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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman 

ve 9 arkadaşının; ülkede ideolojik maksatlı 
cinayetleri önleyemediği ve Balgat olaylarında 
gerekli oleinleri zamanında almadığı iddiasıyla 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında, Anaya-

Sayfa 

864 
864 

Sayfa 
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
noi maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergesi. (11/11) 864:879,920:923 

VII. -p GÖRÜŞÜLEN İŞLER 880,903 
1. — Devletçe işletilecek madenler hakkında 

kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret komisyonları raporları (1/102) (S. Sa
yısı : 73) 880:902,903:919,924:927 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
Başkan tarafından, yetki kanunu tasarısının dün

kü birleşimde açıklanan açıkoy sonucu ile açıkoy 
tablosunun düzenlenmesinden sonra meydana gelen 
farka ilişkin bir açıklamada bulunuldu. 

Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksakal ve 
9 arkadaşının; uyguladığı yanlış taban fiyat politika
sı ile üzüm üreticisinin zararına hareket ettiği iddia
sıyla Ticaret Bakam Teoman Köprülüler hakkında 
(11/10); 

Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman ve 9 arka
daşının; ülkede ideolojik maksatlı cinayetleri önle
yemediği ve Balgat olaylarında gerekli önlemleri za
manında almadığı iddiasıyla. (11/11) ve 

Bingöl Milletvekili Mehmet Sait Göker ve 9 ar
kadaşının; ülkede şiddet olaylarını önleyemediği ve 
uyguladığı fiil sivil sıkıyönetim ile halkın özgürlük
lerini kısıtladığı iddiasıyla (11/12) İçişleri Bakam İr
fan Özaydınlı hakkında Gensoru açılmasına ilişkin 
önergeleri okundu. 

Okunan Gensoru önergelerinden: 
11/11 esas numaralı Gensoru önergesinin 22.9.1978 

Cuma, 
11/10 esas numaralı Gensoru önergesinin 23.9.1978 

Cumartesi ve 
11/12 esas numaran Gensoru önergesinin de 

24.9.1978 Pazar günkü birleşimlerde gündeme alınıp 
alınmaması. hususundaki görüşmelerin yapılmasına 
dair Başkanlık önerisi kabul edildi. 

Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun ta
sarısının (1/102) (S. Sayısı : 73) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak 6 ncı maddesine kadar ka
bul edildi. 

22 Eylül 1978 Cuma günü saat 14.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 24.00'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesii 
Başkanvekil Denizli 

Memduh Ekşi Mustafa Gazda 
Divan Üyesii Divan Üyesii 

Kütahya Rize 
Nizamettin Çoban Yılmaz Balta 

II. — BU BİRLEŞİM 

İki oturum yapılan bu birleşimde : 
Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arkadaşının; 

Gaziantep Cezaevinin anarşisierce basılı dört mah
kûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri aJmadüdan 
iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ve Adalet 
Bakanı Mehmet Can haklarında (11/13) ve 

Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ve 
9 arkadaşının Mamak'ta meydana gelen tedhiş ola-

TUTANAK ÖZETİ 

ymda gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçişleri 
Bakam İrfan Özaydınlı hakkında (11/14) birer Gen
soru açılmasına ilişkin önergeleri okundu; 11/13 esas 
numaralı Gensoru önergesinin 24.9J1978 Pazar, 11/14 
esas numaralı Gensoru önergesinin de 25.9.1978 Pa
zartesi günkü birleşimlerde yapılmasına dair Baş
bakanlık önerileri kabul edildi» 
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Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman ve 9 arka
daşının; ülkede ideolojik maksatlı cinayetleri önleye
mediği ve Balgat Olaylarında gerekli önlemleri za-
mamnda almadığı iddiasıyla İçişleri Bakam İrfan 
özaydınlı hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin (11/11) gündeme alınması reddokındu. 

Danışma Kurulunun : 
Millet Meclisinin 23 Eylül 1978 Cumartesi günü 

saat 13.00'den itibaren 4 Ekim 1978 Çarşamba günü
ne kadar çahşmalarına ara vermesi ve 4 Ekim 1978 
Çarşamba gününden başlamak, 1 Kasım 1978 Çar
şamba günü saat 15.00te toplanmak üzere tatile gir
mesine dair önerisi kabul ediMi. 

Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakam 
Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Bakam Hasan Esat 
Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 

Teklif 

1. — Aydın Milletvekili Selâmi Gürgüç ile 5 ar
kadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün bazı maddele
rinin değiştirilmesine dair İçtüzük değişiklik tekli
fi. (2/631) (Anayasa Komisyonuna) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğhı'nun, 

İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi. <6/123) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Gençlik 

ve Spor Bakanının tutum ve davranışlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/330) 

daiir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun ta
sarısı (1/102) (S. Sayısı : 73) üzerindeki görüşmeler 
tamamlanarak maddeleri kabul edildi, tümü açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonunda kabul olunduğu açık
landı. 

Kaıbul edilmiş bulunan Danışma Kurulu önerisi 
gereğince: 

1 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 23.28'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekil Adana 

Memduh Ekşi 1. Hakkı Öztorun 
Dîvan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

Gensoru Önergeleri 
1. — Bursa Milletvekilli AK Elverdi ve 10 arka

daşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp 
dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri al
madıkları iddiasıyla İçişleri Bakam İrfan özaydınlı 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi. (11/13) 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köyttioğ-
hı ve 9 arkadaşının Mamak'ta meydana gelen tedhiş 
olayında gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçiş
leri Bakanı İrfan özaydınh hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergemi, 
(H/14) 

III. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 9 . 1978 Cuma 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma Saati : 14.00 

BAŞKAN -. Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Milet Meclisi Genel Kurulunun 169 ncu Birleşimini açıyorum. 

IV. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin «burada» demek suretiyle yoklamaya katılma
larını rica ediyorum. 

Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
yoklama sonunda Genel Kurul salonunda yeterli ço
ğunluğun olduğunu saptamış bulunuyoruz. Bu neden
le müzakerelere başlıyoruz. 

Sunuşlara geçiyorum. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME ve MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arka
daşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp 
dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri al
madıkları iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydinli 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi. (11/13) 

BAŞKAN — Gensoru önergeleri vardır, okutu
yorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
CHP Ağırhklı Hükümetinin işbaşına geldiğinden 

bu yana, tüm ülkede ne huzur ve ne de güven kal
mıştır. 

Geçim şartlarının dayanılmaz şekilde zorlaştığı ha
yat, vatandaş için âdeta bir külfet olmuştur. 

İşbaşına gelirken hayatı ucuzlatacağım vadeden^ 
bugünkü Hükümet, anarşiyi bir günde durduracağını 
ve ana ve babaların akan gözyaşlarına son vereceğini 
taahhüt etmiştir. 

Oysa ki, işbaşına geldiğinden bu yana ana ve ba
baların gözyaşları duracağına sel gibi akar olmuş
tur. 

Her gün birkaç vatan evladı menfur ellerin cina
yetine kurban gitmekte kurşunlanıp öldürülmektedir. 

Vatandaşın hayatı tedhişçi ve tedhişçilerin ağır 
tehdidi altında merhametine kalmıştır. 

Asayişsizlik, huzursuzluk bütün ülkeyi hâkimiyeti 
altına almıştır. Can ve mal güvenliği yoktur. Kitle 
katliamları olmaktadır. Masum vatandaşlar katledil
mektedir. 

Bütün olanlara rağmen Hükümet hiçbir ciddi, ön
leyici tedbir alamamaktadır. Acz içinde âdeta seyir
cidir. Olayları, olağanmış gibi bir tavır içindedir. 

Hükümet, elim olaylar cereyan ettikten sonra da 
gerçek failleri takibedeceğine ve onların kaynaklan
dığı, teşvik gördükleri mihraklarla meşgul olup mü
cadele edeceğine, bahaneler, mazeretler ve gerçek fa
illerin dışında, hayali suçlular icat etmektedir. 

Hükümetin etkin ve yansız tedbir alındı şeklinde 
yuvarlak her beyanını takip eden gün bankalar so
yulmakta, kahveler bombalanmakta, vatandaşlar kur
şunlanmaktadır. 

İstanbul'da Başbakanın anarşiden artık söz edile
mez beyanatını takiben 150 metre mesafede banka 
soyulduğu bir gerçektir. 

Anarşi müesseselere sıçramış, resmi kuruluşlar da 
tedhiş saldırılarından masun kalamamıştır. 

Olaylara hiçbir önleyici tedbir alınmadığı için, 
süratle cezaevlerine sıçramış ve üst - üste çeşitli iller
deki cezaevlerinde olaylar çıkmış, mahkûmlar ceza
evleri idarelerine el koymuş, yaralananlar, öldürme
ler ve firar olayları peşi peşi sıra cereyan etmrâştir. 

Hükümet bu olaylar ve olanlar karşısında o kadar 
bigane ve çaresiz kalmıştır ki, âdeta, geliyorum şek-

— 860 
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Ünde haber vere, vere Gaziantep Cezaevlerine baskın 
yapılmıştır. 

Bu olayda iki gardiyan ve bir jandarma eri, ted
hişçi baskıncılar tarafından şehit edilmiş ve dört mah
kûm kaçırılmıştır. 

Bu olayda önceden gereken hassasiyeti göstererek 
gerekli tedbirleri almamış olan, İçişleri Bakanı İr
fan özaydınlı ve Adalet Bakam Mehmet Can hakla
rında Anayasanın 89 ucu ve İçtüzüğün 107 nci mad
desi gereğince Gensoru açılmasını arz ve teklif ede
riz, 

Saygılarımızla. 
Bursa 

Ali Elverdi 
Nevşehir 

Esat Kıratlıoğlu 
Bursa 

Özer Yılmaz 
Sakarya 

Güngör Hun 
Sakarya 

Nuri Bayar 

Bingöl 
M. Sait Göker 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Zonguldak 
Abdülmıultalip Gül 

Nevşehir, 
İbrahim Boz 

Kütahya 
İrfan Haznedar 

Ankara 
Turgut Toker 

a) Başkanlık Önerilen 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. ,— 11113 esas numaralı Gensoru önergesinin 
öngörüşmelerinin 24 , 9 , 1978 Pazar günkü birleşim
de yapılmasına dair Başkanlık önerisi. 

BAŞKAN — DeğerK arkadaşlarım, bu Gensoru 
önergesinin görüşülme günü ile ilgili olarak Danışma 

Kurulu toplanamadığından görüşme günü Başkanlık
ça önerilmiştir. 

Bu Gensoru önergesinin 24 . 9 . 1978 Pazar günü, 
saat 14.00'teki toplantısında görüşülmesini Yüce He
yetin onayına sunuyorum: Kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Gensoru önergesi o gün görüşülecektir. 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam) 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu ve 9 arkadaşının Mamak'ta meydana gelen tedhiş 
olayında gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçişle
ri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11114) 

BAŞKAN — Bîr başka Gensoru önergesi vardır, 
okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkede terörist hareketler almış yürümüş, tedhiş

çi çeteler kol gezmektedir. Büyük şehirlerin çoğu 
senitlerinde Devlet ve Devlet otoritesi yerini tedhiş

çi çetelerin hâkimiyetine terketmiştir. Aşırı soldan ve 
aşın solun çeşitli franksiyonları ve bu fraksiyonların 
örgütlerinden kaynaklanan bu olaylar ve olayların 
failleri Hükümetin açık veya dolaylı müsamahası ve 
himayesi altındadır. Hükümet bu örgütlere toz kon
durmak dahi istememektedir. 

Güvenlik Kuvvetleri, basın ve hatta bizzat vatan
daşın teşhis ve tespitlerini saptırmak ve yanıltmak 
için Hükümet cereyan eden olaylara peşin bir hüküm
le milliyetçi masum kişilerin üzerine yüklemektedir. 

Bu aşın solcu, çeşitli fraksâyonlan temsil eden ör
gütleri, ne yaparsanız yapın Hükümetçe daima baş-
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kalan suçlanacaktır şeklinde hareketlerini de aşın cü
rete itmektedir. 

Bunun sonucu olarak, tedhişçi çeteler şehirlerin 
çeşitli semtlerinde âdeta Devlet otoritesinin yerini al
mışlar ve hâkimiyet kurmuşlardır. «Kurtarılmış böl
ge» diye adlandırılan yerler tesis olunmuştur. Bu böl
gelere akşam belli saatlerden sonra girmek, çıkmak 
ve vatandaş ile muayyen saatten sonra evlerinin dışı
na çıkabilmesi mümkün değildir. Veya çetelerin izni
ne tabidir. 

Vatandaş genel olarak asayişsizlikten şikâyetçidir. 
Can ve mal güvenliği kalmamıştır. Devlete karşı gü
venci en azından zayıflamıştır. 

Vatandaşın hürriyetleri ağır tahdit ve tehdit altın
dadır. 

Kimin ne zaman ve nerede, kimin boğazına san-
lacağı belli değildir. 

Vatandaş, yolda mı? otobüste mi yoksa evinin 
pencere veya balkonlarından kurşunlanacağı, tarana
cağı meçhuldür. 

Evinden dışan çıkamayan vatandaş, evinde de ra
hat değildir. Hangi menfur elin bombalı saldırısına 
uğrayacağı endişesi içindedir. 

Vatandaş için korkusuz yaşama, mal ve canının 
Devletin teminatı altında bulunduğuna inanma artık 
bir nimet olmuştur. , 

Bütün umutlar kırılmıştır. Ak günler her haliyle 
kara gün olmuştur. 

Bu kemirici, ezici, hayatı yaşanamaz hale getiri
ci, vatandaşların yaşadığı semtlerden birisi de Anka
ra'nın; Devlet Merkezinin Belediye sınırlan içindeki 
Mamak semtidir. 

Mamak'ta tedhiş vatandaşa gece çıkma yasağı 
koymuştur. 

Mamak'ta, vatandaş çarşıda, pazarda, yolda, oto
büs durağında, evinde ve otobüs İçinde bile hayat 
endişesi içindedir. , 

Hükümet hiçbir önleyici tedbir almamıştır. 

Otobüs içinde vatandaşlar taranmış ve kurşunlan
mıştır. 

9 Ağustos günü, Mamak'ta otobüs içindeki vatan
daşlara, menfur eller hunharca tanyarak ateş açmış
lardır. Olayda iki vatandaşımız maalesef canını kay
betmiş, ikisi ağır olmak üzere 16 vatandaşımız da 
yaralanmıştır. 

Ne bu olayın önlenmesinde ve ne de olaydan son
ra Hükümet hiçbir ciddi tedbir almamıştır, failleri 
hakkındaki takip meçhuldür. 

Bu nedenle siyasi sorumluluğu görülen İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı hakkında, Anayasanın 89 ncu 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Gensoru 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygüanmızla., 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 
Kahramanmaraş 

Mehmet Şerefoğlu 
Bilecik 

Cemalettin Köklü 
Antalya , 

Galip Kaya 

Ankara 
H. Turgut Toker 

Kocaeli. 
A. Ali Sanoğhı 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Denizli 
M. Kemâl Aykurt 

B — DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 

a) Başkanlık Önerileri (Devam) 

2. — 11/14 esas numaralı Gensoru Önergesinin 
öngörülmelerinin 25 , 9 . 1978 Pazartesi günkü bir
leşimde yapılmasına dair Başkanlık önerisi, 

BAŞKAN — Değer:i arkalanın, oSMuğukn bu 
Gemdaru ömargeüi içOa d!e Danıişmta Kuruöu toplantıya 
çağrobraiş, ancafk Damamla Kurulu itopSamamiaiığı 
liçin göröişnnıe günü BlaişIkıanMtça Genel Kuruüia önerU-
anûşiîik. • • 

25.9.1978 günü saat 1 4 , 0 0 » Birleşimde görü
şülmesi hususunu onayınıza sunuyorum. 

ORHAN BİRGİT (f^anOnd) — Söz rica ediyorum.' 
.'BAŞKAN — N«-fi#a effierftlm? 

OtRHAN BîiRJGitT (tsüladbul) — GöVâşıro; güu 
nüyle ilgffi dBemUhnı 

(BAŞKAN — Buyurun efiemâiim, 
ORHAN BİRGİT (t&tanM) — Değeni! aatoadalş-

îarrm; MMğTtfz gfibli, Anayiasıaamn Mîllet MeıcSisî üye-
Herine tanıdığı Gerjjıoru verme ye&isiniin- tefe aımacu 
ıvafinıı. Bir hülkülmleıt ülyleüi, ya da hüCdülmıetin taona-
ımıyîıa iSSgiM ofSanaik be© bDr klotoıuyu gelMıp, arUhndacı 
igüvıeın&Mk oyu istümıelk, Aniayasiayıa görie. 

(EsMAen blir •mGQ3e(tivıe!k)2lI Gerislaru öıHarigıetii v&mfofc 
yordu, hajkikın suGJstimalirtı önlemielk asmıacıySa, en atz 
(bir sfiyiaüö piaortfti gppu ya da 10 mlüBtellıveikS'i böyle ba-
Geasoıni(yıu vea*elbQIİi'. Nmû tçttİizülkiJe herhangi fb> 
yasanın giörû ülmi£iii siff'a&mtfia veul̂ en deg^ökîOk özi2<r-

862 — 



M. Meclisi B : 169 22 . 9 . 1978 O : 1 

geleninde gerekçeler aynı olduğu zaman Başkanlığı-
(imz bu değişükEk önergelerini topluca göriişıtürüjyor 
ve oySaltıyiorsa, şu anda Sayın İçişle*] Bakanı hakkım
da açılan ve hiç şüphe yok ki, Anftoara'da kalan det-
ğeıllii Aldıaüet PâmtlM miiiletvelkili airkladaşlairıim tara-
fısıldan bir tarafitan hazırlanan bütün Gensoru öner
geleri aiynı kapsama girin elktedlir. BaJgaıî olaylalar, 
şunlar şunlar, şunlar» Bunların hepsönd - Bir Cuımfou-
riyelt HaflkPartîsi miillettvdkliıli olarak söylüyorum -
görüşmeye hazırız. Bunları veren değerli arkadaş
larımın Hükümeti düşürme gibi bir amaçları olsa, 
evvelemirde şu artda görüşülecek alan gündemde bu
lunan Gensoru içlin sayıları bu kadar az olmazdı. 
Millet MecM -• Sayüm Eribakan'ın geçenlerde söyMin 
ği şekflldte, «Eğer toplanamıazsa Hükümet güvenoyu 
lalamayacalk» demiişleridi toplamdı Ve Hükümeite gü
venoyu veıreeeğinli birkaç kez yenlileidi* 

Şimdi Sayın Başkanlıktan rica ed'iyorumu İçişleri 
Balkanı hakkında Baflgat Olayı, a&aytilşsiizîk veisaâre ve
saik* ne kadar Gensoru önergesi verilmüşse, bunları 
Ibeli bir güne toplayalım. Her btlirliı içita önerge sai-
Iıi'plerljnliin konuşma hakiki saldı olsun. Ama iıstSr-
ıhaim edeı^m değerli arkadaşlarım, 10 milletvtekffi 
1 ndi imza ayna ondan sonra değiniyor, 2 im imza « 
Zaten buralda 10, - 15 tane Aldlalelt Partili arkadaşım 
Var •• yen/i bir önerge. Sonra 3 ndi imza iisllle çıkıyor 
yenli bir önerge ve Millet Meıcüsünİn bekleyen hiçbir 
yalsa üe ilgıiisi yokmuşçasına, sadece İçişlerli Baklanı 
hakkında Gensoru haftası veya Gensoru ayı iJe uğ-
ratşmaisının pratikte hiçlbür souuucu yolktur. 

Bulgun Sayın İçişlerli Bakanı ile ilgili olarak bir 
Gensoru görüşülecektir; burada çıkacak olan 226'yı 
aşkın beyaz oy, şurada gördüğüm kadarıyla 30ı kır
mızı oy, ondan sonra yanın aynı, öbür gün aynü.. Bu 
Meclîs savurganlıkla mücadefe içlin bir Savurganlığı 
lönüemie yalsalsı kabullendi Bu Meclisin ışığı, hu Meo 
' İlsin diğer harekıeffleırd her halde Adalet Parditi mlil-
letöveküli aılkadıaişjllanımıın 10'iar Mşii W.V araya geffip ve 
IbMmcfi âmza İkiye çıkıyor, ikinci imza b&re çıkıyor, 
üçündü imza bire çıkıyor, dönlerîi aym .gerekçeyle 
Gensoru vermıeJerJimli gerelMrmıez. Denefâemeıden fcaç-
mialk içlin değil, ne kadar Gensoru verilmişse hepssı, 
IçCşıîerii Baklanı hakkındaımı, onu bir birleşimde görü
şenim, ondan sonra herkes sepette hangi pamuğu var
ışla ortayıa dlöık&ün ve beriberin önüne döktüğü saçın 
alk mı kara mı olduğunu görsün. Bunu Sayın Başka1-! 
nsmjdan istirham ediyorum, ayrı ayrı günlere dağıta-
calksalk hiç değilse turiistlc bir şey olacağım belli 
edelim ve diğer ülkelere haber verelim, «Türkiye'de 

Adalet Partisi İçişlerdi Balkanı hakkında Gensoru hal> 
İtası ıdıüzenledli, gelin seyredin» diyellilm, belki 75 senitle 
ilave edecek biraz döviz kazanınız değerli arkadaş-
larurn^ Teşekkür ederim. (AP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Blirgt. Ta-
Ibli biz, Başkanlık olaralk günü öneriyoruz, bunu ka
lbini edip etmemek Sayın Gemdi Kurulun.* 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Söz Myoruan 
iSayın Başkan.) 

BAŞKAN — Teklif lehinde mi efend im? . 
İLHAN ERSOY (Kütahyia) — Ldhiradtew 
BAŞKAN — Talbl, buyurun. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, 

çok değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan arkadaşımızın görüşüne 

katılmak mümkün değildir. Çünkü Türkiye'de her 
gün değil artık, her saat yeni yeni hadiseler olmakta, 
yeni yeni cinayetler istenmekte, yeni yeni kanlar 
akmaktadır. «Bırakalım, toplanalım toplayalım; ne 
kadar hadise olursa sonra bunları bir çırpıda görü
şelim» dîye bir mantıkla hareket etmek bu şartlar 
altında mümkün olmadığı gibi, Anayasaya göre de, 
İçtüzüğe göre de mümkün değildir. Arkadaşımın tek
lifinin dikkate alınmamasını ve önerinin kalbul edil
mesini hassaten rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy, 
Değerli arkadaşlarım, Gensoru önergelerinin gö

rüşülmesi gününü saptamak üzere Danışma Kurulu 
toplantıya çağırılır. Danışma Kurulu toplantıya çağ
rıldığında toplanmamışsa, Başkanlık Gensoru gö
rüşmesinin gününü resen bir güne koyar ve Genel 
Kurulun onayım alır. 

Başkanlığa 2 tane Gensoru önergesi geldi. Bun
lardan bir tanesinin 24 . 9.1978'de görüşülmesini 
biraz evvel kabul buyurdunuz. Değerli arkadaşla
rımdan birisi «hepsi bir güne konulsun», ıbir diğer 
sayın üye de «Başkanlığın önerisi doğrudur» ifade
sinde bulundu. 

Şimdi Genel Kurulumuz eğer Başkanlığın bu 
önerisini kabul etmez ise, Gensoru önergesi Anaya
sal zorunluluk olarak 24.9.1978'de görüşülecektir. 
Eğer kalbul buyurur iseniz 25.9 .19781de görüşüle
cek, Başkanlığın önerisi üzere. 

Başkanlığın önerisini Yüce Heyetin onayına su
nuyorum': Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 

Biraz evvel okuduğum Gensoru önergesi 25.9.1978 
günü saat 14'OÛ'deki birleşimimizde görüşülecektir. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman ve 9 

arkadaşının; ülkede ideolojik maksatlı cinayetleri ön
leyemediği ve Balgat olaylarında gerekli önlemleri 
zamanında almadığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan 
Özaydınlı hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesi .(lifli) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını, gündemimizin 
«özel Gündem» kısmına geçiyoruz. 

Bu kısımda yer alan 11/11 esas numaralı, Erzu
rum Milletvekili Rıfkı Danışman ve 9 arkadaşının; 
ülkede ideolojik maksatlı cinayetleri önleyemediği 
ve Balgat olaylarında gerekli önlemleri zamanında 
almadığı iddiasıyla İçişleri Bakam İrfan özaydınlı 
hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme amııp alınmaya
cağı konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkede her gün, ideolojik maksatlı cinayetler iş

lenmekte, vatandaşlar duraklarda, kahvelerde, oto
büslerde, evlerinin önünde topluca taranarak kurşun
lanmaktadır. Vatan sathı baştan başa öz vatan ço
cuklarının kanları ile sulanmakta, kan gölü gün geç
tikçe büyümektedir. 

Evlere baskınlar yapılmakta, bankalar peşi peşi 
sıra soyulmaktadır. Gazeteler {Dün Yine İstanbul'da 
Devlet yoktu) diye manşet atabilmektedir. 

Devlet otoritesine çeşitli rakipler türemiştir. Dev
let otoroitesi ber gün biraz daha zaafa uğramakta
dır. Hükümet Devlet otoritesine rakip çetelere karşı 
müsamahakârdır. Olaylara seyircidir. 

Anarşiyi istismar ederek, ana ve babaların göz
yaşlarını basamak yaparak, ayıplar üzerine kurulan 
Hükümet tam bir aciz içindedir. 

Hükümet olaylara, inatçı bir tutum ve düşünce 
İçinde yanlış teşhisler koymaya devam etmektedir. 
Beyanları ile Hükümet, olayların kökündeki nedeni 
saptırmaya, kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. 

Bizzat Hükümet yarattığı bazı olaylar ve iddialar
la kamuoyunun dikkatlerini başka noktalara çekmeye 
çalışmaktadır. Böylece tedhişin ve anarşik olayların 
temelindeki gerçek neden, her gün biraz daha güç ka
zanarak, büyüme ve yayılma fırsat ve imkânını bul
maktadır. 

Hükümet bu olayların karşısında etkin ve yansız 
önlemler alındığını ileri sürmekte, olayların hayali 
faillerinin yakalandığım iddia etmekte, fakat bir tür
lü olayların önlenmesi bir yana, büyümesine vaha
met kesbedecek boyutlara ulaşmasına engel olama
maktadır. 

Bu olaylardan birisi de, Devlet Merkezi Ankara' 
da Balgat semtinde bir kahvenin taranarak kurşun-
lanmasıdır. Bu olayda vatandaşlarımız canını kaybet
miş ve gerek bu surette ve gerekse tüm Ankara'da 
genel tethiş ve güvensizlik havasına sebep olunmuş
tur. 

Balgat olaylarında, zamanında gerekli önleyici 
tedbirlerin alınmaması ve olaydan sonra da gerçek 
faillerin ciddi şekilde takip edilerek yakalanmaması 
sebebiyle cezai sorumluluğu yanında, İçişleri Bakam 
İrfan Özaydınk'nın siyasi sorumluluğunun bulundu
ğu açıktır. Bu sebeple İçişleri Bakam hakkında Ana
yasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci maddesi gere
ğince Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 
Nevşehir 

Esat Kırathoğlu 
Bingöl 

M. Sait Göker 
Bursa 

Özer Yılmaz 
Sakarya 

Nuri Bayar 

Zonguldak 
Gültekin Kızılışık 

Bursa 
Ali Elverdi 
Zonguldak 

Abdülmuttalip Gül 
Nevşehir 

İbrahim Boz 
Kütahya 

İrfan Haznedar 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gensoru öner

gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki 
görüşmelerde Anayasanın belirttiği sıraya göre, önce 
önerge sahibi arkadaşlarımızdan birisine, sonra siya
si parti gruplarımızdan birer sayın üyeye ve daha 
sonra ilgili Sayın Bakana söz vereceğim. 

Konuşma süreleri, İçtüzüğümüzün 61 nci maddesi 
uyarınca Hükümet ve siyasi parti gruplarımız 20'şer 
dakika, önerge sahibi arkadaşlarımızdan bir ısayın 
üye 10 dakika konuşacaktır. 

önerge sahiplerinden Sayın Yılmaz, buyurun efen
dim. 

Süre, arz ettiğim gibi 10 dakikadır. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Muhterem Başkan 

ve değerli arkadaşlarını, Anayasanın 89 ve Meclis 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince İçişleri Ba-
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kanı eski Hava Orgenerali Sayın İrfan özaydınlı hak
kında Balgat olayları münasebetiyle Gensoru açılma
sı dolayısıyla söz almış bulunuyorum; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Balgat, Hükümet merkezinde bir mahalledir. Bal
gat, alınteri ile yaşayanların, günlük nafakalarım çı
karmak için didinen insanların mahallesidir. Akşam, 
işinden dönenler, günün yorgunluğunu çıkarmak jçin, 
kardeşçe, dostça konuşmak için gece kahvede topla
nırlar; kahvede herkes dostlarına fikrini söyler, fakat 
kimse kimseye sövmez ve üstüne yürümez. 

Ama, bir gece otomobilden atılan ateş ile kahve
de oturan iki kişi derhal ölmüş; İkisi ağır, 16 kişi ya
ralanmıştır. Ağır yaralanan iki kişi, bilâhara hayat
larım kaybetmişlerdir. 

Üzülerek ifade etmek isterim ki, Cumhuriyet ta
rihinde, anarşi bu kadar büyük boyutlara erişmemiş
tir. (CHP sıralarından «sayenizde» sesleri) Anayasa
nın 3 ncü maddesinde yer alan, Türkiye Devletinin 
ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, bu dö
nemde gölge düşürülmüştür. Devletin radyo ve tele
vizyonunun açıktan açığa yaptığı bölücülük ve kış
kırtmalara Hükümet ses çıkartmamıştır. 

Türk Ordusunun Orgenerallik rütbesine eriştiği 
için, İçişleri Bakanı olmadan evvel saygı ve sempati 
duyduğum Sayın özaydınlı hakkında konuşmak bana 
zor gelmektedir. Fakat bu akşam kimin kapısı çalı
nacak, kim elinde tabanca ile oraya gidip bütün şar
jörlerini boşaltarak kimi vuracak, ondan endişeliyim. 

Kadim dostum Altan öymen'in dediği gibi; bu 
Hükümetin Türkiye'de can güvenliğini sağlayamadı
ğım, devletlerin başlıca görevi olan, Eflatun'un «Dev
let» kitabı ortaya çıktığından beri başlıca görevi olan 
can güvenliğini sağlamak görevini bu Hükümet yeri
ne getiremediği için söz almış bulunuyorum. 

Sayın Öymen 29 . 12 . 1977 tarihinde yaptığı ko
nuşmada «İtalya'da bir öğrenci öldüğü için neredey
se Hükümet düşecekti» demişlerdi. Cumhuriyet Halk 
Partisi her oya bir bakanlık vererek kurduğu Hükü
metin işbaşına gelmesinden bu yana, hadiseler şu şe
kilde gelişmiştir. 

TUNCAY MATARACI (Rize) — Utan, utan eş-
şoğlu eşek. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Niye utanacakmış, ne var utanacak? 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, ga
liba Mecliste... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın Bakan, çok 
rica ederim. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Herkes ekti
ğini bulacak. 

BAŞKAN — Doğru değil efendim, söylediğiniz. 
Sayın Yılmaz, buyurunuz devam ediniz efendim. 
MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Olanları söylüyor, bırakın da konuşsun. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Şerefoğlu, rica edi

yorum sizden. Ben, gerekli müdahaleyi yaptım. Sa
yın Bakanın haksızlığını tescil ettim, rica ederim. 

Buyurun efendim. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim 

Sayın Başkan. Zatıâlinizin Başkanlığında konuşmak 
bize teminat vermektedir. 

ıBAŞKAN — Rica ederim, görevimi yapıyorum. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Sağolun efendim. 
6 Ocaktan 19 Eylüle kadar Türkiye'de 4 278 olay 

olmuş, 663 kişi ölmüş, 4 567 kişi yaralanmış; bom
balı ve silahlı saldırı 2 547'ye çıkmış, soygun 313'ü 
bulmuş, öğrenci çatışması 739'a varmıştır. 6 ayda 
gaspedilen para 82 523 885 liradır. Sadece Eylül ayın
da 318 olay olmuş, 90 vatandaşımız hayatını kaybet
miş, 400 kişi yaralanmış, 251 bombalı - silahlı saldırı 
olmuş, 26 soygun vukua gelmiş ve 16 öğrenci çatış
ması olmuştur. Buna, 19 tarihi itibariyle söylüyorum, 
dün akşam ve evvelki akşam dahil değildir. 

Şimdi soruyorum; Sayın öymen,. sizin ölçüleri
nize göre Hükmet ne zaman gidecektir? Aziz dostum 
Saym öymen 29 . 12 . 1978'deki görüşleriniz şahsi 
miydi, yoksa bağlayıcı bir nitelik mi taşımaktadır? 
Eğer Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini yansıtı
yorsa, o zamanki konuşmasına göre, müjdeler olsun 
ki, Saym İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı görevden 
alınacaktır. Ama; biliyorum arkadaşlar heyhat, Cum
huriyet Halk Partisi 8 ay 23 gün evvelki görüşlerini 
terk ederek, her ne pahasına olursa olsun İrfan Pa
şayı koruyacak ve iktidarda kahna arzusunu tatmin 
edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Elazığ, Sivas ve diğer 
illerde, akan kanlar Kayseri'de patlayan bombanın 
şehit ettiği Fendoğhı ailesinin kanının hesabı elbet 
bir gün sorulacaktır. (CHP sıralarından «Kime soru
lacaktır?» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, bekleyin cevabım da ve
riyorum. Halklara özgürlük diye bağıracaksınız, öz
yönetim diye etnik bünyesinin duvarları Tito'dan son
ra yükselecek olan Yugoslavya'yı örnek olacaksınız, 
sonra gelip İçişleri Bakanınızı, Adalet Partisinden ayart-
tığınız arkadaşların oylarıyla kurtaracaksınız. Size 
milletin kürsüsünden sesleniyorum1: Yanlış yoklasınız. 
Tarih tekerrür etmemeli. Rusya'da İhtilâlden sonra 
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kurulan ilk kabinede Başvekil Prens, Lahoy'du. Zen
gin sanayici Homolov, Ticaret ve Sanayi Bakam; bü
yük tacir Gokov da Savunma Balkanı olmuştu. Görül
düğü gibi, aristokrasi ile burjuva menşevikler büyük 
bir uyum içerisinde işbaşında idiler. İkinci kabinede 
aristokrasi, üçüncü kabinede avukat Kerenski de 
kalmamıştı. 

. Muhterem arkadaşlar, gelin Millet Meclisinde, 
halkın güvenerek bizleri gönderdiği bu Millet Mecli
sinde bu davalara birlikte çare bulalım. 

Şunu gayet iyi biliniz ki, Şark vilayetlerinde 
meydana gelen olaylar ne alevi, ne sünni, ne de asır
lardır bir arada yaşadığımız ve Orta Asya'dan birlik
te göç ettiğimiz vatandaşlarımızın meselesidir. Bunun 
altında komünist emperyalizmin petrol davası yat
maktadır. Aynı oyun II nci Abdülhamit zamanında 
İngilizler tarafından da oynanmaya başlanmıştır. 

İngiliz Büyük Elçisi II nci Abdülhamit'e gelerek 
Hicaz, Beyrut ve Anadolu'da eski Türk medeniyetle
rinin araştırılması için müsaade istemiştir. Abdülha
mit bundan şüphelendiği için yanına güvendiği adam
larını vermiştir. Biraz sonra gelen haber şudur : Ku
yular açılmaya başlanmıştır. 

Bunun akabinde İngiliz Büyükelçisi, Abdülhamit'i 
ziyaret ederek kendisine murassa, fakat kırılmış eski 
bir kılıç getirir. Der ki : «Ben size demedim mi?.. 
Yaptığımız araştırmalarda bu kılıç bulunmuştur. Si
zin bu topraklar üzerinde yaşadığınız medeniyette 
böyle eserler mevcuttur.» Açmış olduğu kuyuların 
su için açıldığım ve bölgedeki ahaliye su verilmek için 
bunun yapıldığını ifade eder. , 

Der ki : «Suyu halk kullansın, kuyuların mülkiye
tini bize verin». Abdülhamit görüşünü bilahara be
yan edeceğini söyler. Çarşı esnafını çağırır, kılıcı gös
terir. Kılıç bilahara yapılmış ve eskitilmiş bir kılıçtır. 

(BAŞKAN — (Sayın Yılmaz, »üreniz bitmek üzere 
efendim. 

ÖZER YILMAZ (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Eski gösterilmek üzere hazırlanmıştır. 
(Muhterem arkadaşlar; aynı oyun, bunun altında 

yatan aynı oyun, petrol davasıdır. Biz bugüne kadar 
ne Sünni, ne Alevi diye ayrılmadık, asırlardır bir ara
da yaşadık. Etnik grupların tesiri altında kalınmadı. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz yaptınız 
ama. 

(ETEM EKEN (Çorum) — Kitaplar yazdırdınız. 
ÖZER YILMAZ (Devamla) — Biliyorum, bütün 

bu konuşmaların herhangi ibir tesiri yok. 

Muhterem arkadaşlar,, milletime karşı görevini, 
babasının adını verdiği oğluna karşı görevini yapmış 
bir insanın huzuru içindeyim. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım muhterem 
arkadaşlarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

(BAŞKAN.— Teşekkür ederim Sayım Yılmaz. 
Adalet Partisi Grupu, adına Sayın Mustafa Ke-> 

mal Aykurt, buyurunuz efendim. (AP sıralarından al
kışlar) 

AP GRUFU ADINA MUSTAFA KEMAL AY
KURT (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekıl-! 
îeri; İçişleri Bakanı hakkında verilen Gensoru müna
sebetiyle konuşmama 'başlamadan evvel Yüce Heyeti-! 
nizi saygı ile selamlıyorum. 

Yine konuşmama başlamadan evvel Gensoru mü
essesesinin bir hükümet düşürme müessesesi olmadı
ğını, hükümeti murakabe etmek müessesesi olduğu
nu, benden evvel konuşan Sayın Birgit'e hatırlatmak 
isterim. 

(Sayısız ana ve baba aylardan beri ıstırap içinde 
gözyaşı dökmektedir. Her gün bir ölüm, her gün (bir 
ocağın adı, dalı kurutuluyor. Daha acısı bir gözyaşı 
kurumadan yeni bir gözyaşı ile anaların feryatları yttkr 
seliyor. 

Millet soruyor, bu ülkede devlet ve hükümet yok 
mudur? Kimdir bu ülkenin sahibi? Yoldan geçen, oto
büs bekleyen, çiçek ya da simit satan, balkonda otu
ran penceresinden bakan, mutfağında bulaşık yıka
yan yurttaşlarımız kör kurşunlara hedef olmaya baş
lamışlardır. 

«Acelemiz var, çünkü, yarın kimin kurşunlanaca
ğı belli değildir.» Değerli arkadaşlarım; okuduğum bu 
paragraf, (Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Hay
rettin Uysal tarafından 27.12.1977 tarihinde bu kür
süden söylenen Sözlerdir. 

Sayın Uysal - kendisi burada yok - o gün söyledik 
ğiniz bu sözleri hatırlayabiliyor musunuz? Hatırlaya
mıyorsanız, eski zabıtları karıştırınız ve ne söyledik
lerinizi bugün bir defa daha okuyunuz, düşününüz. 
Bugünkü olaylar karşısında, o gün söylediğiniz sözler
den belki utanırsınız. 

Bugün yalnız Balgat olayları değil, ülkenin her kö
şesinde her gün yeni Balgat olayları yaşanmaktadır, 
tekrarlanmaktadır. Bugün yalnız ana ve babalar göz
yaşı dökmüyor. Bugün, her gün bir ölüm ve bir oca
ğın dalı kurutuluyor. Bugün, yalnız otobüs bekleyen, 
çiçek, ya da simit satan, balkonda oturan, penceresi
nin camından dışarıya bakan, mutfağında bulaşığını 
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yıkayan yurttaşımız kurşunlanmıyor. (Bütün bu olaylar 
kat kat arttıktan başka, bizatihi devletin ve rejimin 
kendisi katlediliyor. 

5.1*1978 tarihinde güvenoyu afan Hükümetin ba
şının İlk beyanatı, «İlk işimiz can güvenliğini sağla
maktır» şeklinde, 6*1.1978 tarihli Milliyet Gazetesin
de görülmekteydi. 

tŞu sözler Sayın Başbakana aittir : «Olayların yay
gınlaşması durmuş, hatta daralmaya başlamıştır.» 
(14.1.1978, Milliyet Gazetesi). 

«Bu hastalığı önce şefkatle tedavi edeceğiz» - ben 
bunu düşündüm, acaba şefkatle nasıl tedavi edilir? 
Herhalde Sayın özaydınh'mn anarşistlere uslu duru
nuz, uslu durursanız size yemek vereceğim, yemek ıs
marlayacağım vaadi gibi olsa gerek -, devam ediyor, 
«ama birkaç ay 'içinde mutlaka tedavi edeceğiz» 
(29.1.1978, Hürriyet Gazetesi). 

«Anarşinin iki ay içinde kontrola alınabileceğini 
umuyorum» •(11.2*1978, Milliyet Gazetesi). 

«Şiddet eylemleri etkin ve yansız önlemlerle or
tadan kalkmaktadır» (3.5.1978, Hürriyet Gazetesi). 

«Toplumda huzur ve barış sağlanmıştır. Artık anar
şiden Söz edilemez» (18.6.1978, Tercüman Gazetesi). 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Rockfeller'in ve
cizeleri. 

MUSTAFA [KEMAL AYKÜRT <Devamla) — 
Yani (Başbakana göre, anarşi 6 ncı ayda bitmiştir. Bu
gün 9 ncu ayın sonlarındayız. Biraz sonra o nokta
ya geleceğim. 

(Kimin ne Söylediğini bilmediğini görmemiz bakı
mından bazı bakanların anarşi hakkında neler söy
lediklerine kısaca göz gezdirelim. 

\ «Anarşiyi önlemek için hayatımı adadım» (İrfan 
özaydınh, 12.1.1978 Yeni Asır Gazetesi). 

«Terörist saldırılara karşı etkin önlemler alındı» 
(İrfan Özaydınh, 16*1.1978 Barış Gazetesi). 

«Mart ayında olaylar bitecektir» '(İrfan özaydın* 
h, 4.3.1978 Milliyet Gazetesi). 

«Ateş dönerken dumanı çok çıkar» (İrfan özay
dınh, 1.5.1978 Milliyet Gazetesi). '«Türkiye'de anarşi 
bitmiştir» (Mahmut özdemir, 4.8*1978). Bir başka 
Bakan bunu söylüyor. 

Bir enteresan beyanat var değerli arkadaşlarım : 
«Hukuka saygılı bir düzende anarşiyi yok etmek zor
dur.» 'Dikkat 'buyurunuz, bir defa daha okuyorum: 
«'Hukuka saygılı bir düzende anarşiyi yok etmek zor
dur.» (Orhan Eyüboğlu, 24 . 7 . 1978 Günaydın) Şim
di bu cümlenin mefhumu muhalifinden... 

ETEM EKEN (Çorum) — Liderleriniz kÖrükle-
yici beyanlar verirse önlenemez tabii. 

MUSTAFA KEMAL AYKÜRT (Devamla) — 
Dinleyin, bu cümlenin mefhumu muhalifinden, «Hu
kuka saygılı olmayan bir ülkede anarşiyi önlemek 
kolaydır» sonucu çıkmaz mı? Bu beyanat, Hükümeti 
ele vermektedir ve bu beyanatla bir şeyi daha anlamış 
oluyoruz: Anarşiyi önlemek için hukuk bir engel sa
yılmaktadır Hükümetçe. Hukuk, anarşiyi önlemekte 
bir engel sayılmaktadır. Şimdi daha iyi anlaşılıyor, 
Anadolu Ajansının, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel 
Müdürlüğünün, Tariş'in, Çuköbirlik'in, TRT'nin ve 
son olarak Merkez Bankasının işgali sebepleri, en
geller ortadan kaldırılıyor. Hal böyle olunca anarşiyi 
dışarıda değil, Hükümetin içinde ve Hükümetin ic
raatında aramak gerekir. 

<ERTOZ VAHİT SUflÇMEZ ((Trabzon) — Sizin 
hükümetleriniz de öyleydi. 

JMÎUSTAFA KEMAL AYKÜRT (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, Yüce Heyetinize, Başbakan dahil, 
devletin sorumlu mevkilerini işgal edenlerin ne halde 
olduklarını gösteren, anarşiden ve soygundan yaşa
ma umudunu kaybeden yurttaşlarımızla nasıl alay-
edildiğini belirten, birbirini tutmayan, birbirini nak
zeden beyanlarını okuyorum. 

' Istırap bir değildir, ısttırap çoktur çok. Kanaati
mizce ıstırapların en büyüğü, ülke yönetiminin anar
şiyi ve 'bölücülüğü basit zabıta vakası sayan İçişleri 
Bakanlarının, ekmek fivatını bilmeyen Başbakanların, 
yumurta fiyatım 90 kuruş zanneden Maliye Bakanları
nın elinde kalmasıdır. Bu ıstırap, bence bugün içinde 
bulunduğumuz durumdan daha büyük bir ıstıraptır. 

'Değerli arkadaşlarım, anarşinin hangi boyutlara 
geldiği, Hükümet harici herkesçe malumdur. Bugün 
Anayasamızın 3 ncü maddesinde ifadesini bulan, «Tür
kiye Devleti ülkesi ve milletiyle bir bütündür» ilkesi 
bertaraf edilmesi tehlikesi içindedir. 

İşte 21 (Eylül 1978 tarihli Hürriyet Gazetesi, bu
nu arşivlerinize koyun, saklayın» Hürriyet Gazetesi... 
(CHP sıralarmdan, «(Satılmış gazete» sesi, gürültüler) 
Hürriyet satılmaz. Hürriyet hiçbir devre satıhnamıştır. 
(Gürültüler) 

İBAŞIKAN' — Efendini, cevap vermeyiniz. Lütfen 
cevap vermeyiniz. Devam ediniz, devam ediniz. (Gü
rültüler) Müdahale etmeyin değerli arkadaşlarım, rica 
ediyorum. '(Gürültüler) (Başkanın tokmağı vurması) 
Hatip bildiklerini söylüyor. 

(MUSTAFA KEMAL AYKÜRT (Devamla) — 
Hepsini söyleyeceğim. Hürriyet Gazetesi bir (büyük 
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hizmetin öncülüğünü açmıştır. Bir gerçeği kamuoyuna 
yansıtmakla, bir büyük görevi ifa etmektedir kanımca. 
(Başlık: «Doğu bölünüyor» ve bunu yalnız size söylemi
yor. Küçük bir çerçeve içerisinde bütün sorumlulara 
haykırıyor, herkese söylüyor. (Gürültüler) «Doğu bö
lünüyor» diyor. (Gürültüler) (AP ve CHP sıralan ara
sında karşılıklı tartışmalar) 

BAŞKAN — Efendiım müdahale etmeyiniz ve 
karşılıklı konuşmayınız. Millet Meclisinde böyle bir 
müzakere usulü de yok, konuşma usulü de yok. (Gü
rültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT »(Devamla) — 
Güvenlik sorumluları dert yanıyor. (Gürültüler) Gü
venlik sorumluları, polis de jandarma da yetersiz di
yor. ((Gürültüler) Devlet adamları, valiler dert yanı
yor. Her şeyi Ankara'ya bildirdik - burada söylüyor -
ama Ankara bize cevap vermedi» diyor. {Gürültüler) 

İSELAHATTİN ÖCAL (Ankara) — Hem hırsızlık 
yapıp, hem kendin mi söylüyorsun? (Gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AVKURT (Devamla) — 
Otel soran sayın milletvekilleri, bu sözlerimiz... 

MUSTAFA SENTÜRK (Malatya) — Zehir to-
hunharını siz attınız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Şerittik rica ediyorum. * 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bu sözlerimiz sizleri niye tedirgin ediyor? Vicdan sa
hibi herkesi siyasi düşüncesi ne olursa olsun, şu ger
çekte birleşmek zorunda değil midir arkadaşlarım? 
•(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Neyin kav
gasını ' yapıyoruz? Neye gocunuyorsunuz? (Gürültü
ler) Bakınız, sevgili arkadaşlarım bakınız : Otel so
ran şoföre nöbetteki Mehmetçik, «Sakın yabancı ok 
duğumızu Söylemeyin» diyor. Kime? Bu ülkenin va
tandaşına. Bunlar acı gerçeklerdir. Kars İlinde aynı 
ülkenin insanı, aynı ülkenin insanına yabancı oldu
ğunu belli etmeyecek, tşte - Sayın Uysal gelmedi -
27.12.1977 ile 22 Eylül 1978 tarihleri arasında bolü* 
dilerin aldığı mesafe; aynı hükümet. 

«Kars Kalesine kızıl bayrak çekildi» dedik, inan
madınız. «Kars'ta göç başladı» dedik, inanmadınız. 

ETEM EKEN (Çorum) — Ne zaman çekildi? 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

«Kars'ta devlet ve hükümet yok» dedik, inkâr etti
niz. «Kars'a başka plakalı arabayla girmek mümkün 
değildir» dedik, «Yalan» dediniz. Sayın Başbakan* iş
te Türkiye'nin en büyük gazeteci resimleriyle ve de
lilleriyle Doğu'daki bölücülüğü anlatıyor ve bizim doğ
ru, sizin yalan söylediğinizi yazıyor. 

Sayın Başbakan, (Sayın İçişleri Bakanı, Sayın Hü
kümet ve sorumlu tüm devlet kuruluşları Yüce Mec
lisin kürsüsüden sizlere haykırıyorum : Devlet, ülke
si ve milletiyle bölünme tehlikesi ve tehdidi altına gir
miştir. Artık kaybedilecek zaman kalmamıştır, ayağa 
kalkınız ve bu yaraya çare arayınız. ((AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, 6 Ocakla 22 Eylül arasında 
geçen zamanda Hükümetçe tükendiğinden bahsedilen 
anarşi hangi seviyeye ulaşmıştır bakınız. 

M. NEBİL OKTAY (Siirt) — Utanmaz herifler. 
(MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Sadece teessüf ederim. 
IBAŞKAN — Efendim, rica ediyorum. 
'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Olay 4 278, ölü 670, yaralı 4 567, bombalı saldırı 
2 S47, soygun 318, öğrenci çatışması 741; işte umut 
hükümetinin 8 aylık icraatı. 

tşte Tercüman Gazetesi, dünkü rakamları söyle
medim; dün 7 (ölü, 2 banka soygunu. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — 8 ay evvel ne
redeydin? 
' 'MUSTAFA KİEMAL AYKURT ((Devamla) — 
tşte Günaydın Gazetesi, «Türkiye'nin en büyük soy
gunu» diyor ve bir şey daha söylüyor, «Hikmet Mü-
ezzinoğlu'nun karıştığı 40 milyonluk kaçakçılığın tek 
tanığı Bakırköy'e yatırıldı» diyor. 

•Rusya'da rejimin aleyhine konuşanların Sibirya'ya 
sürüldüğü, akıl hastanesine yatırıldığı gibi; yarın cezai 
ehliyetinin yokluğundan bahsedilerek şahidin ifadesi 
makbul sayılmayacak; hesap bu. Sorana s/öylüyorwm. 

ISÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — 10 'senedir «hır
sızlık» damgası yiyen sizin Başkanınız. Utanın!.. 

(MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Hükümet anarşiyi önleyeceği ve ona çare bulacağı 
yerde; kimisi dışarıda özyönetim modeli aramakta; 
kimisi içeride kadrolaşma hareketi içine girişmiş bu
lunmaktadır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Kuyruk acınız var. fş-
te orada, işte orada. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Paşa otur yerine, Paşa otur yerine. 

Devlet dairelerindeki yağma ve işgal, «Toplumsal 
Kalkınmada Gençlik Projesi» adı altında devlet ke
sesinden beslenen solcu militan yetiştirme usulü, tar
lada taş toplama projesi, bunların, akla gelen ilk mü
şahhas örnekleridir. 

Anadolu Ajansını, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumunu, TAKtŞ'i, Çukobirlik'i, Merkez Ban
kasını zorla işgal ettiniz. 
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(ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — İşgalden kur
tardık, işgalden. 

MUSTAFA KEMAL AYKÜRT ^Devamla) — 
TRT'yi» OHP'nm yalancı şahidi haline getirdiniz. Dev
let dairelerini sabıkalılarla doldurdunuz; Meclisi tas-
dükçi Medis haline getirdiniz. Okulları, eğitim enstitü
lerini, yukarıda örneğini verdiğim Çin - Rus kavga
sı yapan, IstMal Marşına, Türk Bayrağına, Türk •> îs-
lâm düşünce ve felsefesine karşı koyan TÖ8 - DER'e 
teslim ettiniz. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — TOB * 
DER'e kurban olasın, kurban olasın. 

MUSTAFA KEMAL AYKÜRT (Devamla) — 
Namusumuzu, malımızı ve canımızı koruyucu polisi 
hasta ilan edip, ikiye böldünüz. Devletin asayiş ve 
emniyetini, TOB - DER ile bir çalışan POL -• DER'e 
teslim ettiniz. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin, asayişin önlen
mesinde Orduyu alet etmesinin, Orduyu zabıta göre
vinde kullanmasının, ileride büyük mahzurlar doğu
racağı kanaatindeyiz. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Sıkıyöne
tim istiyorsunuz, sıkıyönetim... 

MUSTAFA KEMAL AYKÜRT (Devamla) — 
Çirkin olaylarda, ideolojik kavgalarda zabı& göre
vini üstlenen Ordu mensupları ister istemez bu olay-̂  
laron bir tarafı olur. O zaman da orduya olan güven 
sarsılır, ordu sırf hükümetin keyfi yüzünden yıpratı-
lamaz, yıpratıîmayacaktır, diyoruz. 

DURMUŞ ALİ ÇALDI (Konya) — Sizin kadar 
kimse yıpratmamıştır. 

MUSTAFA KEMAL AYKÜRT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, beynelmilel komünizm girmek 
İstediği her yerde «böl, parçala ve yut» metodunu kul
lanır. Hükümetinizin basiretsizliği, bilgisizliği ve aczi 
yüzünden bu 3 unsurdan ikisi gerçekleşme yolunda
dır. 

(BAŞKAN — Efendim, 3 dakikanız var Saym Ay-
kurt. 

MUSTAFA KEMAL AYKÜRT (Devamla) — 
Sıra yutmaya gelmiştir. Türkiye'de, Türkiye Doğuda 
kürtçülük akımı KAWA teşkilatı ile, Orta Anadoluda 
mezhep kavgaları ile bölünmekte ve parçalanmakta
dır. Yakın tarihlerde DÎSK'in 1 Mayıs Bayramı, 
TOB - DER'in 4 gün süren kongresi haklılığımızı te
yit eden olaylardır. Maalesef Cumhuriyet Halk Parti
si milletvekillerinin de iştirak ettiği TÖB - DER kon
gresinde memleketin birlik ve beraberliği aleyhinde 
tartışmalar olmuş, öğretmenlerin bir kısmı Çin yanlısı, 

bir kısmı Moskova yanlısı olarak bölünmüşlerdir. 
Cumhuriyet Hal; Partililerin desteğiyle TKP (Türki
ye Komünist Partisi) yanlısı öğretmenlerin yönetime 
hâkim olduğunu, gazetelerden okuduk. Şimdi bu öğret
menlerin tümü görev başındadır. Genç çocuklarımıza 
okullarda Mao'yu, ya da Lenin'i öğretmektedirler. Hü
kümetin bu olaylar karşısında suskunluğunu ve pişkin
liğini anlamak mümkün değildir. Belki Hükümetin 
bu olaylara ve kuruluşlara müdahale etme gücü de 
yoktur. Onu biliyoruz. Çünkü TÖB - DER'le, POL -
DER'le ve DİSKle Cumhuriyet Halk Partisi organik 
bağ içindedirr FOL - DER aşırı solcu bir dernek ola
rak faaliyet göstermektedir. Aşın solun, komünizmin 
ve bölücülüğün cirit attığı bir ülkede Sayın İçişleri 
Bakanı, aşırı solu ve bölücülüğü kurtuluş yolu sayan 
POL - DER mi bu olayları önleyecektir? TOB - DER 
iîe POL - DER ile DİSK ile organik bağ içinde bulu
nan Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti mi bu olay
ları önleyecektir? 

Sayın İçişleri Bakanına soruyorum, Anayasanın 29 
ncu, Dernekler Kanununun 45 nci maddelerim* niye 
işletmiyorsunuz? (Bu dernekler sayesinde iktidar oldu
ğunuzu biliyoruz, bu derneklere önceden angaje ol
duğunuzu da biliyoruz. Ama, ülkemiz baştan başa 
bir iç kavganın içine itilmişken, anarşi ve hayat pa
halılığında yurttaşlarımız yaşama ümidini kaybetmiş
ken, bâlâ bu derneklere önceden angaje olduk diye 
korumaya devam mı edeceksiniz? 

Sayın Hükümet mensupları, sokaklarda; «Tek yol 
devrim», «Kurtuluşa kadar savaş», «15 -. 16 haziran
da yeniden güçleniyoruz», «Kızıldere olaylarının inti
kamı alınacaktır», «Bu kan denizinin ufkunda kızıl 
güneş doğacaktır» Taksim Meydanını kızıla boyayan, 
kızıl bayrakların gölgesinde enternasyonal marşı söy
leyen, Kars Kalesine bayrak .çeken, Doğuda KAWA 
Kürt örgütünü kuran, mezhep kavgalarıyla kardeşin 
kardeşi öldürdüğü, okullarda bile halk mahkemesi ku
rarak yargı kararı verip bu kararları uygulayan, Mos
kova'ya toprak götüren, Mao'nun ölümünde Türk bay
rağını yarıya indiren kimlerdir? Bu soruların cevap
larım arayınız. Göreceksiniz ki, tüm bu olayların için
de ya siz, ya da bugüne kadar sırtını sıvazladığınız yan 
kuruluşlarınız gibi çalışan örgütler ve insanlar var. 

Değerli arkadaşlarım, kendi içinde biten ve tü
kenen bu Hükümete daha fazla yüklenmek istemiyo
rum. (CHP sıralarından gülüşmeler) Dam delinmiştir, 
dağılacaksınız. Esasen bizim müdahalemize lüzum kal
mayacaktır, yakında kendiniz kaçıp gideceksiniz, gü
cünüz de yetmeyecektir, dam delinmiştir. Kendi içinde 
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biten, tUkenen bu Hükümete daha fazla yüklenmek is
temiyorum; fakat gelişen ve devletimizi hedef alan 
bu olaylar karşısında İçişleri (Bakanının cezai ve si
yasi sorumluluğu bulunduğunu ve bir gün kendisin
den mutlaka hesap sorulacağını belirtiyor, Yüce Mec
lise şahsım ve grapum adına saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından gürültüle'r) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim «ayın Aykurt. 
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 

Sayın Turan KoçalMa. Buyurunuz Sayın (Kocal. 
ISAFFET URAL (Bursa) — Cart kafa derler se

nin gibi adama. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Utan 

utan. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sen utan. 
^BAŞKAN — (Sayın Ural, rica ediyorum efendim. 
ISAFFET URAL (Bursa) — Kim oluyorsun sen? 
(BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Kim

sin sen?.. Paşa imiş. 
(BAŞKAN — Sayın Aykurt sizden de rica ediyo

rum efendim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Pa

şa, işte memleketi yıkan senin gibi insanlar. 
BAŞKAN — Görüşmeleri sükûnetle Sürdürüyo

ruz, elektriklenmeye gerek yok. Herkes bildiğini söy
lüyor. Rica ediyorum. 

Evet buyurun Sayın Kocal. Konuşma süreniz 20 
dakika efendim. 

MHP GRUPU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Adalet'Partisi sayın milletvekillerinin, ülkede ide
olojik maksatlı cinayetleri önleyemediği... (AP ve 
CHP sıralarından karşılıklı gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 
TURAN KOCAL (Devamla) ... ve Balgat olay

larında gerekli önlemleri almadığından İçişleri Baka
nı hakkında, Anayasamızın 89 ncu ve Millet Mecli
si İçtüzüğünün 107 nci maddesine göre gensoru açıl
ması için verdikleri önerge üzerinde Milliyetçi Hare
ket Partisi Grupu. adına söz almış bulunuyorum; he
pinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın Rıfkı Danışman ve arkadaşlarınca verilen 
gensorunun doğruluğunu, bu Hükümetin kurulduğu 
andan bugüne kadar olan anarşik olayları sıralaya
rak uzun uzadıya vaktinizi almak istemiyorum. Fa
kat, son on gün içinde vuku bulan anarşik olayları 
ve bu olaylarla gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığım 
incelersek bütün çıplaklığı ile hakikatlerin meydana 
çıkacağına inanıyorum. 

Bu son on gün içinde ölüm vakalarının sayısı 21, 
yaralama 16 ve banka soygunu da 7. Gensorunun özü
ne uygun olarak son on günlük hadiselerden yalnız 
13.9.1978 tarihinde İstanbul Şişli Gültepe'de olan ha
diseyi ve hadisenin gelişim durumunu izah etmeye ça
lışacağım. 

İzahımın bir misali, İçişleri Bakanının tutumunu 
açık ve seçik, olarak meydana çıkaracaktır. 

12.9.1978 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi Şiş
li ilçe merkezi, Anayasamızın ve yasalarımızın açık 
emrine rağmen, hiçbir mahkemeden alınmış arama 
emri olmadan gece saat 11,30'dan sonra ilçe binasının 
kapısı kırılarak içeri giriliyor. İlçede ne kadar resmi, 
Partiler Kanununa göre bulunması gerekli evrak var
sa tamaımı çuvallara konup götürülüyor. Partinin için
deki masalar, sandalyeler, tablolar hatta duvarlar yı
kılıyor. Alınanlar arasında, partimizin makbuzları ve 
üyelerimizin fotoğraflı giriş beyannameleri de bulun
maktadır. 

İlçe binamız böylesine, emniyet görevlilerince tah
rip edilerek hiçbir kimseye teslim edilmeden, her şey 
meydanda açık bırakılarak gidiliyor. Bu kanunsuz 
aramada suç unsuru hiçbir şey bulamıyorlar, tek bir 
suç unsuru zannettikleri Türk büyüklerinin fotoğraf
larından başka. Ye burada bulamadıklarını, sokakta 
9 vatandaşı nezarete almak suretiyle görevlerini ta
mamlıyorlar. 

13.8.1978 günü Şişli Gültepe'de pusu kurularak, 
Ziya Ağırbaş ve Ahmet Sandıkçı öldürülüyor. Recep 
Akgül, Sezai Eser, Kerim Yavuz ağır yaralanıyor. 
Ağır yaralı Recep Akgül de, 14.9.1978 günü hastane
den, hastane pijamaları ile alınarak gözaltına konu
yor. 

İstanbul Gayrettepe'de gözaltına alınan vatandaş
lara ağır işkence yapıldığını ve Şişli'deki öldürme olay
larının baskınlîar şeklinde devam edeceğini bazı mahal
li sakinlerinden öğrenince bir milletvekili arkadaşım
la beraber bizzat yerinde durumu tespit için vaka ma
halline gidiyoruz. Bu işkenceleri yapan İstanbul Em
niyetinde çalışan emniyet görevlilerinin isimlerini 
16.9.1978 günü saat 10.00'da İstanbul'da yaptığımız 
bir basın toplantısında açıklıyor ve görevlileri de va
zifeye davet ediyoruz. Basın toplantısından sonra biz
zat İstanbul Emniyet Müdürünü makamında ziyaret 
ederek, bu işkenceci Emniyet görevlilerinin isimlerini 
veriyor ve Şişli çevresine İstanbul dışında 50 - 60 ci
varında anarşist militanın geldiğini, «Bulundukları 
mahalleyi de söyleyerek ilçe binamızın, lokallerimi
zin ve idareci üyelerimizin binaları tahrip olabilir, 
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hayatları tehlikede olabilir, tedbir alınmasını istiyo
ruz» diyoruz. 

Maalesef bizlere intikal eden ihbarın doğruluğu 
18.9.1978 günü saat 10.00 sıralarında belli oluyor. 
30 ~ 40 anarşist Gültepe'yi yüzleri maskeli olarak bası
yorlar, ilçe başkanımızın işyerini bombalıyorlar, bir 
cami bombalanıyor. Ayrıca 7 işyeri bombalanıyor. 
3 yaralı ve Necati Çelik isimli Milli Selâmet Partili 
bir üye vatandaşımız da şehit ediliyor. 

Devletin koruyucusu polis Gültepe'de sokakları 
yazdıkları yağlı boya yazılarla boyayabiliyorlar. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Bahçeliev-
ler'i kim boyuyor her gün? 

TURAN KOCAL (Devamla) — İşte bu emni
yet teşkilâtıyla anarşi önlenebilir mi? 

Bu anarşistler Şişli ve çevresinde adam öldürme 
ve bomba kullanmada emniyetten hiç çekinmemekte 
ve hatta gözleri önünde yapabilmektedirler. 

Yukarıda izah ettiğim şekilde, gözaltına alınan 
kişilere kanunsuz olarak 10 gün nezarette işkence ya
pılarak zorla zabıtlar imzalanıyor. Hatta o kadar ki, 
aynı anda yaylım ateşine tutulan 2 samimi arkadaş
tan Ziya Ağırbaş vefat ederken, Recep Öztürk yara
lanmış olmasına rağmen gözaltına alınabiliyor. Emni
yet görevlileri bu vatandaşlan mahkemeye sevk edi
yor, fakat bir beyanat ile ve TRT'de bunu dünyaya 
duyuruyor. 

Nedir o? «Doktor raporlarıyla, belli olan ve hiç
bir işkence yapılmadan gözaltına alınan şunlar suçla
rını itiraf ettiler.» v.s. 

Fakat Türk Adliyesinin hukuka olan inancı ve 
Allah'ın büyüklüğü bir daha tahakkuk ediyor. Şöy
le ki... 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Yalanın bu kadarına pes doğrusu. Elim
de raporlar var, camileri kendiniz bombalıyorsunuz. 
Yalan söylemeyin. 

TURHAN KOCAL (Devamla) — Mahkeme sav
cısı bu kişileri, zahiri görüşüyle işkenceye tabi tutul
duklarını tahmin ederek, hepsini adli übba sevk edi
yor. Adli tıp raporları veriyor; fakat raporlar polis
çe ellerinden alınıp yırtılıyor, çünkü raporlarda işken
ce yapıldığı yazılıdır. 

Şimdi bu raporlardan birkaç tanesini okuyayım. 
(Bütün raporları burada) : 

«Halit oğlu Erdoğan Banş'ın yapılan muayenesin
de kısmen ifrazatlı kısmen kabuklu ekimozlu yara. 
Sağ kalça üzerinde ve sırtında sağ kolu saman sarısı 
renginde ekimoz ve ayak tabanında yaralar vardır. 

Husulünden itibaren 5 gün mutad iştigale engel olur, 
15 günde de geçebilir.» 

Bir tane daha okuyayım, (hepsini okuyup vakti
nizi almak istemiyorum) : 

«İbrahim oğlu Muammer yapılan muayenesinde 
her iki ayak tabanında tabi parmakların bitiştiği yer
de soluk mor renkte ekimoz vardır. 3 gün müddetle 
iştigale mani olur, 1 haftada geçer.» 

İşte bu şekilde yanlı, taraflı hareket eden emniyet 
görevlileri olursa ve bunları Sayın İçişleri Bakanına 
bildirmiş olmama rağmen, hiçbir işlem yapılmazsa 
nasıl anarşi önlenir, nasıl suçlular yakalanır? Hadise 
burada kalıyor mu? Hayır arkadaşlarım. Bu hadise
den hemen bir gün sonra maalesef bir ölüm hadisesi 
daha vuku buluyor. Bu ölen vatandaşın cenazesinin 
kaldırılmasında, elleri havada olarak ideolojik marş
lar söyletilen ilkokul talebelerine şahit oluyoruz. Bu
nu yaptıran okul idarecilerini Sayın Milli Eğitim Ba
kanı - gazetelerde okuduğumuz üzere - açığa aldır
mış ve haklarında da takibata geçtiğini yine gazete
lerden öğrenmiş bulunuyoruz; fakat tamamiyle Dev
letin olması icap eden, taraflı hareket etmemesi gere
ken TRT bakınız haber bülteninde bunu nasıl veri
yor: 

«Cenazenin kaldırılmasında emniyetçe Şişli Milli
yetçi Hareket Partisi Gayrettepe Lokali boşaltıldı. 
Bir tecavüz olmasın diye emniyetçe kordon altına 
alındı. Fakat cenazenin kaldırılması sırasında lokal 
bir grup sol tarafından taşlandı ve bu sırada civar 
evlerden kalabalık üzerine silâhla ateş açıldı, bir ölü 
vardır.» 

Halbuki, bir ölüm hadisesi doğru ama, ateş açıl
ması civar evlerden değil. İşte bu civar evlerden ol
madığım belgeleyen bugünkü gazetelerdeki haber. Bu 
ateş açılmasının yine Sayın İçişleri Bakanının tarafgir 
emniyet mensupları tarafından yapıldığı, bugünkü ba
sında yer almaktadır. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Hangi basından; 
Hergünden mi? 

TURAN KOCAL (Devamla) — «Cumhuriyet» 
efendim, «Hergün» değil. 

Biz Milliyetçi Hareket Partisi Grupu olarak tek
rarlıyoruz: öldürme ve anarşik olaylara karşı bütün 
partiler gelin bir masa başında oturalım, partiler ola
rak bize düşen görevler ne ise tespit edelim ve gere
ğini hiç vakit kaybetmeden müştereken yapalım. Hü
kümet olarak, bilhassa İçişleri Bakanlığı olarak emri-
nizdeki görevlileri valileri kaymakamları taraf tutma
masını temin etmek hareketinde ve işleminde bulu
nunuz. 
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Bilhassa Sayın İçişleri Bakanından tekrar rica edi
yoruz: Bulunduğunuz Bakanlık mevkiine, kısaca size 
birçok yerlerden raporlar yerilmektedir, bu raporları 
verenler ister devlet memurları olsun, ister parti teş
kilatınız olsun, sizi yanıltmaktadırlar, bu raporların 
doğruluğunu askeri raporla doğruluğu içerisinde mü-, 
talaa ederseniz daima bugüne kadar olduğu gibi al
datılan ve yanlış temel üzerinde yanlış bina inşaa-
sıyla uğraşırsınız. Aceleci olmayan tetkikatlarınızı 
doğru yapınız, taraflı hareket edenlere acımasız olu
nuz, bizler yanınızdayız. 

Son bir misal vermek isterim. Balgat hadiselerinde 
Hiç işkence yapılmadığını, bizzat İçişleri Bakanı

mız ifade etmişler ve birtakım beyanlarda bulunmuş
lar idi. Peki, bu işkenceler yapılmadı mı? Yapıldı. Ve 
bu işkenceleri yapanlar hakkında Sayın İçişleri Baka
nı acaba bu işkenceleri yapanlara ne gibi bir muame
le yaptı? İşte o günkü Hürriyet Gazetesinden; işken
ceye tabi tutulanların ayakları, bacakları ve vücutları.. 
Bu işkenceyi yapanları acaba Sayın İçişleri Bakanı, 
ne gibi bir muameleye koydu? Bunun merakı içerisin
deyiz. Öğrendiğimiz kadarıyla hiçbir şey yapmamış
tır. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bu ve bu
na benzer bütün hadiseleri ve Türkiye'de ne kadar 
anarşik hadise varsa, bunların bir an evvel kesilmesi
ni ve sona ermesini ve müştereken, elbirliği içerisin
de bu hadiseleri görüşüp neticeye vardırmak için Gen
sorunun müzakereye açılmasını ve Türkiye'nin huzu
ra kavuşmasını istiyoruz. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına hepinizi 
tekrar sevgi ve hürmetle selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Söz, Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Sü

leyman Arif Emre'de. Buyurunuz Sayın Emre. 

MSP GRUPU ADİNA SÜLEYMAN ARİF EM
RE (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli üyeler; 

Temenni ederdik ki, bu güzel ülkemizde anarşik 
olaylar dursun ve bu kürsüye bu mesele getirilmemiş 
olsun. Fakat, görülüyor ki, her geçen gün cereyan eden 
hadiseler, her biri bir Gensoru konusu olacak, ehem
miyet ve vahamet taşımaktadır. 

Eskiden beri anarşik konusu, bu kürsüye ne za
man getirilse, partiler arasında sert bir münakaşaya 
konu olmaktadır. Bu münakaşaların hepsini 5-10 se
ne geriye giderek incelediğimiz takdirde, muhalefetle
rin devamlı olarak anarşiden o an mevcut olan hükü
meti mesul tuttuktan muhalefetin iktidar olarak si
yasi değişiklik sebebiyle ortaya çıkması halinde de 
yine rollerin değişerek meselenin değişmediği, şikâ-
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yetlerin değişmediği, anarşinin hangi hükümet olursa 
olsun bugüne kadar artarak geldiği tespit olunmuş
tur. 

Muhterem üyeler, anarşi karşısında gerek hükü
metler olarak, gerek muhalefetler olarak şuna koniyiz 
ki, bugüne kadar takip etmiş olduğumuz metodları, 
yaklaşım usullerini değiştirmemiz gerekir. Samimi ol
sun olmasın, bu kürsüde benden önce konuşan değer
li bir hatip arkadaş bir davette bulundu. Bütün par
tilerin anarşi karşısında alınacak tedbirleri ister ka
nuni tedbirler olsun, ister kararnameye dayalı tedbir
ler olsun, ister bunun dışındaki diğer tedbirler olsun; 
görüşmek, tespit etmek ve müştereken uygulamaya 
koymak üzere oturalım bir masa başına, bu mesele
nin üzerine gidelim dedik. Bu münakaşalar uzun za
mandan beri sürmektedir. 

Milli Selâmet Partisi olarak biz daha çok önceden 
bu teklifte bulunmuş; fakat tekliflerimize karşı her
hangi ciddi bir müspet-menfi cevap alamamış bulu
nuyoruz. Bu münasebetle bu teklifimizi ve görüşümüzü 
burada tekrarlamaya da lüzum ve zaruret hissediyo
ruz. Çünkü değerli üyeler, hemen her demokratik ül
kede, hatta demokratik olmayan yönetimlerle idare 
edilen her ülkede, ülkenin bünyesine göre profesyo
nel anarşist mevcuttur. Hadise çıkarmaktadır, devlet 
adamlarını kaçırmaktadır, bankalar soyulmaktadır, 
topluma ve toplu halde bulunulan yedere dinamitler 
atılmaktadır, vesaire. Profesyonel anarşist her ülkede 
var, fakat ülkelerin büyük bir kısmında anarşistin 
arzusu kursağında kalmaktadır. Çünkü, anarşistin ar
zusu, yaptığı hareketin anarşist olmayan geniş halk 
kitlelerine sirayet etmesidir, ettirilmeye imkân açıl
masıdır. 

Muhtelif ülkelerde ve bilhassa Kanada misalini dü
şünerek sizlere arz ediyorum, vahamet derecesine ka
dar anarşi zaman zaman yükselmiş; fakat orada ya
pılan muamele demin arzu ettiğimiz, özlediğimiz mu
amele olmuş, yani ülkenin iktidarı ve muhalefeti, si
yasi partiler oturmuşlar bu yarayı müştereken sarmış
lar; tedbirler süratle tespit edilmiş, süratle yürürlüğe 
konulmuş, bu mesele halledilmiş, ülkenin maddi ve 
manevi kalkınması için diğer meseleler meclislerin ve 
devlet müesseselerinin ve milletin yegâne davası ha
line gelmiş. 

Şimdiye kadar bütün temennilerimize rağmen, 
anarşiye bu açıdan meclislerimizce, partiierimizce 
topyekûn bakılmamış olduğu maalesef bir gerçektir. 
Bu gerçek üzerinde ehemmiyetim» binaen durmakta^ 
yız. 
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Burada Adalet Partili, Milliyetçi Hareket Partili 
arkadaşlarımızın Sayın İçişleri Bakanını tenkit eder
ken veya İktidarı tenkit 'ederken söylediği sözlere öy
le sanıyoruz ki, biz Milli Selâmet Partisi olarak, Halk 
Partili arkadaşlarımızın hiç kızmaya hakları yok. 

Daha önce biz, iktidarda iken bu mesele ne za
man kürsüye geldiyse o zaman Halk Partili hatipler 
de gelerek, bu meselelere aynen o şekilde teşhis koy
muş, yaklaşımda bulunmuş ve bu kürsüde aynı fikir
leri, görüşleri savunmuşlardır. Hatta mevcut Hüküme
tin kurulması için gerekçe olarak, birinci derecede 
ağırlık taşıyan gerekçe olarak, daha önce anarşinin 
önlenememiş olduğu hususu ısrarla ortaya konulmuş
tur, anaların gözyaşları, vesaire edebiyatı bol bol ya
pılmıştır. 

Şimdi maalesef l'e 10, l'e 20 anarşide rakamlar 
tırmanmaktadır; bu çok üzücü bir husustur. Siyasi 
partiler olarak bu rakamları sadece birbirimizi itham 
etmek için vesile yaparak zikredip geçip gitmemiz 
doğru bir hareket değildir. Çünkü, demin arz ettiğim 
gibi her ülkede mevcut olan profesyonel anarşist mih
raklar ülkemizde anarşiyi kitlelere, masum halk kit
lelerine sirayet ettirmenin çabasına girişmiş ve mü
him ölçüde de-maalesef diyorum yine-muvaffak ol
maya başlamıştır. 

Etnik ayrılıklar buna alet edilmektedir, mezhep ay
rılıkları alet edilmektedir, partilerin basit görüş ayrılık
ları alet edilmektedir. Neticede devletimize karşı, mil
letimize karşı vahim bir bölme hareketi yürütülmekte
dir. Kitlelerimiz birbirine karşı hasım haline, hasım 
kamplar haline getirilmektedir. Her geçen gün tevali 
eden hadiselerle husumetin dozajı arttırılmaktadır. 
Biz öyle zannediyoruz ki bu, sadece basit bir tedbir 
alma, alamama meselesinden doğmamaktadır. Tür
kiye'nin ilerde bütün problemlerini çözmüş, maddeten, 
manen kalkınmış, sanayileşmiş, nüfusu 70-80 milyo
na yaklaşmış dev bir ülke olmasından daha şimdiden 
korkan, uykusu kaçan birtakım emperyalist dış mih
rakların, bizim bu tedbirsizliklerimizden istifade ede
rek, bizim kalkınmamızı engellemek, bizi birbirimize 
hasım kamplar haline getirmek, mazallah ülkemizi ve 
devletimizi bölmek için fırsat ittihaz ettikleri ve her 
türlü tesirleriyle, yer altı, yer üstü tesirleriyle ülkemiz
deki anarşiyi körükledikleri manasına yorumlamamız, 
en isabetli teşhis olur kanaatindeyiz. 

Bu itibarla, Milli Selâmet Partisi olarak, bu ko
nunun, Gensoru gündeme alınarak enine, boyuna tar
tışılması ve adeta bir ilmi etüd yaparcasına tartışılma
sı; gerekiyorsa, kurmak mümkünse, partiler arasında 
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bu konuda ciddi bir diyalog ve işbirliği, bir Meclis 
Araştırması çerçevesine de intikal ettirerek, yapıcı 
bir neticeye varılması temennimizdir. Anarşik hadi
seleri vehamet derecesine çıkmış olup da bu mesele
leri kısa zamanda halleden bütün ülkelerin tecrübele
rinden de yararlanılarak yapılacak çalışmalar netice
sinde, memleketimizin ve milletimizin bünyesine en 
uygun tedbirler manzumesini, Meclisler olarak bizler, 
parlamenterler ve partiler olarak bulmak vazifesiyle 
karşı karşıyayız. Yoksa, sadece şimdiye kadar yapıl
dığı gibi, bir münakaşa konusu yapılır ve oylama ne
ticesinde Gensoru gündeme alındı, .alınmadı denilir, 
geçilip gidilirse, dış mihrakların büyük ölçüde tesiri 
altında yürütülmekte olan bu anarşik tahrikler, teş
vikler, mazallah günün birinde ülkemizi önlenilmesi 
çok müşkül noktalara kadar sürükleyebilir. 

Hükümetin bugüne kadar müessir bir tedbir ala
madığı gerçeğine biz de katılıyoruz. Öyle zannedi
yoruz ki, Hükümet yeni bir tedbirler manzumesi de
meti getirmemiştir. Gittikçe artan hadiseler karşısın
da, emrivakiler karşısında, şaşkınlık içerisinde mev
cut imkânlarla ve alışılmış tedbirlerle bocalayıp dur
maktadır. 

Emniyet kadrosu üzerinde şimdiye kadar Sayın 
İçişleri Bakanımızın uyguladığı politikada da tutar
lılık olduğu kanaatinde değiliz. Birtakım dernekleri 
Sayın Bakan karşısına almış, «Bunları kapatacağız» 
diye beyanatlar vermiş, üzerine yürümüş, fakat ne
ticede hiçbir şey çıkmamıştır. Neticede emniyet kad
rosu içerisindeki hoşnutsuzluk ve yürütme organına, 
Bakana karşı olan, hiç olmazsa psikolojik denge bo
zulmuş. Öyle zannediyoruz ki, birtakım jandarma bir
liklerinin, yahut askeri birliklerin emniyet göreviyle 
şehirlere davet edilmesi, böyle bir boşluğu doldurmak 
amacım gütmektedir. 

Bunların hepsi birbirine ve hele demokratik hu
kuk sistematiğine uygun düşmeyen hareketlerdir. 

Şimdi bir de siyaset edebiyatımızda «Sivil sıkıyö
netim» diye bir terim ihdas ve icat edilmiş, bir ölçü
de de tatbikatı yapılmaya başlanmıştır. 

Bütün bunların üstesinden gelmek zorundayız, bü
tün bunları incelemek zorundayız. İsterse bir Genso
ru çerçevesi içerisinde olsun, isterse Meclisimizin baş
ka usulleri içerisinde olsun neticeye varmak zorunda
yız. Bilhassa memleketimizi iktisadi açıdan kalkındı
racak diğer hrmlelerin huzur içerisinde yapılması için 
bu şarttır. 

Bugün milletimiz maalesef herkes-küçüğünden bü
yüğüne kadar-tek mesele olarak gece gündüz bu me-
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seleyi, anarşi meselesini düşünmektedir ve bu da üzün
tüye, tedirginliğe hatta ümitsizliğe sevk etmektedir. 
Bütün ekonomik hayatın büyük çapta durgunluğa 
sürüklenmesinde, hükümetin ekonomik politikasında
ki ters uygulamalar yanında bu anarşiden doğan psi
kolojinin de büyük çapta, hatta birinci derecede tesiri 
olduğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Bu meşa
leler bizce sadece bir hükümetin, bir bakanın mesele
si sayılmamalı, devletin meselesi, Parlamentonun, 
milletin meselesi sayılmalı, üzerine gidilmelidir. Milli 
Selâmet Partisi bu istikamette yapılacak bütün çalış
malara samimiyetle katılmak kararındadır, azminde
dir. Bu itibarla, bu meselenin gerçekler açısından ve 
bütün dünyada tatbikatım gören uzmanlaşmış kadro
ların ortaya koydukları modeller açısından incelenme
sinden yanayız. 

Bu bakımdan bu vesileyle fikirlerimizi kısaca özet
lemiş bulunuyoruz. Yüce Meclise saygılar sunarız. 
(MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emre. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Hayrettin Uysal, buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım; 

İçişleri Bakanı hakkında verilen Gensoru önergesi 
ciddi bir Gensoru önergesi değildir. Şu anda Meclis 
gündemine girmiş olan beş tane Gensoru önergesi var. 
Bunların önümüzdeki günlerde sayısının kaça ulaşa
cağını şimdiden kestirmek belki mümkün, belki müm
kün değildir. Çünkü bu Gensorular hükümeti gerçek
ten denetlemek için, gerçekten birtakım belgelere, bir
takım bulgulara, Anayasa hukuku içerisinde siyasal 
iktidarların görevleri içerisinde görülen birtakım yan
lışları, aksaklıkları, eksiklikleri ortadan kaldırmak için 
düşünülmüş veya verilmiş değildir. Bu amacı taşı
mamaktadır. 

Gensoru önergeleri birtakım çevrelere hoş görün
mek ve bugün Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı ik
tidarın çalışmasını engellemek için düşünülmüş, bir 
ölçüde de Meclis çalışmasını engellemek için düşünül
müştür. Çok ayıp. 

Şu Adaüet Partisi Grup sözcüsünün konuşması 
elimde. Değerli Adalet Partisi Grup yöneticilerinin, 
bu grup sözcüsünün grup adına yaptığı bu konuşma 
metnini daha önceden okuduklarını sanmıyorum. 

Bölücülük kötü bir şeydir. Anayasa açssından suç
tur, Ülke milletiyle birlikte bir bütündür. Elbetteki 
her ülkede olduğu gibi tek tek bir takım kişiler Ana

yasaya aykırı, o ülkenin koşuManna, rejimine, cum
huriyetine aykın düşünce sahibi olabilirler. Bunlar 
kişi kişi devletin sorumlu organlarınca yargılanır. 
Fakat her gün bu kürsüye çıkıp Doğu ve Güneydoğu
yu hedef alan konuşmalara biz Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupü olarak teessüf ediyoruz. Doğu ve Güney
doğu Anadolu, vatan ve ulus birliğinin en büyük gü
vencesidir. Bunun için teessüf ediyoruz. Buraya her 
gün çıkıp, «Doğuda yaşayan halkımız, yurttaşlarımız 
bölücüdür, mezhep kavgalarına girmiştir» diye onu 
burada Türkiye Cumhuriyetinin yurttaşları olarak böy
le göstermenin ne milliyetçilikle, ne bu yurdu sevme 
ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Biraz meseleleri 
ciddi alalım ve buraya getirdiğimiz konuları birtakım 
bölgelerde yaşayan halkımızı rencide edecek, yarala
yacak şekilde getirmeyelim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, yurdumuzu ve ulusu
muzu bölmek için çaba sarf edenlerden ki, bunlar bi
zim asla tasvip edeceğimiz davranışlar değildir. Bu 
kürsülerde vatan ve ulus birliğinin aleyhine yapılan 
konuşmalar, belki o hareketlerden daha çok zarar ver
meye başlamıştır ülkemize. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu konuşmanın nere
sinden tutsak, neresinden bu konuşmaya baksak çok 
olumsuz bir konuşma, yaralayıcı bir konuşma. Bu kür
sünün zabıtlarına birçok söz geçti; ispatlandı, söylen
di, Senato da konuşuldu. Kars Kalesine Kızıl Bayrak 
çekildin in yalan olduğu ortaya çıktı. Hâlâ bunu ge
tirmek vatanseverlik midir? Kars halkının duyguları
nı rencide etmekten Adalet Partisi sözcüsü bu ülke 
için ne yarar görüyor? Sürekli olarak gelip bunu söy
lüyor. Devletin resmi ağızı, resmi sözcüsü burada ifa
de etti, oradan beyanlar verildi resmi kişiler tarafın
dan. 

Değeri! arkadaşlarım, şimdi bir başka konu ile 
ilgili olarak diyor ki: «Devlet kuruluşları, size haykı-
rıyorum, tüm sorumlular size haykırıyorum, ülke ve 
millet bölünme tehlikesi ve ichditi altına girmiştir. Ar
tık kaybedÜecek saman kalmamıştır, ayağa kalkınız.» 

Değerli arkadaşlarım, şimdi ben bunu Adalet Par
tisi Grupunun tasvip ettiğini sanmıyorum. «Ayağa 
kalkın» diye kimi çağırıyorsunuz? Kim için çağırı
yorsunuz? Siyasal mekanizma belli koşullar içerisinde 
işler. Devlet hayatı süreklidir. Hükümetler gelir gi
der. Bu Hükümeti beğenmezsiniz, birtakım bulgular 
ortaya koyarsınız. Böyle beş tane, on tane, yirmi ta
ne Gensoru değil, bir tane Gensoruyu yetkiSi kurul
larınız olarak verirsiniz, delisiniz ki, biz daha iyi ya
parız, demokratik mekanizma içinde gelirsiniz, alırsı-
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mz. Ne demek «Ayağa kalkın?» Kimi çağırıyorsu
nuz, kimi isyana teşvik ediyorsunuz? 

Değeri] arkadaşlarım, meseleleri burada belli bir 
diyalog içerisinde beraberce çözelim diyoruz. 

Bir mesele daha: Bu Hükümet sekiz aydır iktidar
da. Sekiz ayda sokaklarda dökülen kan - bu, boyut
ları hakîkaten, gerçek olarak ifade ediyoruz, - daha 
bir türlü tamamiyle ortadan kaldırılamamış olan anar
şi sekiz ay içerisinde mi çıktı? 27 yıldır bu iktidarda 
bulunanlar, 3,5 yıldır Birinci ve İkinci Cephe Hükü
metleri zamanında meydana getirdikleri idare tarzıy
la, siyasal yönetimle, hükümetle biraz düşünsünler ve 
ondan sonra konuşsunlar. Bir sorun, bir konu birden-
foire pat diye ortaya çıkmaz. Bir tarlaya tohumu atar
sın, tohum kötü ise o tohumdan meydana gelen ürü
nün hasadı da eksik oüur, hastalıklı olur. Biz ekmedik 
bu tohumu, biz yapmadık; bizim iktidarlarımız za
manında yapılmadı. Boy boy büyüdü büyüdü, dal bu
dak saldı, hırçınlaştırdınız, sertleştirdiniz, kamplara 
bölündü birtakım çevreler ve ondan sonra biz ikti
dara geldik, böyle bir mal bulduk. 

Şimdi biz bunun üzerinde çalışıyoruz, iyi niyetle 
çalışıyoruz; Hükümet iyi niyetle çalışıyor. Gelir el
birliği ile bunları belli bir noktada çözmeye çalışa
lım. Yoksa sekiz aylık bir Hükümete, boyutları aşan 
anarşiyi, şu veya bu şekilde meydana çıkan olayların 
sorumluluğunu yüklemek haksızlık olur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, o bakımdan çok kı
nanacak bir konuşma yapıldı; yöntemi yanlış bir ko
nuşma. Bu ülke hepimizindir. Biz bu ülkede yaşıyo
ruz, hepimiz asgari ölçüler içerisinde bu ülkenin Ana
yasasına bağlıyız. En az herkesin kafasında bu Ana
yasaya bağlılık geçer. Cumhuriyet rejimine bağlıyız; 
herkes ona göre bu ülkede barışın, kardeşliğin, bu 
ülkede ekilen birtakım tohumların meydana getirdiği 
kışkırtıcı, ya da ülkeye zarar verici birtakım ortaya 
çıkan ürünlerin sağlıklı bir şekilde tedavisi için elbir
liği ile çalışmak durumundadır. Hükümet bir prog
ramla yüce ulusun temsilcisi, milli iradenin temsilci
si Meclise gelmiş, Programda birtakım vaatlerde bu
lunmuş; Bunlara yasa önerisi getireceğiz, demiş. Dün
yanın her tarafında demokrasi ile idare edilen ülke
lerde, hükümetlerin programlarında öngörülen yasa
ları tasarı olarak hazırlayıp, Meclise sunmak hakkı 
doğaldır. Anlarım ben, bir konuda siyasal rejimle il
gili bir yasa düşünür taşınır bir başka biçimde bir 
hükümet oluşur, getirir der ki, muhalefetin düşünce
sini ve özgürlüğünü, çalışmasını kısıtlayan; direnme 
hakkı doğar. Hiç kuşkusuz doğar böyle bir yasa dü

şünüyorsa. Ama ben ekonomik hayatla ilgili, ülkenin 
sosyal hayatıyla ilgili, programda şunları söyledim. 
bunları söyledim, tasan olarak hazırladım, getiriyorum 
diye bunların engellenmesi yapılıyor. Bu yanlış. 

Bir başka şey daha değerli arkadaşlarım. Bir şeyi 
daha beraberce kararlaştıralım. Burada Milliyetçi Ha
reket Partisi sözcüsünün konuşmasını dikkatle dinle
dim. Şişîi olaylarıyla ilgili bizim de çok söyleyeceği
miz şeyler var, çok gerçekçi şeyler var. Ama biz işi 
gerginleştirmek istemiyoruz, sertleştirmek istemiyo
ruz. Denizli'de, elimde bir beîge var, okumak istemi
yorum. Rahmetli olmuş olan bir savcının ağzından, 
bir savcıya, bir siyasi partinin amlbleminî taşıyan ki
şinin yazdığı, «Gel seni öbür dünyaya bekliyorum; 
sen şöyle şöyle yapıyorsun» diye, birtakım tahrikleri 
dahi biz, yapmayalım, elimizi bu hareketlerden çe
kelim diyerek buraya getirmek istemiyoruz. Bu Mec
lisin sağlıklı çalışmasına, bu Meclisin.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Var
sa getirin. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Gerekirse 
getiririz değerli arkadaşım. Getiririz, getiririz, üzül
me sen. Böyle, sokaktaki birtakım kişiler gibi, getirir
sin getiremezsin münakaşası yapmak istemiyorum. 
Ciddi birtakım meseleleri burada tartışalım. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu Yüce Meclisi be
raberce, belli bir diyalog içinde çalıştırmak durumun
dayız. Buna zorunluyuz. Şimdi öğretmenlerin, bakın 
şimdi cümîeye bakın, bu Türk öğretmenini yaralamaz 
mı? Bu Türk öğretmeninin yüreğini rencide etmez 
mi? Bakın söylediği söze bakın: «Öğretmenlerin bir 
kısmı Çin yanlısı, bir kısmı Moskova yanlısı olarak 
görülmektedir» 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ben 
söylemedim, atıfta bulundum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
hayır hayır siz söylüyorsunuz. «Ben Türk dili ve ede
biyatı öğretmeniyim.» sizin sözünüz bu, alın bakın. 
Siz Türk öğretmenine, 400 bin Türk öğretmenine böy
le bir bühtanda bulunamazsınız. Şiddetle reddediyo
rum, bulunamazsınız (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, aîkışîar). (Elindeki belgeyi göstererek) İşte bu
rada «Öğretmenlerin bir kısmı...» Türk öğretmeni, 
bu toprağın insanıdır, Atatürkçüdür. Anayasaya bağ
lıdır. Cumhuriyet ilkelerine, Atatürk devrimlerine 
bağlıdır. Türk öğretmeni budur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, böyle birtakım yargı
lamalardan lütfen kaçınınız. Konuşmanızı yaparken 
o konuşmanızı bir kez, iki kez, üç kez okuyunuz. On-
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dan sonra gelip burada konuşunuz. Bunu böyîe söyle
mek haki sizde yok. 

Bir başka konuda, Cumhuriyet Halk Partililerin 
desteği ile TKP yanlısı öğretmenlerin yönetime hâ
kim olduğunu gazeteler yazdı. Benim Partimin Genel 
Merkezinin resmi gözcüleri de buna «Hayır» dedi. 
Bunu da koysana. Bunu da yazsana buraya, «Hayır» 
dedi, böyle bir şey yok. (Kars Milletvekili Bahri Dağ-
daş'ın anlaşılamayan bir müdahalesi) 

Efendim, siz Bakanlık yapmışsınız, devlet adam
lığı yapmışsınız, idareden gelmişsiniz, ben niye diye
yim; siz doğruyu söyleyin de, bunları tartışmayalım. 
Ben niye söyleyeyim? Ben yalanı, her zaman bu kür
süden çıkıp, «Bu yalandır» demek gibi bir durumla 
»iye karşı karşıya kalayım; siz doğru söyleyin. Yap
mayın arkadaşlar, bu yanlış. Bunları daha okumak 
istemiyorum. Arkadaşlarım, lütfen meseleleri, kavra-
ramları olduğu yere koyarak, yargılamalardan kaçı
narak, hukuk devleti içerisinde meselelere bakarak.. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşmak is
temiyordum; fakat bu sözler söylendiği için, vatan
sever Türk Ulusunun Doğu ve Güneydoğu Anadolü-
sunda yaşayan kesimine karşı çirkin bühtanlarda bu
lunulduğu için, bu konuşmayı yapmak durumunda 
kaldım. O bakımdan, biz kimsenin sırtını sıvazlamı
yoruz. Siz, Hükümet başarısız görünsün diye. Hükü
met anarşiyi önleyemiyor diye, ellerinizi birtakım 
kaynaklardan lütfen çekiniz. Bu ülke hepimizin. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Uysal. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, sataşma vardır, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Neymiş bu sataşma Sayın Aykuri? 
• MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Arz 

edeyim. Ben konuşmamda 400 bin öğretmeni istihdaf 
ederek itham etmedim; bunu belirtmek isterim. 

Sayın Uysal Grupu adına konuşacağı yerde, mün
hasıran konuşmanın tamamım şahsımsza hasretmiştir; 
arz etmek istiyorum, lütfediniz. 

BAŞKAN — Efendim, değerli bir grupumusunuz, 
Anamılhalefet Grupusunuz; eîbette diğer grupîann 
konuşmasına önem verir; ama, herhalde Parlamen
to teamülü bu. Genellikle Anamuhalefet Partisinin 
değerli sözcülerinin de.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ama 
Sayın Başkanım, söylemediğim sözleri söylenmiş gibi 
aktardığını söylüyorum. 

I BAŞKAN — Şimdi, Sayın Aykurt, bir şeyde an-
I tasalım: 
I Elde metin var; geldiler metni okudular. Tefsir 
I şekli başka olabilir. Yani, sizin o metinden okuduğu-
I nuz cümlelerin dışında bir şey mi söylediler? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Eveî, dışında şeyler söyledi. 

I BAŞKAN — Efendim, ben böyle bir sataşma ka-
I bul etmiyorum. Burada artık birbirinizi eleştirme im-
I kânı da olmazsa, buraya Parlamento denmez. Rica 
I ediyorum Sayın Aykurt.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa-
I yın Başkan, ben, 400 bin öğretmenin Maocu ve Le-
I ninci öğretmen olduğunu iddia etmedim; bunu belirt

mek istiyorum efendim. 
I BAŞKAN — Tamam, 400 bin öğretmeni itham 

etmediniz, peki Sayın Aykurt. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, ben Doğu halkının ülkeyi böldüğünü 

I söylemedim. 
{ BAŞKAN — Efendim, bu bir tefsir biçimidir, bu 

bir yorum biç'inıidir. 
I Sayın Aykurt, her konuşmacının söylediğinin kar-

şıhğım hemen kalkıp vereceksiniz.. Sonra konuşan ce
vaplayacak.. Yani, müzakere usulümüzde böyîe bir 
şey yok efendim, rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa-
I yın Başkan, müsaade buyurur musunuz? 

J BAŞKAN — Efendim, inanın ki en ufak bir şey 
I olsa söz veririm. 

•MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, bir cümle söylememe izin veriniz. 

BAŞKAN — Ben şahsen Başkanınız olarak, özel
likle bu sataşma müessesesini en geniş ölçüleri içerî-

I sinde kullandırtmak istiyorum; ama şu anda böyle bir 
I sataşma görmedim efendim. 

Teşekkür ederim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 400 

bin öğretmeni itham etme iddiası benim için ağır bir 
I iddiadır. 400 bin öğretmeni itham etmedim ve iddia 

ediyorum, eğer 400 bin öğretmenin bir kısmı Maocu 
ise ben de onların karşısındayım, tekrar ediyorum. 

I '(OHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Hükümet, buyurunuz efen

dim. 
Söz süreniz 20 dakika Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÎRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan sayın milletvekilleri; Erzu-
} rum Milletvekili Sayın Rıfkı Danışman ve arkadaş-
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larınin, Balgat olayları hakkında önergelerinde yer 
alan iddialar ve bu önergeyle ilgili olarak sayın ko
nuşmacıların ileri sürdükleri hususları cevaplandır
mak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime 
başlarken hepinize saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın üyeler, Balgat vahşet] tek yönlü ve şartlan
dırılmış kişilerin meydana getirdikleri olayların tipik 
bir Örneğidir. Önerge sahiplerinin olayları nasıl sap
tırdıkları, hiçbir manevi ve vicdani sorumluluk duy
madan gerçekleri nasıl ters yansıttıklarını belirtmek 
yönünden gerekli ve yararlı gördüğüm için önce Bal
gat olaylarını belgelere dayanarak açıklamak istiyo
rum. 

10 Ağustos 1978 günü saat 21.30i sıralarında Bal
gat semtinde 4 kahvehaneye çalıntı olduğu saptanan 
bir araçtan otomatik ve yan otomatik silahlarla ateş 
açılmış, ateş sonucu 5 yurttaşımız hayatını kaybet
miş, 15 yurttaşımız da çeşitli yerlerinden yaralanmış
tır. Olay saatlerinde aynı bölgede bindirilmiş jandar
ma ekibimiz de bulunmuş olmasına rağmen bu öldür
me olayını planlayanlar, vahşeti göze alanlar, insan
lıkla uzaktan yakından ilgisi olmayanlar, jandarma
ları görerek yollarını değiştirmişler ama gene haince 
eylemlerine muvaffak olmuşlardır. «Önlem alınmamış» 
demek yalandır, iftiradır. Önlem alınmıştır ama cani
lerin, eşkiyalann, evvelce yetiştirilmişlerin planlarım 
uygulamasını burada, Balgat olayında görüyoruz. İn
san olmadıklarını Baîgatta görüyoruz. Kimdir bun
lar; güvenlik kuvvetlerimizin planlı ve son derece ti
tiz hareketleriyle seri operasyonlar neticesinde bu in
sanlık dışı vahşet olayının ve bu olayla bağlantılı ola
rak diğer olay sanıkları yakanmıştır. Bunlardan halen 
4'ü tutukludur, 3'ü de aranmaktadır. Bu olaylarla ya
pılan aramalarda şunlar elde edilmiştir: 1 adet Fransız 
yapısı 9 milimetre çapındaki makineli tabanca, 1 adet 
7,65 milimetre çapında Fizor marka tabanca, bir 
adet İtalyan yapısı Beretta marka 7,65 çaplı 14'lü ta
banca, bir adet 8 mm. îik gaztabancası, banka soy-

i 

gunu için kroki ve uygulama planlamaya hazır bom
ba ve Amerikan yapısı bir taarruz elbombası, bir adet 
motorola telsiz, bomba imalinde kullanılan ve bütan 
gaz içine konmuş barut, kâğıt içinde karâbarut ve 
kimyevi maddeler, 12 adet değişik arabalara uyabile
cek oto anahtarı (oto çalmak için) bir adet daktilo ve 
gasbedilen, üzerinde Amerikalının ismi bulunan saat 
gözlük, giysileri ve bunların yanında da bir partinin 
rozetlerini ve amblemlerini taşıyan bir sürü eşya. 
(CHP ve AP sıralarından «Hangi partinin rozeti ol-
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duğunu da açıkla» sesleri) Biraz sonra arz edeceğim 
efendim. 

Halen tutuklu bulunanlardan biri ile gıyabî tutuk
lama kararı bulunan sanıklar devlet memurlarıdır. 
Sağlık Bakanlığı, Devlet İstatistik Başkanlığı ve Gıda 
Tarım Bakamılığında görevlidirler. Sanıklardan bazı
larının memuriyete alınışı oldukça dikkat çekicidir, 
bilhassa bunu Sayın Adalet Partisinin saygıdeğer üye
lerine, Milli Selâmet Partisinin saygıdeğer üyelerine 
izah etmek isterim. 

Şöyle kî; 31 . 10 . 1977 tarihinde zamanın Sağlık 
Bakanının (şimdi hangi parti olduğunu öğrenirsiniz 
herhalde sayın üye) onayı ile memuriyete alınan bu 
kişinin, memuriyete girişteki lüzum belgeleri, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde hazırlanmıştır. İmtihana giriş
leri doğru veya yanlış araştırılmaktadır; var mıdır, yok 
mudur. 

Böylelikle, Devlet İstatistik Enstitüsü bir nevi işçi 
ve işçiyi de memura geçiren bir müessese görünümüne 
girmiş durumdadır. 

İşte bizim Hükümetimiz, devleti işgal etmek iste
yenleri hükümeti, aldığımız günden bugüne kadar, 
temizlemeye çalışıyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

Sayın üyeler, olayı takip eden gün bir parti baş
kanının ve yetkilisinin beyanları üzerinde de durmak 
isterim. Bakınız, resmi açıklamasının bir bölümünde
ki bu açıklaması TRT'den de okunmuştur ne diyor: 
«Milliyetçilerin kahvehanesinin de bulunduğu kah
vehaneler kurşun yağmuruna tutulurken, hapishane
de tutuklu bulunan kimselerin isimlerini vererek cina
yeti sağcıların işlediğini söyleyecek kadar kendinden 
geçenler caniler kadar suçludur.» 

Hemen ifade edeyim; sanıklardan hiçbirisi, gözal
tına alınanlardan hiçbirisi olamaz tabii, hapishanede 
değildir. Ama siz suçüstünde yakalanıyorsunuz. Siz
lerin hapishanelerle ilişkiniz var, onlarla irtibatınız 
vardır ki, bu beyanı ediyorsunuz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Şimdi sizlere hâlen tutuklu bulunan bir sanığın, 
Cumhuriyet Savcısına sözlü ve yazılı olarak vermiş 
olduğu ifadeyi de okumak isterim. Aynen şudur: 
«Ben Akdere Büyük Ülkü Derneğinin kurucusu ve 
yöneticilerindenim. Sonradan bu derneği feshettik. Son 
günlerde sağ görüşlü kişilere yapılan saldırılar karşı
sında dernek şeklindeki kuruluşlar yetersiz kaldığı için 
bu silahlı hücreyi kurduk.» 

Şimdi soruyorum; Balgat vahşet olaylarının sanık
larını, adalet önüne çıkaranlar mı caniler kadar suç-
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ludur, yoksa bunları himaye edenler mi caniler ka
dar suçludur? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bu önerge ile, geçmiş hükümetlerin nerelere ka
dar vardığını, - kendi içlerinde - bilerek bilmeyerek 
devleti nerelere kadar götürdüklerini de vicdanlarına 
sormalarını rica ediyorum. 

Sayın üyeler, Hükümetimiz, Devletin bütünlüğüne, 
milletin bölünmezliğine yönelik eylemli sola da, ey
lemli sağa da kesinlikle karşıdır. Hiçbir yılgınlık gös
termeden bunların yuvalarına kadar giderek tesirsiz 
hale getirmeye, demokratik hukuk devleti kuralları 
içerisinde halkımızı esenliğe çıkarmaya azimlidir ve 
kararlıdır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Burada Sayın Turan Koçal'ın bahsettiği raporu 
da gene yüksek müsaadelerinizle okumak isterim. 

İşkence olarak söylediği rapor, resmen dosyalara 
girmiş rapor şudur: 

«19 . 8 . 1978 günü Cumhuriyet Savcısının daveti 
üzerine şubede yapılan muayenede, ayaklarında, ba
caklarında, ellerinde, kollarında ve vücudunun diğer 
kısımlarında darp, cebir ve bere işareti gibi herhangi 
bir şiddet ve cebir asarının maddi bulgularına rast
lanmamıştır» İmza da; Yenimahalle Hükümet Tabibi 
ve Yenimahalle Cumhuriyet Savcısına aittir. Belge
ler buradadır. 

Sayın milletvekilleri... 
ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — O işler emrinizle olmuş

tur beyefendi. O işler yanlıştır. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — Devlet otoritesine çeşitli rakiplerin türe
mesi, bunların hoşgörü ile karşılanması ve hatta ko
runması şeklindeki iddialar asla bizim Hükümet döne
mimiz için olamaz. Olsa olsa geçmiş hükümetler dö
nemindedir. 

Şimdi, bu zararlı unsurların ortadan kaldırılması 
yolunda yapılan çalışmalardan, alınan sonuçlardan ra
hatsız olanlar vardır. Bu çevreler Devlet kuvvetlerinin 
yansız ve kararlı tutum ve davranışı karşısında de
vamlı şekilde yöntem değiştirerek olayları sürdürme 
çabası içerisindedirler. Güvenlik kuvvetlerimiz yoğun 
çalışmalarla olayların üzerine giderek suçluları yaka
lamakta, adalet önüne çıkarmaktadır. Önergede iddia 
edildiği gibi hayali değil gerçek suçlular yakalanmak
tadır. 

Göreve geldiğimizden bu yana meydana gelen ide
olojik temele dayanan olaylarla ilgili olarak yakala
nıp Adliyeye verilen sanıklardan eylemli sağdan 975, 
eylemli soldan 808, diğer 147 olmak üzere 1830 kişi 
hâlen tutukludur. 

Gene Sayın Turan Koçal'ın, burada değinmek is
temediğim fakat kendisinin değindiği Şişli olayı ise 
daha yürekler acısıdır. Onda daha büyük suçüstünde 
yakalanmış durumdasınız. Bir gün evvel bana çekmiş 
olduğunuz telgrafın ertesi günü operasyon yapılıyor. 
yakalananlar ile, hangi olaylara iştirak edenler ortaya 
çıkıyor. Camiye de kurşun sıkan bu tutuklananlardan
dır. bomba atanlar da bu tutuklananlardır, öldürenler 
de bu tutuklananlardır. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde cereyan 
eden olayların değerlendirilmesinde, önerge sahipleri
nin temsil ettikleri gruplardan temelde ayrıldığımız 
gerçekten doğrudur. Daha önce de birçok kez belirt
tiğim gibi, biz fikir ve düşünce özgürlüğüne ne dere
ce saygılı isek, hangi yönden gelirse gelsin, kaba kuv
vete; fikir, inanç ve düşünce özgürlüğüne yönelik tüm 
silahlı eylemlerin de o ölçüde karşısındayız. Bizim uy
gulamalarımızda silahlı eylem içinde bulunan gruplar
dan bir bölümünü vatan haini ilân ederken, diğer 
grupunu Cumhuriyet ve Devletin koruyucusu say
mak anlayışı yoktur, olamaz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir hususu hatırlatmak is
tiyorum Saym Bakan izin verirseniz. 

Anayasamızın 132 nci maddesi mahkemeye inti
kal etmiş konularda Millet Meclisinde görüşme yapı
lamayacağını ve beyanda bulunulamayacağını ifade 
etmektedir. (AP ve MHP sıralarından «Bravo Sayın 
Başkan» sesleri, alkışlar) Rica ediyorum, bu ölçüler 
içerisinde beyanlarınızı devam ettiriniz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Temelde ayrıldığımız en önemli nokta da 
işte budur. Olayları teşhiste himayenizde gelişen si
lahlı eylem içindeki gruplardan bir kısmını devlet kuv
vetlerine yardımcı ve Cumhuriyeti koruyan vatan ev
lâtları sayarak himaye etmeyiniz. Geliniz bu kutsal ça
tı altında ulusumuzun özlemle beklediği huzuru ger
çekleştirmede hepimize düşen görevleri, görev şuuru 
içinde yapalım. Ulusal birliğimizi bozanlara yan tut
madan hak ettikleri gerekli dersi vererek, adalet önünde 
hesap vermelerini hep beraber sağlayalım. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, Gensoru önergesinin gün

deme alınıp alınmaması konusunda.. 
FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Sataşma var, 

söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Oylamanın açık yapılması hususun
da bir önerge gelmiştir. Okutuyorum efendim. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Söz istiyo-
yorum, sataşma var Milliyetçi Hareket Partisine. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisinin en ufa
cık bir ismi bile geçmedi efendim. Yani bu konuşma
lar.. (MHP sıralarından gürültüler) Rica ediyorum 
beyefendiler, istirham ediyorum. Ben yönetiyorum 
Meclisi rica ediyorum. (CHP ve MHP sıralarından 
gürültüler) Efendim rica ediyorum. İzin verir misiniz 
Sayın Şimşek. Siz konuşmayın da ben konuşayım 
efendim. 

Sayın Demirtola, burada Milliyetçi Hareket Par
tisinin ismj zikredilmedi. 

ALİ GÜRBÜZ (Sivas) — Edildi efendim, edildi. 
BAŞKAN — Yani bu ithamların Milliyetçi Hare

ket Partisiyle ilgisini tespit ettiniz. «"Milliyetçi Hare
ket Partisi yaptı.» yahut da «Bu anlama geliyor» mu 
diyorsunuz ki ben size söz vereyim? Yokki böyle bir 
şey efendim. (CHP ve MHP sıralarından gürültü
ler) 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — «Amblemi 
tespit edilmiştir» diyor. 

HASAN CERİT (Adana) — Ambemin Milliyetçi 
Hareket Partisine ait olduğunu kabul ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Cerh rica ediyorum.. 
Efendim, açık oylama istemi var, bu konudaki 

önergeyi okutuyorum. Değerli arkadaşlarım, bu ara
da açık oylama isteminde bulunan değerli arkadaşları
mı da arayacağım. 

«Gensorunun gündeme alınıp alınmaması husu
sundaki oylamanın ad okunarak açık oylamaya tabi 

tutulmasını arz ve teklif ederiz. Saygılarımızla» di
yorlar. 

Sayın Hun?.. Burada 
Sayın Çatalbaş?.. Burada 
Sayın Kavurmacıoğlu?.. Burada. 
Sayın Abidin İnan Gaydalı?.. Burada. 
Sayın Mehmet Şerefoğlu?.. Burada. 
Sayın İbrahim Vecdi Aksakal?.. Burada. 
Sayın Kemal Blberoğlu?.. Burada. 
Sayın Mustafa Kübilay İmer?.. Burada. 
Sayın Çimbek?.. Burada. 

10 ncu imza sahibini okuyamadım, onu sonra çı
karacağız. 

Sayın Zeyyat Mandalinci?.. Burada. 
Sayın Orhan Uluçay?.. Burada. 
Sayın İbrahim Topuz?.. Burada. 
Sayın Cemalettin Köklü?.. Burada. 
Sayın Sümer Oral?.. Burada. 
15 imza ama efendim ben bu 10 ncu imzayı oku

yamadım kusura bakmayın. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — O imza sahibi de ben 

olayım efendim. 

BAŞKAN — Alayım efendim zatıâlinizi, Sayın 
Özer Yılmaz. 

((Oylama yapıldı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
(Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım Gensoru öner

gesinin gündeme alınması 38 kabul oyuna karşılık 
224 oyla reddedilmiştir efendim. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA. SUNUŞLARI (Devam) 
B) DANİŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

b) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Danışma Kurulunun; Millet Meclisinin 23 

Eylül 1978 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 
4 Ekim 1978 Çarşamba gününe kadar çalışmalarına 
ara vermesi ve 4 Ekim 1978 Çarşamba gününden 
başlamak, 1 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15.00't e 
toplanmak üzere tatile girmesine dair önergesi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu arada Da
nışma Kurulumuzun bir önerisi var, okutuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 25 

Millet Meclisinin 23 Eylül 1978 Cumartesi günü 
saat 13'den itibaren 4 Ekim 1978 Çarşamba gününe 
kadar çalışmalarına ara vermesi (Genel Kurul gerek 

görürse, 22 Eylül Cuma günkü birleşimin çalışma sü
resi Cumartesi günü saat 13.00'e kadar uzatılabilir); 

4 Ekim 1978 Çarşamba gününden başlamak, 1 Ka
sım 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere tatile girmesi, 

Önerilmiştir. 
Cahit Karakaş Altan Öymen 

Millet Meclisi Başkanı CHP Grupu Başkanvekili 
İlhan Ersoy Süleyman Arif Emre 

AP Grupu Başkanvekili MSP Grupu Başkanvekili 
Faruk Demirtola 

MHP Grupu Başkanvekili 
BAŞKAN — Öneriyi Yüce Heyetin onayına su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Öneri kabul 
edilmiştir. 
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VI I — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Devletçe işletilecek madenler hakkında ka
nun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı: 73 (*) 

BAŞKAN — Gündemimiz uyarınca kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleriyle ko
misyonlardan gelen diğer işler kısmının 1 nci sırasın
da yer alan 73 sıra sayılı Devletçe işletilecek maden
ler hakkında kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Saym Hükümet yerlerinde-
ler. 

Değerli arkadaşlarını, tasarının 6 ncı maddesi üze
rinde bir grup konuşmuştu şimdi söz sırası MHP 
Grupu adına Sayın Faruk Demirtola'da. 

Buyurunuz Sayın Demirtola, süreniz 10 dakika
dır. 

MHP GRUPU ADINA FARUK DEMİRTOLA 
(Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun ta
sarısının tümü üzerindeki konuşmalarda fikirlerimi
zi arz etmiştik, şimdi 6 ncı madde üzerinde grupum 
adına söz almış bulunuyorum. 

Adı geçen Kanunun 4, 5 ve 6 ncı maddeleri bir
biriyle oldukça ilgilidir. Bu bakımdan 4 ncü madde
de, Fiyat Takdir Komisyonu, Kıymet Takdir Komis
yonu 5 kişiden ibaretti. Biz, bunun değiştirilmesi ve 
7 kişiden ibaret olması için bir önerge vermiştik ve 
bu önergemiz diğer önergeler arasında reddedildi. 

Bundaki maksadımızı izaha lüzum görmüyorum, 
5 nci maddede ifade edilen hususu okumak istiyo
rum. 5 nci madde, bu 5 kişilik komisyonun en az bir 
başkan ve iki üyeden ibaret olan toplantı nisabı ol
masını, yani üç kişi ile toplanmasını geçerli saymak
tadır. 

6 ncı maddenin bununla ilgili olan kısmı da şu
dur. Onu okuyorum : 

Salondaki muhterem üyelerin lütfen dinlemesini 
rica ediyorum. Bu iş çok önemlidir. 

Sayın Başkan, şu anda görülüyor ki salonda ayak* 
ta duran çok üye var. 

BAŞKAN — Çok özür dilerim Sayın Demirto
la. 

(*) 73 S. Sayılı Basmayazı 21 . 9 . 1978 tarihli 
168 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Konuşaca
ğım şey bir engelleme manasında değildir, Devletin 
ve milletin faydasınadır. 

BAŞKAN — Sayın Demirtola, özür dilerim, bir 
hususu konuşuyordum. Onun için uyarınıza teşekkür 
ederim. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Evet, bek
leyeceğim. Bu salon Türkiye Cumhuriyetinin, Millet 
Meclisinin salonu oluncaya kadar burada bekleyece
ğim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, görüşmeler 
sürdürülmektedir. Sayın arkadaşlarımın lütfen yerle
rine oturmalarını rica ediyorum. (CHP sıralarından 
«Çok önemli mi?» sesi). 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Önemlidir, 
önemli olduğunu dinlerseniz, dinlemek lütfunda bu
lunursanız anlayacaksınız. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirtola, buyurun 
efendim buyurun; buyurunuz. 

Y. ZİYA URAL (İçel) — Buraya önce kendi 
adamlarınızı getirin. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Gelenler 
kâfidir efendim. Sizinkiler yalnız yoklama için geli
yorlar, mevcut olmak için geliyorlar. (CHP sıraların
dan gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, siz konuşma metninize 
devam ediniz. Biz arkadaşlarımızdan rica ettik. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — 6 ncı mad
denin bir hususunu okuyorum : 

«Komisyon kararlarını çoğunlukla verebilir.» Üç 
kişi toplanacak, iki kişi ile karar verecekler. İki kişi 
milyonluk madenlerin değerlerini takdir edecek. 

Halbuki bir evin kirası, «1 000 lira mı olsun, 
1 100 lira mı, 2 000 lira mı olsun, 1 900 lira mı ol
sun?» diye üç kişilik bir komisyon mahkemede bilir
kişi olarak seçiliyor. Değeri milyonlara baliğ olan 
bir madenin kıymetinin takdiri için; madendeki araç 
ve gereçlerin kıymetinin takdiri için iki komisyon 
üyesi olumlu oy verdiği takdirde bu geçerli olacak. 
Bu, kanun tasarısının en sakıncalı bir maddesidir. Bu 
bokundan, hiç olmazsa bu kararın 5 kişinin ekseri
yeti olan 3 kişi ile verilmesini teklif edeceğim. 

6 ncı maddede gene bir husus var, onu tekrar oku
yorum : «Bu takdir heyeti uzmanlardan yararlana
bilir» diyor, yararlanır demiyor. Bu teknik bir iştir, 
uzmanlardan isterse yaralanır, isterse yararlanmaz an-
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BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Sözcü arkadaşlarımızın bu 
madde üzerindeki görüşleri doğrudur. Bir kuşkuya 
mahal bırakılmaması için, üye tam sayısının salt ço^ 
gunluguyla karar doğrudur. Bu bakımdan katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyonu dinlediniz. 
öneriyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, bu konuda bir açık oy is

teği var, dün akşam verilmiş bir önerge. 
Sayın Ceyhun var mı?.. Yok. 
Sayın Selâhattin Kdıç?.. Yok. 2 üye olmayınca 

bu istek düşmüş oluyor efendim. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Zaten 

açık oylama yapıyoruz. 
BAŞKAN — Yanıldı zaten efendim. 
Değerli arkadaşlarım, değişik biçimiyle okuttuğu

muz maddeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum* Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Madde değişik biçimiyle kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
4. Tutanakların Tevdii : 
Madde 7. — Takdir Komisyonu, bu Kanunda 

gösterilen tutanaklarla eklerini üçer nüsha olarak dü
zenler ve bist maden alanındaki görevi bitince gerek
li işlemler yapılmak üzere derhal Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına tevdi eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı 
efendim? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Bir soru sorabilir miyim? 

kumadadır. Halbuki uzmanlardan yararlanmalıdır 
demesi lazımdı. 

Siz İktidar partisi olarak muhalefete devamlı ola
rak kulaklarınızı tıkıyorsunuz, ondan sonra da ya
pılan engellemeleri yadırgamaktasınız. 

Biz haklı isteklerimizi gücümüzün yettiği kadar 
dile getireceğiz, kanun tasarısının milletimize en iyi 
şekilde çıkmasına gayret edeceğiz. 

Partimize mütemadiyen iftirada bulundunuz, 
«Meydanlarda nutuklar çekip, madenlerin devletleş
tirileceğinden bahsettiniz, şimdi madenlerin devletleş-
tirilmesfne karşı bulunuyorsunuz» dediniz. Bu bir if
tiradır. Zira, Hükümet olduğumuz zaman boraksın 
devletleştirilmesi için çalıştık. Boraks rezervleri, Tür
kiye'de, dünyadaki madenlerin % 25'ini teşkil eder. 
Boraks bakımından en zengin bir bölgedir memleke
timiz. Boraks devletleşsin diye kanun teklif ettik, ge
tirdik, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet olduğu gün 
bu kanun teklifini reddetti. «Daha mükemmelini çı
kartacağız» dedi ve mükemmel olarak çıkartacağınız 
kanun tasarısı da aksaklıklarla dolu. Biz bunların dü
zeltilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Siz 
çıkartacaksınız fakat bu kanun memlekette istihsali 
düşürecek ve bir keşmekeşlik doğuracaktır. Bu ba
kımdan muhalefetin yapıcı önerilerine kulak verme
nizi bilhassa rica ediyorum* 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 

Kişisel olarak Sayın Nizamettin Çoban, Sayın İb
rahim Akdoğan, Sayın öztürk, Sayın Eryıldız, Sayın 
Gürgüç, Sayın Eroğlu, Sayın Mehmet Gümüşçü ve 
Sayın Aksoy?.. 

Konuşma isteği yok. 
Maddeye ilişkin bir önerge var, okutuyorum efen

dim : 
Yüksek Başkanlığa 

Devletçe işletilecek madenler hakkında kanun ta
sarısının 6 ncı maddesinin 3 ncü fıkrasının aşağıda
ki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Komisyon kararlan üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile verilir. Muhalif kalan üyeler gerekçelerini 
karar tutanağı altına yazmakla yükümlüdürler. 

İstanbul Manisa 
Ekrem Ceyhun Sümer Ora! 

Adana Kütahya 
Hasan Gürsoy A. Mahir Ablum 

Aydın 
Behaç Tozkoparan 

BAŞKAN — Elbette efendimJSayın Hükümete mi, 
Sayın Komisyona mı soruyorsunuz Sayın Biberoğ-
hı? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Hükümete efendim. 

BAıŞKAN — Buyurun efendim* 
Sayın BaykaL Sayın Biberoğlu bir soru yönelti

yor lütfeder dinler misiniz? 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Burada; «Takdir Komisyonu, bu kanunda gösterilen 
tutanaklarla eklerini üçer nüsha olarak düzenler ve 
bir maden alanındaki görevi bitince gerekli işlemler 
yapılmak üzere derhal Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanağına tevdi eder» diyor. Bir maden alanında 
birden ziyade bu kanunun devletleştirme konusuna 
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giren maden bulunursa, tümünün bitmesine kadar, 
bitirdikleri madenler hakkındaki raporlarını verme
yecekleri, bekletecekleri anlamına mı geliyor? Yoksa 
bir maden alanında birden fazla maden cevheri dev
letleştirme işlemi "olamayacağı anlamına mı geliyor? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Efendim bir maden 
alanında birden fazla devletleştirme durumunun or
taya çıkması halinde her birisi için ayrı işlem yürü
tülmesi gerekecektir. Her maden için her alan ayrı 
bir dilim sayılacaktır ve onun için işlemler müstakil 
olarak ele alınacaktır. Eğer bir maden alanında bir
den fazla devletleştirilmesi gereken ve Bakanlar Ku
rulunun karara bağladığı maden söz konusu ise, her 
maden için ayrı işlem yürütülmesi zorunlu hale ge
lecektir. Bu bakımdan bir değişiklik gereği yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Soru ce
vaplandırılmıştır. 

Bir önerge var okutuyorum efendim : 
Millet Meclisi Başkanlığına: 

Devletçe işletilecek madenler halikında kanun ta
sarısının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Zonguldak 
Özer Yılmaz Gültekin Kızıhşık 

Tokat Bursa 
AH Şevki Erek Halil Karaatlı 

Kastamonu 
İsmail Hilmi Dura 

BAŞKAN — Bir imzayı okuyamadık efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — ÎIi yok mu 

efendim? 
BAŞKAN — Maalesef. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ben kabullene

yim. 
BAŞKAN — Evet Sayın Hun'u kabul ettik. 
«Madde 7 : 
Takdir Komisyonu, bu kanunda öngörülen tuta

naklarla eklerini dörder nüsha olarak düzenler ve bir 
maden odasındaki görevi bitince gerekli işlemler ya
pılmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
tevdi eder. Söz konusu Bakanlık bu Komisyonca ha
zırlanmış olan tutanak ve eklerinden birtakımını bir 
yazıya ekleyerek arama ve işletme hakkı sahibi kişi 
veya kuruma tebliğ eder, bu tebliğ ile birlikte arama 
ve işletme hakkı sahibine konunun özelliklerine bağlı 
olarak üç aydan altı aya kadar itiraz süresi tanır. 

Bu itiraz süresi sona ermeden herhangi bir işlem ya
pılamaz. 

Gerekçe : 
Takdir Komisyonunun tespitleri esas hareket nok

tasıdır ve önemlidir. Hak sahibinin görüşüne ihtiyaç 
vardır. Her ne kadar 6 ncı maddede «ruhsatname sa
hibi veya temsilcisi dinlenir» diyorsa da, bu kâfi de
ğildir. Bir maden üzerinde hak sahibi veya kurum 
için o maden sadece bir maddi varlık değildir. Yıl
larca bilgisini ve sermayesini döktüğü bir hedef ve 
tatminkârlık sorunudur. Maden hakkında herkesten 
çok bilgi sahibidir. Hak sahibinin itirazı gerçeği bul
mada yararlı olur. Bu itibarla madde tekliflmizdeki 
şekli değiştirilmelidir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarını, okuttuğumuz önergeye Ko

misyon katılmamaktadır. Önergeyi Yüce Heyetin ona
yına sunuyorum : Kabul edenler işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Maddeyi okunan biçimiyle onayınıza sunuyo
rum : 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

II. Tespit ve Takdir İşleri : 
1. Genel Olarak : 

Madde 8. — Takdir komisyonu, Devletçe işletil
mesine karar verilen madenlerdeki tespit ve takdir 
işlerini her maden alanı için ayrı ayrı olmak üzere 
aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar : 

1. Mevcutların tespit» : Maden alanında mev
cut yeraltı ve yerüstü sınai ve sosyal tesisler, araç 
ve gereçler, teçhizat, malzeme ve çıkarılmış cevher 
stoklan gibi her türlü taşınır ve taşınmaz mallar, mik
tarlarını ve halihazır durumlarım gösteren bir tuta
nakla tespit olunur. 

2. Mevcutlardan devralınacakların ayrılması : 
1 nci bentte yazılı taşınır ve taşınmaz mallardan iş
letme hakkı veya arama ruhsatnamesiyle bir bütün 
teşkil edenler, özellikle işletme ve arama faaliyetleri
nin süreklilik ve güvenliği için zorunlu görülenler ay
rılarak ikinci bir tutanakla tespit olunur. Bu tuta
nakta Maden Kanununun 123 ila 134 ncü maddeleri 
anlamında kamulaştırma, muvakkat işgal veya tahsis 
konusu olmuş taşınmazlarla kamulaştırma dışı bir 
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nedenle özel mülkiyet konusu olmuş taşınmazların 
bu nitelikleri ayrıca belirtilir. 

3. Ayrılan mevcutların değerlerinin takdiri : 
2 noi bent gereğince ayrılan taşınır ve taşınmaz mal
ların değerleri, 10 ncu maddede yer alan diğer un
surlarla birlikte ve orada açıklanan ilkelere göre he
saplanmak suretiyle üçüncü bir tutanakla tespit olu
nur. Bu tutanağa işletme hakkı veya arama ruhsat
namesi sahibinin mülkiyetinde olup hakkında kamu
laştırma kararı alınması gereken taşınmazların sınır
larını, yüzöîçümlerini ve niteliklerini gösteren harita, 
plan veya krokileri de eklenir. 

Birinci ve ikinci tutanak, işletme hakkı veya ara
ma ruhsatnamesi sahibi veya temsilcisi tarafından da 
imzalanır. Fakat imzadan kaçınmaları, tutanakların 
geçerliğfni etkilemez. 

BAŞKAN — Söz isteyen yok. 
önergeler var, okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 8 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ederim. 
Tespit ve takdir işleri : 
Madde 8. — Komisyon tespit ve takdir işlerimi 

aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamılar. 
1. Mevcutların tespiti. 
2. Mevcutların takdiri. 
Birinci aşamada : 
a) Maden işletmesinde işletmeyle ilgili mevcut 

yeraltı ve yerüstü sınai, sosyal ve teknik tesisler, araç 
ve gereçler, teçhizat, malzeme, açılan yol vesaire 
gibi her türlü taşınır ve taşınmaz mallar. 

b) Ticaretten alıkonulan işletmenin maruz kal
dığı kâr mahrumiyetini karşılayacak madenin özel
liği, işletmenin vüsat, şümul ve istihsal kabiliyeti 
gözönünde bulundurularak ilmi esaslara göre tespit 
olunacak muhik bir tazminat. 

İkinci aşama; 
Yukarıda birinci aşamada (a) (b) fıkralarında tes

pit edilen her türlü mal ve haklar 10 ncu maddede 
açıklanan esas ve usullere göre değerleri hesaplan
mak suretiyle bir tutanakla tespit olunur. 

Kütahya Kahramanmaraş 
Ali İrfan Haznedar Mehmet Şeref oğlu 

Sakarya Trabzon 
Nuri Bayar İbrahim Vecdi Aksakal 

Adana Afyonkarahisar 
Sefâhattin Kıhç Ali İhsan Ulubahşi 

Gerekçe : 
Tasarının tespit ve takdir ilerine dair maddesin

de, önce hepsinin içeriği ve hukuki niteliği birbirin

den farklı olan maden haklarının yek diğerinden ayı
rarak, her kategoriye giren hakkı bir kamu tüzel 
kişisine devretmek zorunda kalan hak sahibinin mal 
varlığında bu suretle husule gelen eksilmeyi, fiili 
zarar ve kâr mahrumiyetinin birlikte hesaplayıp tes
pit etmek gerekir. 

Hak sahibinin hakkını kullanmak ve işletmek üze
re bir maden işletmesi kurmuş olduğu hallerde tespit, 
kamu tüzel kişisi tarafından devralman hak sahibine 
ait maden işletmesinin, kendisini terkip eden maddi 
ve gayri maddi unsurlarıyla bir bütün teşkil eylediği 
nazara alınarak yapılmalıdır. 

Maden hakkı rızası hilafına elimden alınan kim
senin bu hakkını kullanmak üzere kurduğu istetme
ye dahil bütün unsurlar, işletmenin başkasına devri
ni müteakip yalnız başka fonksiyonlarım kaybedecek
lerinden ve işletme hakkı sahibi için iktisadi değer
leri kalmayacağından, devirde işletmeyi terkip eden 
unsurlar arasında tefrik yapılarak bazılarının devir 
alınması, bazılarının devir harici tutulması hakkani
yet esaslarına uygun değildir. İşletme hakkı sahi
binin maden hakkını devredip devretmemekte muh
tar olmasının karşılığı, onun bu haklarını kullanmak 
üzere kurduğu işletmeye dahil bütün unsurların rızası 
hilafına vaki iş bu devre dair sayılması olmalıdır. 

Ticaret Kanununun 11 nci maddesi 2 nci fıkrası 
hükmü uyarınca devre ait mukavelede ticari işletme
ye dahil bazı hali unsurların devirden istisna edilmesi 
mümkündür. Burada devir mukavele ile vaki olma
dığına göre, ticari işletmenin devrinde ona dair olan 
bazı unsurların devirden istisna edilmesi de söz ko
nusu olmamalıdır. Diğer yandan maden hakkı sahi
binin uğradığı fiili zararı tespit ederken sadece iş
letmeye dahil maddi malların değil, gayri maddi 
malların, alacak haklarının fikri ve sınai haklatın, 
vesaire nazara alınması gerekir. Buna göre maden 
hakkım bir kamu tüzelkişisine devir ve intikalinde: 

1. Sadece maden hakkından yararlanmak için 
kurulan ticari iletmenin maddi unsurlarına, tesisatı
nla tazminat yahut daha doğru ifade ile bedel öden
mesi yetmez. Bu ne iktisat ve hukuk ilmi esaslarına 
uygun olur, hatta bizzat tasarının gerekçesinde ma
den haklarının geri alınmasında maden hakkı sahi
binin mal varlığında hâsıl olan eksilme kadar tazmi
nat ödenmesinin, hukuk devleti incesinin gereği ol
duğu şeklindeki tespite aykırı düşer. Maden hakkının 
bir kamu tüzel kişisine devri sonucunda hak sahibi
nin uğradığı fiili zararı tespit ederken, işletmenin 
maddi unsurları yanında mutlaka onun gayri maddi 
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unsurlarım da gözönünıe almak, bir kül olarak yaşa
yan işletmenin gerçek değerini tazmin etmek gerekir. 

2. Maden hakkı sahibinin iradesi dışında bir 
devlet tasarrufu ile işletmesinden yararlanamaz hale 
gelmesi sonucunda kâr mahrumiyeti kendisine öden
melidir. Bu sebeple işletmenin vüsat şümulüne göre 
uğrayacağı kâr mahrumiyetinin neden ibaret olduğu
nun da tespitine ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Devletçe İşletilecek Madenler Hakkındaki Kanu
nun 8 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Bursa Zonguldak 
Özer Yılmaz Gültekin Kızıhşık 

Tokat Bursa 
Ali Şevki Erek Hai l Karaath 

Kastamonu 
İsmail Hilmi Dura 

Madde 8. — 
Takdir komisyonu, yürürlükteki kanunlarla ve 

usulüne uygun olarak özel ve tüzelkişilere verilmiş 
olan maden haklarının geri alınması kararını mütea
kip Devletçe işletilmesine karar yerilen madenlerdeki 
tespit ve takdir işlerini her maden alanı için ayrı ayrı 
olmak üzere aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamam
lar. 

Gerekçe : 
Madde 8. — Eski haliyle devletçe işletilen bütün 

madenleri kapsamaktadır. Halbuki genel gerekçede 
özel ve tüzelkişilerden alınacak madenler söz konu
su edilmektedir. Bu itibarla ortadan kaldırmak için 
madde teklifimizdeki şekilde değiştirilmektedir. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup, işleme ko
yacağım. 

(Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu 
ve 5 arkadaşının önergesi:) 

«Madde 8. — Komisyon tespit ve takdir işlerini 
aşağıdaki sıraya göre yürütür ve tamamlar. 

1. Mevcutların tespiti, 
2. Mevcutların takdiri. 
Birinci aşamada : 

a) Maden işletmesinde işletmeyle ilgili mevcut 
yeraltı ve yerüstü sınai, sosyal ve teknik tesisler, araç 
ve gereçler, teçhizat, malzeme, açılan yol, vesaire gibi 
her türlü taşınır ve taşınmaz mallar. 

b) Ticaretten alıkonulan işletmenin maruz kal
dığı kâr mahrumiyetini karşılayacak madenin özeli
ği, istetmenin vüsat, şümul ve istihsal kabiliyeti 

gözönünde bulundurularak ünü esaslara göre tespit 
olunacak muhik bir tazminat 

İkinci aşama: 
Yukarıda birinci aşamada (a), (b) fıkralarında 

tespit edilen her türlü mal ve haklar 10 ncu maddede 
açıklanan esas ve usullere göre değerleri hesaplanmak 
suretiyle bir tutanakla tespit olunur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT BOZ-
TEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... Önerge reddolunmuştur. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
(Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 4 arkadaşının 

önergesi:) 
«Madde 8. — Takdir komisyonu yürürlükteki ka

nunlarla ve usulüne uygun olarak özel ve tüzelki
şilere verilmiş olan maden haklarının geri alınması 
kararını müteakip Devletçe işletilmesine karar veri
len madenlerdeki tespit ve takdir işlerini her maden 
atüanı için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki sıraya gö
re yürütür ve tamamlar.» 

BAŞKAN — Saym Komisyon? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önergeye Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddolun
muştur. 

Değerli arkadaşlarım, 8 nci maddeyi okuttuğum 
biçimiyle onayınıza sunuyorum: Kabul edenler lüt
fen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Madde 
okunan biçimiyle kabul edilmiştir. 

2. İstek Üzerine Devralınacak Mevcutlar Arasına 
Alma : 

Madde 9. — Maden alanındaki işletme ve arama 
faaliyetleri ile ilgili olmayanlar hariç, 8 nci madde
nin 2 nci bendi gereğince devralınacak mevcutlar ara
sında yer verilmeyen taşınır veya tanımaz mallar tek 
başına yararlamlamayacak veya başka türlü kulla
nılamayacak duruma düşüyorsa; işletme hakkı veya 
arama ruhsatnamesi sahibi, bunların da devralınacak 
mevcutlar arasına alınmasını ve aynı maddenin 3 ncü 
bendi gereğince değerlerinin takdirini, takdir komis-
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yonunun o maden alanındaki görevi bitinceye kadar 
yazılı başvurma ile isteyebilir. Bu isteğin takdir ko
misyonunca kabul edilmemesi halinde ret gerekçesi, 
8 nci maddenin 2 nci bendi gereğince düzenlenen tu
tanağa eklenir. İşletme hakkı veya arama ruhsatna
mesi sahibinin 16 nci madde uyarınca dava hakkı 
sakidir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş önerge yok. 
Maddeyi okunan biçimiyle onayınıza sunuyo

rum: Kabul edenler lütfen iaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İÜ. Tazminatların Hesaplanması : 
I. İşletme Hakkı ve Arama Ruhsatnamesi Sahip

lerine ödenecek Tazminat : 
Madde 10. — Devletçe işletilmesine karar veri

len madenlerle ilgili işletme hakkı ve arama ruhsat
namesi sahiplerine ödenecek tazminat, aşağıdaki hü
kümlere göre hesaplanır: 

A) İşletme hakkına konu olan madenlerde işlet
me ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı sahiplerine 
ödenecek tazminat aşağıdaki kalemlerden oluşur: 

1. İşletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının 
amortismanlar düşüldükten sonra kalan maliyet be
deli; 

2. 8 ve 9 ncu maddeler gereğince devralınmak 
üzere ayrılan mevcutların aşağıda yazılı değerleri : 

a) İşletme hakkı sahibinin mülkiyetinde olup 
madenin işletilmesi için gerekli arazinin 1 nci mad
dede yazılı Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gatede 
yayımı tarihindeki alım - satım bedeli; 

Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi 
gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırılmış 
arazide kamulaştırma bedeline Bakanlar Kurulu ka-
kararmın yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık 
yüzde 11 faiz eklemek suretiyle bulunacak miktara 
itibar olunur. Ancak bu miktar arazinin alım - satım 
bedelini geçemez. 

b) Maden Kanununun 100 ncü maddesinin bi
rinci fıkrası kapsamına giren tesislerin amortisman
lar düşüldükten sonra kalan maliyet bedelleri; 

c) Diğer tesis ve binaların Bakanlar Kurulu ka
rarının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına göre he
saplanacak maliyet bedellerinden bu bedeller üzerin
den hesaplanacak amortismanlar düşülmek suretiyle 
bulunacak değerleri; 

Şu kadarki, Maden Kanununun 125 nci maddesi 
gereğince işletme hakkı sahibi lehine kamulaştırıl
mış binalarda kamulaştırma bedellerine Bakanlar Ku-
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ruhi kararının yayımı tarihine kadar geçen süre için 
yıllık yüzde 11 faiz eklenmek suretiyle ulaşılacak tu
tarlardan bu tutarlar üzerinden hesaplanacak amor
tismanlar düşülmek suretiyle bulunacak miktarlara 
itibar olunur. Ancak bu miktarlar, binaların yu
karıdaki usule göre inşaat fiyatları esas alınmak su
retiyle bulunacak değerlerini geçemez. 

ç) Araç ve gereçlerle teçhizat ve malzeme gibi 
taşınır malların Bakanlar Kurulu kararının yayımı ta
rihindeki alım - satım bedelleri; 

3. Geçici işgal konusu arazi için işletme hakkı 
sahibince ödenmiş tazminatın işgal süresinin bu Ka
nun gereğince madenin devralınmasma olanak bu
lunan en erken tarihten sonraki kısmına tekabül eden 
miktarı; 

4. Bakanlar Kurulu kararının yayımı tarihinde 
mevcut ve madenin özelliklerine göre yapılması ola
ğan sayılabilecek sözleşmelerin işletme hakkının geri 
alınması nedeniyle yerine getirilememesi sonucunda 
yoksun kalınacak kârın o maden cinsindeki ortalama 
kâr hadlerine göre hesaplanacak değeri; 

Şu kadarki, bu sözleşmelerin şartnamede yazılı 
asgari miktarlar itibarıyla işletme ruhsatnameli ma
denlerde altı aylık, işletme imtiyazlı madenlerde bir 
yi îlik üretim kapasitesini aşan kısımları dikkate alın
maz. Bu sözleşmeler yerine getirilebilmiş olsaydı iş
letme hakkı sahibince ödenecek olan Devlet hakkı ve 
varsa Maden Kanununun 136 nci maddesinin (B) ben
dinde yazılı buluculuk hakkı, kâr yoksunluğu taz
minatından indirilir. 

İşletme hakkı sahiplerine ödenecek tazminattan ke
silecek veya ayrılacak miktarlar hakkındaki 11, 12, 23 
ve 24 ncü maddeler hükümleri saklıdır. 

B) Baden Kanununa göre bulunmuş maden ni
teliğine ulaştırılmış işletme hakkı talepli madenler 
ile arama ruhsatnameli madenlerde arama ruhsatna
mesi sahiplerine ödenecek tazminat, (A) bendinin 
kâr yoksunluğu tazminatı dışındaki hükümlerinin kı-
yasen uygulanmasıyla bulunacak değerler toplamından 
oluşur. Şu kadar ki, duruma göre, Maden Kanu
nunun 136 nci maddesinin (A) bendinde yazılı arama 
masraflarının cevher satışlarıyla karşılanmayan kıs
mı bu toplama eklenir veya cevher satışı bedellerinin 
arama masraflarım aşan kısmı bu toplamdan indiri
lir. 

İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahipleri
ne ödenecek tazminatın hesaplanmasında rezervler 
dikkate alınmaz. 
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C) Bulunmuştuk niteliğine ulaştırılmamış işlet
me hakkı talepli ve arama ruhsatnameli madenlerde 
arama ruhsatnamesi sahiplerine herhangi bir tazminat 
ödenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Partisi Gru-
pu adına Sayın Kırathoğlu, buyurun efendim. 

AP GRUPU ABINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, Meclisin değerli üye
leri; 

Dünden beri Maden Kanunu üzerindeki yapmış 
olduğumuz görüşmelerin anahedeflerinden birisi de, 
bugünkü şu anda görüşme durumunda bulunduğu
muz 10 ncu maddenin tedvini hususudur. 

Demokratik ülkelerin garantisi hukuktur. Aslında 
bazan eski çağlarda dahi demokratik olmayan kral
lıkla veyahut ta padişahlıkla idare edilme durumun
da bulunan ülkelerin, yani otoriter idarelerin dahi ga
rantisi hukuk idi. Pek çok imparatorlukların ve dev
letlerin yaşaması hukukla mümkün olmuş, yıkılma
sı da hukuksuzlukla mümkün olmuştur. Bu bakım
dan bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak demokratik 
bir idarenin temsilcileri olarak demokrasinin temina
tının hukuk olduğu üzerinde elbette ki bütün üye ar
kadaşlarımın birleştiğini peşinen kabul ediyorum. 
Hukukun yaşamadığı cemiyetlerin daima tereddiye 
uğradığı ve en nihayet sıkıntılı durumların ortaya 
geldiği tarihi bir gerçektir. Hal böyle olunca biz 
Cumhuriyetin teminatını bu hukukta bulduğumuza, 
Meclisimizin teminatını hukukta bulduğumuza ve 
aynı zamanda halk da hukuk teminatını Meclisimiz
de bulduğuna göre, burada hukukun çiğnenmesi ve 
aynı zamanda vatandaşın kanundan almış olduğu te
minatı ayak altına almaya elbette ki Yüce Meclis 
hiçbir zaman fırsat vermemelidir. 

Biz vatandaşa kanun çıkartıyoruz. Biz veyahut ta 
bizden evvelki Meclisler eğer bu kanunlar halen ca
ri ise, yürürlükte ise ve bu yürürlükte olan kanunlar 
değişmemişse; bu kanunlar yürürlükte iken vatandaş
lar kanunun çerçevesi içerisinde haklarını kullanmak 
için birtakım girişimlerde bulunmuşlarsa, bu giri
şimlerin neticesinde bazı mali mükellefiyetleri yüklen-
mişlerse; eğer biz bütün bunları biliyor ve vatanda
şı sırf kendi görüşümüze uygun değildir diye, ideolo
jik bir düşüncenin tesiri altında, onun elindeki bulu
nan durumu geri almak arzusunda isek ve bunu da 
kanuna bağlamak suretiyle gerçekleştirmek istiyor
sak, bu vatandaşın hiçbir ideoloji ile ilgisi olmadığı 
halde elinden alınma durumunda bulunulan hak. aca
ba kamın teminatı itibariyle hem devletimizi; hem 
Meclisimizi yaralar mı, yaralamaz mı? 

Bu Meclisin içerisinde çok değerli hukukçular 
vardır. Üniversitede hukuk okutmuş insanlar vardır. 
Dolayısıyla değerli arkadaşlarım kanunun teminat al
tına aldığı bir hususu, vatandaş olarak kullanan bir 
şahsın; yeni bir kanun çıkartmak suretiyle vatanda
şın elindeki bu hakkı ayak altına alarak onu sürün
meye mahkûm etmesinin hiçbir hukuk prensibi ile 
bağdaşması mümkün değildir. 

Şöyle ki değerli arkadaşlarım, 10 ncu madde bir 
tazminat hükmü getirmektedir. Bu tazminat hükmü, 
maden işletmecisi olarak 6 ila 12 aylık bir kâr mah
rumiyetine bağlanmaktadır ve oradaki bulunan ma
den üzerine konulmuş ipoteği, haczi ortadan kaldır
maktadır ilerideki maddeler itibariyle ve ilerideki 
maddeler bu tazminat hükmünü tazanımun etmekte
dir. Dolayısıyla düşünün ki, tazminat ödenme duru
mu mevzuubahis olduğunda ipotek ve haczin orta
dan derhal kaldırılmasıyla Maden Kanununun hük
müne dayanarak, ipotek ve haciz için girişimlerde 
bulunan, kendisine kredi açan, kredisini ödemediğin
den dolayı da, aldığı parayı ödemediğinden dolayı da 
üçüncü şahıs olarak madenin üzerine, Maden Kanu
nunun verdiği hakka dayanarak ipotek koyduran ve-
yahutta haciz muamelesine tevessül eden şahıs bu 
kanun yürürlüğe girdiği andan itibaren bu teminatın
dan mahrum kalmaktadır. Ayrıca kâr mahrumiyeti 
itibariyle maden sahibi yine Maden Kanununun hük
müne dayanarak ileriye matuf yatırımlarda bulunmuş
sa, bu hakkı kanundan alıyor; kanuna dayanarak bu 
hakkını kullanıyor. 

Şimdi burada biz, maden işletmesinin özel teşeb
büs tarafından kullanılmasının haklı veyahutta hak
sız olduğunu bir tarafa bırakalım. Bunun münakaşa
sını bir tarafa bırakalım. Siz diyeceksiniz ki, maden
lerin özel teşebbüs tarafından işletilmesi haksızdır, 
biz diyeceğiz ki, madenlerin özel teşebbüs tarafından 
devletin kontrolü altında olmak suretiyle, işletilmesi, 
eğer bu hakkını suiistimal ediyorsa, elinden almak 
suretiyle devlete hak tanıyalım diye bunu haklı ta
nıyorsak, bunların ikisini de bir tarafa bırakalım. Ne 
biz haklıyız, ne siz haklısınız diyerek bun bir tarafa 
bırakalım. Ortada sırf ben müdafaa durumunda bu
lunduğum husus itibarıyla, kanunun kendisine ver
miş olduğu hakkın elinden alınmak suretiyle âdeta 
işletme sahibinin cezalandırılması yoluna gidilmesi
dir bu 10 ncu maddenin tedvin şekli diyorum. Dolayı
sıyla bırakalım bunun münakaşasını, özel teşebbüsün 
veya devletin işletme tarzını; ama bu şahıs, işletme 
sahibi, cari Maden Kanununa göre ileriye matuf ya
tırımlarda bulunmuş, borç altına girmiş, kredi al-
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mış, bu kredileri ona göre değerlendirmiş, ama. bir 
de bakıyorsunuz ki, madencinin elinden işletme alı
nıyor. Bu adam, ileriye matuf üç senelik, beş sene
lik birtakım garantiler altına girmiş olabilir. Giremez 
mi? Elinde bulunan madeni yurt içinde satmaya, yurt 
dışına ihraç etmeye dair birtakım mukavelelere bağ
lanmış olabilir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, elde bu mukavele
ler bulunurken, bu şahsı 6 veyahutta 12 aylık bir 
kâr mahrumiyetinin ödenmesi şekliyle bağlarsanız... 

BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız var. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Beş sene
lik mukaveleler, üç senelik mukaveleler, iki senelik 
mukaveleler ne olacak? Kaldı ki, kanun, Borçlar Ka
nunu olarak 179 ncu maddesi itibariyle de bu türlü 
mükellefiyetler altında bulunan şahısların garantisini 
sağlamıştır. Ne yapmıştır Borçlar Kanununun 
179 ncu maddesi? Bir mamelekin veyahutta işlet
menin bir başka şahıs tarafından devralınması ha
linde, devralan şahıs veyahutta müessese - bu, elbette 
ki, İktisadi Devlet Teşekkülü olabilir - iki yıl müd
detle devraldığı işletmenin aktif ve pasifleriyîe kendi
sini mesul tutmakta ve onun borçlarını bir nevi ga
ranti altına almaktadır. Ama, yine de devreden şa
hıs iki yıl müddetle onunla birlikte nıüieselsilen ke
fil olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, öyleyse, burada müddet 
itibariyle kâr mahrumiyeti itibariyle, büyük bir hu
kuki hata İşlenmektedir. Kaldı ki, - hep misal ola
rak veriyorum - rahmetli İsmet Paşanın zamanında, 
yani 1940 senesinde - ki o zamanki hukuk anlayı
şımızla şimdiki hukuk anlayışımızın arasında çok 
büyük değişiklik olmuştur - o zaman dahi Ereğli 
İşletmesi, yani Ereğli kömürleri devredilirken beş 
yıllık kâr hesap edilmiş, bu yedi ile çarpılmak sure
tiyle maden işletmecisinin zararı ziyanı devlet tara
fından garanti altına alınmıştır. 

Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, birada biz bu 
kanunun bu maddesini eğer olduğu gibi geçirirsek, 
hiç şüphesiz olmasın Büyük Millet Meclisi olarak 
çıkartmış olduğumuz kanunların teminatını vatandaş
tan almaktayız, vatandaş devlete ve çıkartılan kanuna 
güvenmeme, dolayısıyla bundan sonraki tutum ve 
davranışlarıyla devlete ve milletin seçtiği bizlere, Bü
yük Mület Meclisine, hakikaten hiç bir şekilde hak
kımız olmadığı halde, bir kin ve garaz bağlayacaktır. 
Bunda da haklıdır. 

Bu garantiyi neden elinden alalım değerli arka
daşlarım? Bu teminatı neden elinden alalım? O ba

kımdan çok istirham ediyorum, meseleyi devletin ve
yahut da özel teşebbüsün işletmesi şeklinde değil, 
ama velakin yalnız ve yalnız kanun teminatının çiğ
nenmesi şeklinde mütalaa ederek durumun bu şekilde 
düzeltilmesi yoluna gidilmesini değerli üyelerimizden 
hassaten istirham etmekteyim. 

Saygılarımı sunuyorum. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlı-
oğlu. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Şahsım 
adına söz rica ediyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, şahısları adına Sayın Ni-
zamettin Çoban, Sayın Akdoğan, Saym Öztüık, Sa
yın Eryıldız, Sayın Gürgüç, Sayın Eroğlu ve Saym 
Gümüşçü sıradafardı, kendileri söz almıyorlar ise, 
elbette size de Sayın Çatallbaş... 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Benim de 
müracaatım vardı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, bu değerli arkadaşlarını ko
nuşmadıklarına göre, daha evvelce işaretini aldığım 
Saym Çataîbaş'a söz vereceğim, zatıalinize de sonra 
söz vereceğim Saym Aksoy. 

Buyurunuz Sayın Çataübaş. (AP sıralarından al
kışlar) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kanı benlim söz hakkım vardı. 

BAŞKAN — Söylüyorum. Beni zor durumda bı-
ıakmamak gibi bir yol izlemek çok güzel birşey sa
nıyorum. Saym Çatalbaş'ı davet ettim. Sizden özür 
dilerim, belki ben yanlış yaptım. Konuşacaksanız söz 
hakkı zatıalinizin. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Saym 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri, madenlerin 
Devlet eliyle işletilmesi yasası üzerindeki çalışmalar 
içinde, komisyonda da arz ettiğimiz gübl, 10 ncu 
maddede iki küçük değişikliği huzurlarınıza getir
mek için söz almış bulunuyorum. Yüce Meclfee 
saygılar sunarım. 

Bu 10 ncu mail denin 1 nej fıkrasındaki değişik
lik, işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazının, 
birikmiş amortismanlar düşüldükten sonra rayiç be
deller üzerinden değerlendirilmesi. Bir defa, «amor
tismanlar düşüldükten sonra» deniîmekted'ir. Amor
tismanlar hangi yılın amortismanıdır? Orada teknik 
terim olarak, maliye hukuk yönlünden terim olarak, 
«birikmiş amortismanlar» cümlesinin yahut akü 
kelimenin konulmasında büyük yarar var. Bir anlaş-
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mazlık çıkmaması için bu zarurete işaret etmek is
tiyorum. 

Yine 2 nci maddenin (c) bendinde, «araç ve ge
reçlerle teçhizat ve malzeme gibi taşınır malların 
Balkanlar Kurulu kararının yayımı tarihindeki alım 
satım bedelleri» denmektedir. Alım satım bedelleri 
bir defa maddenin ruhuna aykırıdır. Çünkü alım 
satım bedeleri Türkiye'deki ahm satımla ilgili bir
çok komisyonların vereceği kararlara bağlı hedefler
dir. Yani ahm satım ve ihale komisyonlarının ve
receği kararlardır. Burada büyük hatalar doğabilir. 
Buna açıklık getirebilmek için yine o tarihteki ra
yiç bedellerin esas alınması gerekmektedir. Şöyle bir 
misal vererek durumu arz etmek istiyorum: Diye
lim ki büyük bir maden işletmecisinin elinde en bü
yük araçlardan ve gereçlerden ikişer veya .üçer mil
yonluk olanlardan dörder tane var ve bunlar 15 - 20ı 
senelik çalışma dönemi içinde yüzde 20 amortisma
na tabi tutulmak kaydıyla bedelleri l'er lira ile 
izkiMndk'tedir. Bakanlar 'Kurulumuz bu işlemin ya-
pılîJiğı tarilhte alım satım bedeli olarak buna bir de
ğer biçecek. Bu değer her halükârda o müesseseyi 
çalıştıran, o işletmeyi çalıştıran kimsenin zararını ve 
mağduriyetini önlemek yönünden rayiç bedele bağ
lanması hak ve nisfet kaidesine uygun olur. Yüce 
Komisyonun bu işaret ettiğim iki konu üzerinde has
sasiyetle durmasını, alışagelmiş sistem içinde «kabul 
etmiyoruz» şeklinde meseleyi geçiştirmemesini has-
salten istirhamı eder, Yüce Meclisi saygılarla selamla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaıtaübaş. 
Kişisel olarak Sayın Akssoy, buyurun efendim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; vakit kaybettirmemek için 
çeşitli maddelerde konuşmak istemedim, yıllardır il
gilendiğim bir konu olduğu halde. Ancak, kamuoyu
nu yanıltacak beyanlarda bulunulmuştur. Denilmek 
istenilmiştir ki, bu devletleştirme, devletin, milletin 
zararınadır ve âdeta özel teşebbüs düşmanlığı da var
dır. Halbuki hiç birisi yoktur. Hatta, aslında burada 
doktriner bir görüş bile olabilirdi, sol görüşü benim
seyen bir parti böyle bir şey getirebilirdi; ama bu 
yasa sol görüşün bile sonucu değildir. Bu sadece Ata
türk milliyetçiliğinin kaçınılmaz sonucudur ve Ata
türk, bütün 1 Kasım nutuklarında da hep milli ma
den ve madenlerin devletleştirilmesi üzerinde dur
muştur. 

Bu münasebetle üzerinde duracağım önem! bir 
nokta var. 10 ncu maddede tedirgin olunan uıokta 
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şudur : Burada söylenmemekle beraber, aslında de
nilmek istenmektedir ki - basında da ifade edilmiştir -
rezervlerin de parası ödensin!. Yani, her hangi bir 
maden alındığı zaman, onun ne kadar rezervi varsa, 
bu devletçe ödensin. Çünkü, daha evvel yapılan bütün 
özel teşebbüsçü tekliflerde bu çözüm yer almıştır. Ne 
yazık ki, Petrol Kanunumuzda dahi, aynı hüküm 
vardır; ve yabancı şirket, Türk Devletinin rezervini 
kullanmakta, fakat bunun büyük bir kısmını tüken
me payı olarak vergisinden indirmektedir. Bir, Elly 
projesi getirilmiştir; Elly projesinde, madenler devlet-
leştirildiği zaman, bütün rezervlerin özel teşebbüse 
ödenmesi önplana alınmıştır. 

İşte bu kanun tasarısının büyüklüğü, Türk Dev
letine, Türk Milletine ait olan rezervleri, Türk Mille
tine bırakmasındadır; ve bu da Anayasanın 130 ncu 
maddesinin kaçınılmaz sonucudur. 

Arkadaşlar, diyorlar ki : «özel teşebbüs eziliyor; 
müktesep hakları ortadan kaldırılıyor.» Bu şekilde 
düşünenler lütfen Anayasanın 130 ncu maddeyi oku
sunlar. Anayasamız, yalnız, «Madenler Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır» demiyor, aynı zamanda 
«Madenleri işletmek Devletin hakkıdır» diyor. 

O halde, kural, işletmenin Devlete ait olmasıdır; 
istisna - eğer Devlet lüzum görürse • bir kanunla özel 
teşebbüsün ortaklığını veya özel teşebbüsün faaliye
tini kabul eder. 

O halde aslolan, madenlerin işletilmesinin dahi 
Devlete ait olmasıdır ve bunu (asıl olan hakkını her 
zaman istemesi, vazgeçilmez bir sonuçtur; hukukun 
vazgeçilmez sonucudur. Devlet neyi ödeyecektir? O 
şahsın gerçekten o girişime fiilen yatırdığım ödeye
cektir. Bunlar da yasa tasarısında sırayla, birer birer 
ödenmiştir. Hatta kâr mahrumiyeti dahi bir ölçüde 
hesaba katılmıştır. Ama neticede rezervlerin (Türk 
Milletine ve Devletine ait olan yeraltındaki maden
lerin) yani Devletin bir parçasının (yerüstü değil, yer-
altının) özel şahıslara peşkeş çekilmesi ortadan kal
dırılmıştır. Yoksa bu tazminat, bir hukuk devletinde 
ödenebilecek en âdil tazminattır; bundan ötesi, bir 
çok şirketin yabancılarla işbirliği düşünülecek olursa 
yabancılar lehine konulacak hükümler olur. 

Bir şeyi de söylemeden buradan inemeyeceğim : 
Arkadaşlar, Sayın Esat Kıratlıoğlu arkadaşımız 

bor ve boraks üzerinde konuşurken bor'un önemini 
küçümseyerek konuştular, hatta bunun bir stratejik 
madde olmadığını bile söylediler. Ben maden mü
hendisi değilim; ama yıllardır bu konuda uğraşıyo
rum ve maden mühendislerinden bilgi alıyorum. Şu-
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rada en büyük dört odanın (Maden Mühendisleri, 
Jeoloji Mühendisleri, Kimya Mühendisleri, Fizik Mü
hendisleri odalarının) bor hakkında, boraks hakkın
daki raporu yardır. Ne deniliyor biliyor musunuz? 
Türkiye'deki boraks .rezervlerinin 1975 rayici üzerin
den değeri 9 trilyondur ve boraks satarak - eğer in
hisarı elde edebilirse - hiç vergi almadan Türk Dev
leti 30 sene idare edilebilir. Çünkü dünyanın boraks
larının '% 60'ı bizdedir. Ama bir İngiliz, bir Ameri
kan şirketi de Eskişehir, Kütahya mıntıkasında bo
rakslara ortak olduğu ve yabancılarla işbirliği yapıl
dığı içindir ki, biz bu alanda inhisar fiyatı koyamı
yoruz. Ve 30 yıllık bütçemizi yalnız borakstan sağ
layabileceğimiz halde (o zaman 9 trilyon, şimdi 18 
trilyon değerinde olan) madenleri yeterince değerlen
diremiyoruz. 

Bir Amerikan profesörünün de yine boraks hak
kında yazdığı özel kitapta, boraksın tamamen strate
jik bir madde olduğu belirtilmekte ve proton bomba
larının imalinde nasıl kullanıldığı anlatılmaktadır; bu 
makaleyi de kendilerine veririm. 

Kısacası, bu kanun ile... 
ESAT KIRATUOĞLU (Nevşehir) — Hangi ta

rihte? Tarihini rica ediyorum. 
MUAMMER AKS0Y (Devamla) — Takdim ede

ceğim şimdi size; 1975. 
BAŞKAN — Efendim, süreniz bitiyor zaten. Kar

şılıklı konuşuyorsunuz, belki ifade edemeyeceksiniz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bir cümley
le 'bitiriyorum. 

Görüştüğümüz bu kanun, yalnız Türkiye'de bo
raksların devletleştirilmesini sağlayabilse dahi, belki 
tarihte hiç bir kanunun Türk Devletine sağlayamadı
ğı büyük yararlan sağlamış olacaktır. 

Bunu arz ederim, teşekkür ederim. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Efendim maddeye ilişkin önerge var, okutuyo

rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 10 ncu maddesinin bazı fıkra

larının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ve (d) fık
rasının eklenmesini arz ve teklif ederim. 

A — 2/a — bendinin 2 nci fıkrası tasarıdan çı
kartılmıştır. 

b) Maden yasasının 100 ncü maddesinin 1 nci 
fıkrası kapsamına giren tesislerin Bakanlar Kurulu 
Kararının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına göre 
hesaplanan maliyet bedellerinden, yapıldığı tarih iti

bariyle taşınmazlara uygulanan amortisman miktarı 
düşüldükten sonra kalan miktarı, 

c) Diğer sabit tesis ve binaların Bakanlar Kurulu 
kararının yayımı tarihindeki inşaat fiyatlarına göre he
saplanacak maliyet bedelleri, 

ç) İşletme ve imtiyazın teferruatı olan tesisat, 
araç ve gereçler, makineler gibi taşınır malların, Ba
kanlar Kurulu kararının yayımı tarihindeki alım sa
tım bedelleri, 

d) b - c - ç fıkralarında belirtilen ödemeler her 
türlü vergiden muaftır. 

3 ncü fıkra aynen. 
4 ncü fıkra aynen (Altı aylık ve bir yıllık üretim 

kapasitelerinin ikişer yılldt üretim kapasitesi olarak 
değiştirilmesine ve kâr mahrumiyeti karşılığı ödenen 
tazminat gelir ve kurumlar vergisinden muaftır» iba
resinin ilâvesi. 

B) Aynen. 
C) Aynen. 

İstanbul Trabzon 
Ekrem Ceyhun 1. Yecdi Aksakal 

Kütahya Kahramanmaraş 
İrfan Haznedar Mehmet Şerefoğlu 

Bolu Afyonkarasihar 
Müfit Bayraktar Ali İhsan Ulubahşi 

Sakarya Samsun 
Nuri Bayar Orhan Uluçay 

Gerekçe 
Raşa (Rachat), İmtiyaz sözleşmelerinin devamı 

esnasında imtiyazı, tekmil tesisatı, yani mütemmim 
cüzileri ve teferruatıyla birlikte bedeli mukabilinde 
satın almak suretiyle geri alınmasına ve imtiyaz söz
leşmesine nihayet verilmesine dair idarenin takdiri 
olarak ittihaz etmiş olduğu bir karardır. 

İdari değil, yasa ile geri alınma söz konusu oldu
ğuna göre, >ş bu yasanın gerekçesinde de belirtildiği 
gibi Raşa prensibine bağlı kalmak zorunluğu vardır. 
Esasen adalet ilkesi de bunu emreder. 

O halde özel sektörden geri alınacak madenlerin, 
hiç bir masraf yapmadan kullanılacak olan devlet 
sektörü, mevcut tesisat, araç ve gereçlerin sayesinde 
kârlar sağlayacaktır. Aksi halde tesisatı yemden 
kurup araç ve gereç tedarikine girmiş olsa günün 
rayiçlerine göre ödediği bedeller bir tarafa, büyük 
bir zaman kaybına uğrayacaktır. 

Bu itibarla, diğer tesis araç ve gereçlerin amortis-
mansız alım - satım bedellerinin ödenmesi ve tama
mının her türlü vergiden muaf tutulması öngörül
müştür. 
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Çünkü madenci alacağı bu tazminat ile yeni bir 
iş için sermaye yapacak veya alıştığı mesleği dolayı
sıyla yeni maden aramalarına girişecektir. 

Kâr mahrumiyetine gelince, geri alınacak maden 
ister işletme ruhsatnameli olsun, ister imtiyazlı ol
sun her madenci yılık istihsal kapasitesine göre 
iç ve dış piyasalarda ticari amir gereği uzun süreli 
sözleşmeler yapmıştır ve bu itibarla araiannda bir 
fark bulunmamaktadır. 

Zonguldak Kömür Havzasının devletleştirilme
sinde bile, o zamanki Türk Hükümeti, Fransız şir
ketine 7 yıllık kâr tazminatı ödemiştir. 

Oysa ki, demokratik rejimimizde ve özellikle hu
kuk devleti ilkesini benimsediğimiz bugün Türk 
vatandaşlarının elinden almak istediğimiz madenler 
için 6 aylık ve bir yıllık kâr mahrumiyeti ödemek is
temeniz çok üzücüdür. 

Bu itibarla bu sürenin en az, seyyanen ikişer yıl 
olarak tanınması halinde Yüce Meclis vatandaşın 
karşısına biraz daha adil olarak çıkmış olacaktır. 
Dolayısıyla madencinin yapmış olduğu sözleşmelerle 
sağlayacağı kârlar kısmen telafi edilebilecektir. Keza 
bu kârların da, mahrumiyet olduğu düşüncesinden 
hareket edilerek vergiden ayrı tutulması ilkesi benim
senmiştir. Çünkü, bu da yeni bir işin sermayesi ola
caktır. Mesleğine son verilen bir* madencinin ana
parası olmalıdır. 

Önergemizin bu değişikliklerle kabulünü arz ve 
talep ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz, 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyon okunan öner

geye katılmadığını beyan etmektedir. Önergeyi Yüce 
Heyetin onayına sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

10 ncu maddeyi okunan biçimi ile onayınıza su
nuyorum. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Komisyondan bir soru rica edebilir miyim? 

BAŞKAN — Tabii efendim. Hükümetten mi Sa
yın Biberoğlu? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) •— 
Komisyondan. 

BAŞKAN — Sayın Boztepe, bir soru yöneltiyor 
Sayın Biberoğlu arkadaşımız. Buyurun Sayın Biber
oğlu. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Bu maddede % 11 faiz kaydı vardır ve maddenin 
gerekçesinde de devlet tahvillerine ödenen miktarın 
bu olduğuna işaret edilmiştir. 

Halen müzakerelerin devam ettiği bu sırada dev
let tahvilleri °/Q 14 faiz getirmektedir. Komisyon bu
nun düzeltilmesini düşünüyor mu? 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Efendim, bu tasarı hazırla-
nsrken o andaki devlet tahvillerinin faizi % 11 olduğu 
için eş bir değerlendirme yapılmış idi. Sayın arka-
şnmızın bu tereddüdü doğru olabilir, doğrudur. 

BAŞKAN — Yani % 14'e çıkarılabilecektir diyor
sunuz. Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, 10 ncu maddeyi biraz ev
vel ifade ettiğim gibi, okuduğumuz biçimi ile onayı
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
2, Buluculuk Hakkı Tazminatı : 
Madde 11. — Devletçe işletilmesine karar verilen 

madenler üzerindeki buluculuk hakları sona erer. 

Şu kadarki, Maden Kanununun 136 ncı maddesi
nin (A) bendinde yazılı arama masraflarına karşılık 
olarak tespit edilmiş tazminat, henüz ödenmediği öl
çüde işletme hakkı sahibine ödenecek tazminattan 
kesilerek bulucuya verilir. 

Maden Kanununun 136 ncı maddesinin (B) bendi 
gereğince buluculuk aidatı verilmekte olan bulucuya 
veya yasal haleflerine bu Kanunun 10 ncu maddesi
nin (A) bendine göre kâr yoksunluğu tazminatının 
hesaplanmasına esas alınan sözleşmeler yerine geti
rilebilmiş olsaydı ödenmesi gerekecek aidat tutarın
da bir tazminat ödenir. 

Bu Kanunun 10 ncu maddesinin (B) bendi hü
kümleri saklıdır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Kıratlıoğlu; kişisel olarak, Sayın 
Nizamettin Çoban, Sayın Akdoğan, Sayın Öztürk, 
Sayın Eryıldız, Sayın Gürgüç, Sayın Eroğlu ve Sa
yın Gümüşçü'nün istekleri vardır. 

Sayın Kıratlıoğlu, buyurun efendim. 
AP GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 

(Nevşehir) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla-
| rım; 
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Tazminat meseleleri görüşülürken, dikkat buyur
muş iseniz, ben «Burada özel teşebbüsün veyahut da 
kamu teşebbüsünün işletme tarzının hangisinin daha 
elverişli olabileceği durumunu bir tarafa bırakalım, 
bunun münakaşasını bir tarafa bırakalım, mevzuu yal
nız hukuk açısından alalım» ifadesinde bulunmuş
tum. Elbette ki, Atatürk'ün devrinin çocukları ola
rak, Atatürk devrini ninnilerle yaşamış ve büyümüş 
insanlar olarak hep Atatürk'ün yolunda olmayı her
kes kendi kanaatince karar altına almıştır ve bu yolda 
hareket etmiştir. Madenlerin Devletin tasarrufu altında 
olduğunu artık bu Mecliste olup da bilmeyen yok
tur. Anayasanın 130 ncu maddesi sarihtir. «Yeraltı 
servetleri Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır» 
demektedir. 

Ancak, «Devlet bunu bir izinle, bir kanuni şekille 
işletmek üzere özel teşebbüslere verebilir» diyor. Do
layısıyla burada, şu ortaya getirmiş bulunduğumuz 
mevzuda bir siyasi tercih değil, bir hukuki yükümlü
lük vardır. 

Sayın Muammer Aksoy Beyefendinin, Anayasanın 
39 ncu maddesinin Kurucu Mecliste görüşülürken ko
nuşmasını tetkik ettim. Gayet haklı olarak, yerinde 
olarak ifade buyuruyorlar ki; «39 ncu maddeye göre 
özel teşebbüsler Devletin teminatı altında mukavele 
yapmaya, girişimlerde bulunmaya mezundur ve bu 
39 ncu maddenin garantisi altındadır» diye ifade 
buyuruyor ki, gayet yerindedir ve doğrudur. Kaldı 
ki yine Anayasanın 40 ncı maddenin üçüncü fıkrası 
şöyle diyor: «Özel teşebbüslerin kârlılığı veyahut da 
çalışabilme durumu Devletin garantisi altındadır.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, biz burada münaka
şayı bırakahm lütfen. Ben içimizde memleketin da
vasına sahip çıkmayan hiçbir kimsenin bulunacağını 
kabul etmiyorum. Ama neyin haklı neyin haksız ol
duğunun münakaşası elbette olabilir. Bunu bir tarafa 
bırakahm; yani, «Devlet tarafından mı işletilsin, özel 
teşebbüs tarafından mı işletilsin» bir tarafa bıraka
lım. Ama burada doğrudan doğruya Anayasal hak 
olarak kanuni müeyyidelere bağlanmış bulunan du
rumların sıkıntısını ortadan kaldırmak lazımgelir de
mekteyim. Burada şunu da ifade etmek mecburiyetin
deyim ki, kâr mahrumiyeti hesap edilirken, Sayın Ho
camızın ifade buyurduğu gibi, «Zaten bunların dili
nin altında rezervlerin hesabı mevzubahistir, dolayı
sıyla ona gidilecektir» diyor. 

Değerli arkadaşlarını, kâr mahrumiyeti hesap edi
lirken, o zaman 1940 yılında 5 yıllık kâr mahrumiye
ti 7 ile çarpılmış ve hesap edilmiş. Bugün makul nis-

I petler içerisinde bir durum ortaya getirilebilir, lllâ-
I ki rezervlerin hesap edilmesi mevzuunu münakaşa et-
I miyoruz burada. Makul bir nispetin ortaya getiril-
I meşinin hukuki mi, yoksa gayri hukuki mi olduğunu 
I sayın hukuk profesörümüzün takdirine bırakmakta-
I yun. Yani bu nihayet bir hakkın suiistimali, bir hak-
I kın verilmesi veyahut da kanuni müeyyidelerin ga-
I ranti altına aldığı tek hürriyetinin yine korunması

dır. 
I Öyle ise değerli arkadaşlarım, rezerv meselesi fi-
I lan mevzubahis değil. Lütfen mevzuu gayet açık bir 
I şekilde ortaya koyalım. Hakkın, kâr mahrumiyetinin 
I hesabı, ödenmesi mevzubahis olan, işletmecinin öde-
I mesi mevzubahis olan birtakım tazminat mükellefi-
| yetlerini, mukavelelerinden dolayı, garanti altına al-
I mak mecburiyetindeyiz. Bu adam «ben 3 - 5 sene 10 
I sene daha çalıştıracağım» diye birtakım mükellefiyet-
I lerin altına girdi, bundan dolayı tazminat ödemeye 
I mahkûmsa ve sırf kanuni müeyyideden dolayı böyle 
I bir girişimde bulunmuşsa, bunun lütfen hukuksuz ol-
I duğunu ortaya koymayalım değerli arkadaşlarım. Ya-
I ni bir nispet bulunabilir. Bu illâ ki 5 yıl 7 ile çarpıl-
I sın değildir. Ben size bir misal veriyorum. 
I Boraks mevzuuna gelince: Değerli arkadaşlarım, 
I Sayın Hocamızın burada okuduğu makale doğrudur; 
I ama o makale, 1975 yılında veyahut da 1976 yılında 
I neşredilen Maden Mühendisleri Odasının Bültenin-
I de yer almıştır, yeni gibi görünmektedir, ama o ma-
I kalenin tarihi 1960 yılından evveldir. Ben 1972 yıhn-
I de bir televizyon açık oturumunda Adalet Partisini 
I temsil ettim ve bu mevzu sırf boraks ile ilgili idi, bor 
I hızlarıyla ilgili idi. O zaman tekrar ettiklerimi aynen 
I şimdi tekrar ediyorum. Bu konuşmamı Türkiye'deki 
I üniversitelerin maden mevzuatıyla ve bu mevzuatla il-
I gili bütün profesörlerine hitap ederek yapıyorum. 
I Eğer bu konuşmamda en ufak bir hakikat payı yok-
I ken, lütfen bu konuşmamı bir makale ile herhangi 
I bir büyük gazetede tekzip edin. Yani, benim bu ko-
I nuşmam hakikate uymuyorsa lütfen büyük gazetele-
I rin birinde bir makale ile bunu tekzip edin; daha doğ-
I rusu «bu doğru değildir» deyin. 
I Değerli arkadaşlarım, o zamandan bu zamana, 
I 1972 yılından bu zamana kadar, televizyon açık otu-
I romundan bu zamana kadar, üniversitede maden mev-
I zuatıyla ilgili hiçbir profesörün şimdiye kadar çıktı-
I gına, bunu nakşedecek bir beyanda bulunduğuna şa-
I hit olmadım ve bundan sonra da şahit olacağımı zan-
I netmiyorum. 

I Şimdi gelelim mevzua: Evet, Sayın Hocanın de
diği doğrudur. Bor tuzlanmn tamamı hesap edildi-
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ği takdirde, Sayın Hocam 9 trilyon diyor, belki bu
gün 18 trilyondur. Doğrudur; ama her şeyin bir sa
tış durumu yardır. Dünyadaki bor tuzlarının satışı, 
1970 ve 1971 yıllarında bütün dünyadaki bor tuz
larının satışı 70 milyon dolardır. Bu konuşmalarımı 
televizyonda aynen söyledim ve aynen tekrar ediyo
rum bu 70 milyon dolan. Evet doğrudur dünyadaki 
bor tuzu yataklarının % 60'ı bize aittir, bunun satışı
nın hepsini keşke yapabilmek durumunda olsak da 
70 milyon doları getirsek; ama 70 milyon dolar, da
ha fazlası değil. Kaldı ki, Türk bütçesini karşılar 
marşılar... Aziz arkadaşlarım, lütfen mevzuu bilerek 
konuşalım. 

BAŞKAN — Efendim, toparlayınız lütfen. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Toparlı
yorum. 

Şimdi gelelim stratejik mineral mevzuuna: 
Bor tuzlarını stratejik mineral olarak 1959 yılın

da Amerika tecrübeye tabi tutmuş, (dün konuştum 
ama tekrar etmek mecburiyetindeyim, bunu da yine 
televizyonda ifade etmiştim), kuru yakıt olarak füze 
sistemlerinde kullanmayı denemişler ve hidrojen pe
roksit elde etmek suretiyle bunu değerlendirmek iste
mişlerdir. Bunu yaparken giriştikleri laboratuvar tec
rübeleri o kadar yüksek rakamlara baliğ olmuş ki, bu
nun altından Amerika Birleşik Devletleri kalkacak im
kânı bulamamış ve bu projeyi bırakmış. Bugün, 1960 
yılından beri Rusya, Amerika Birleşik Devletlerin
den bor tuzlan satmalmaktadır. Bugün bor tuzlan, 
dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de 
deterjan sanayiinde ve başka yerlerde kullanılmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, o bakımdan bunun strate
jik mineral olarak değerlendirilmesini de, lütfen esa
sı iyi bilerek değerlendirelim. Bugün yine ilan ediyo
rum, bunun aksi varitse, ki zatıâliniz hukuk profe
sörüsünüz, elbette ki bununla hukuki nitelik itibarıyla 
meşgul olmuşsunuz, ama bununla üniversitede meş
gul olan bir ilim adamımız, bir profesörümüz çıksın 
ve «Hayır» desin. 

Değerli arkadaşlarım, zaten hep birtakım mevzula
rı sıkıntılı bir şekilde ortaya koyarak, «bunu eğer 
ben vatandaşa mal edersem belki de bir netice alırım 
herhangi bir şekilde» gibi, - belki de yanlış düşünü
yorum - o şekilde ortaya koyarak birtakım sıkıntılar 
olmaktadır. İleride Allah kısmet ederse başka mev
zularda da görüşeceğiz ve bilme durumunda bulun
duğumuz, piyasaya sürme durumunda bulunduğumuz 
birtakım haberlerin, aslında doğru olmadığını, bu 

I kürsüde yine böyle sakin bir ifadeyle sizlere arz et-
I me fırsatını bulacağım. Yani boraksın durumu bu-
I dur, bundan başka bir mevzu değildir. 
I Değerli arkadaşlarım lütfen birbirimize iti-
I mat edelim, birbirimizi satılmışhkla, katıl-
I mışlıkla sununla bununla itham etmeyelim 
I ve hiçbir zaman, hiçbir suretle bu Yüce 
I Meclisin çatısı altındaki konuşmalara sıkıntı düşüre-
I cek tutum ve davranışlarda bulunmayalım ve bildikle-
I rimizi hakikaten biliyorsak ortaya koyalım. Yok, baş-
I ka şekilde bir bilme durumuyla ortada isek, bunun sı-
I kıntısını milletçe çekmekteyiz. 

SÜLEYMAN SABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Yah-
I ya'ya sor, mahkûm oldu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — O sorulan 
I lütfen burada polemik mevzuu yapmayalım, şimdi 
I onlara girersek altından çok sıkıntılı mevzular çıkar. 
I Sen Yahya'dan bahsediyorsun, ben de kalkar Ziya 
I Müezzinoğlu'nun kardeşi dersem ne olur yani? Lüt-
I fen bunları bırakalım beyler. 
I BAŞKAN — Sayın Kırathoğlu süreniz geçti efen-
I dim, bir madde üzerindeki süreyi tecavüz ediyorsu-
I nuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bağlıyo-
r rum. 
I Size son olarak şunu arz etmek isterim ki, burada-
I ki konuşulan duruma, hukuki müeyyideleri itibarıyla 
I Büyük Millet Meclisi olarak, Millet Meclisi olarak 
I buna sahip çıkalım. Yani bizim, veyahut da bizden 
I evvelki meclislerin getirmiş olduğu kanunların vatan-
I daşa tanımış olduğu garantiyi ve hakkı, teminatı or-
I tadan kaldırmak suretiyle vatandaşı Devlete karşı et-
I meyelim. 
I Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından «Bravo» 
I sesleri, alkışlar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırathoğlu. 
I Söz istemi yok. 
I 11 nci maddeyi okunan biçimiyle onayınıza su-
I nuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
I Kabul etmeyenler... Madde okuduğumuz biçimiyle 
I onaylanmıştır. 
I 12 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
I 3. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Masraf-
I lan : 
I Madde 12. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü-
I nün Maden Kanununun 49 ncu maddesi uyannea 
I veya başka bir suretle doğmuş bulunan arama mas-
I raflan alacağı, henüz ödenmediği ölçüde işletme hak-
I ki sahibine ödenecek tazminattan kesilerek Enstitüye 
I verilir. 
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BAŞKAN i - Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

önerge yok 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
4. Tazminatların Hesaplanmasında Geçerli Bel

geler : 
Madde 13. — Takdir komisyonu, bu kanuna 

göre ödenecek tazminatların hesaplanmasında işletme 
hakkı veya arama ruhsatnamesi sahiplerinin Türk Ti
caret Kanunu ile Vergi Usul Kanununa göre tutmak 
zorunda oldukları defterlerle onlara dayanak olan 
belgeleri gözönünde bulundurur; gerektiğinde vergi 
dairesi, Maden Dairesi, Maden Sicili ve ilgili diğer 
resmi dairelerin kayıtlarına müracaat eder. 

tşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi 
yukarıda yazılı defter ve belgeleri ibraz etmez, def
terler kanuna uygun olarak tutulmuş bulunmaz veya 
defter kayıtlan devralınacak mevcutlann halihazır 
durumlarıyla veya benzer maden işletmelerine göre 
oransız derecede yüksek görünürse; komisyon, gere
ken hususlarda resen takdir yetkisini haizdir. 

BAŞKAN 4- Bu madde üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Gjrupu adına Sayın Çağlayan Ege söz 
istemişti. 

Buyurunuz Sayın Ege. 
CHP GRUPU ADİNA ÇAĞLAYAN EGE (İs

tanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
Dünden beri devam eden, Madenlerin Devlet 

Eliyle İşletilmesine Ait Yasanın görüşmesi esnasında
ki bir kavram kargaşasına ışık tutmak için ben bu 
maddede söz aldım. 

Benden önce başka maddeler üzerinde konuşan 
muhalefete mensup, özellikle bu konuda uzman ol
duğunu bu kürsüden beyan eden arkadaşlarım, söz
cükleriyle, ifadeleriyle ve anlatımlarıyla «madenlerin 
devletleştirilmesi» dediler yine ısrarla madenlerin dev
letleştirilmesini savundular. Oysa Anayasanm belli 
hükmüne göre, yürürlükte bulunan Maden Kanunu
muza göre 1954 yılından beri yeraltı servetlerimizin 
tümü devletin hüküm ve tasarruf undadır. 

Dikkatlerini çekmek isterim buradaki sayın gö
revli arkadaşlarımın ve muhalefete mensup sayın ar
kadaşlarımın, 1978 yılındayız. 1954'ten sonra 1961 
Anayasası da kesin hükümler getirmiştir. Devletin 
hüküm ve tasarrufunda olması gereken ve sayın mu
halefete mensup bulunan arkadaşlarımın iktidarda 
bulunduğu yıllarda ihaleye çıkanlmış olan pek çok 

termik santral, özellikle, Çan, Soma, Yatağan, Kan
gal santrallanmn 1981 yılında işletilmeye açılacağı 
beyan edilmiş olmasına rağmen zamanın Başbakanı 
tarafından; bu santrallar şu anda bitmiş olsa veya 
1981'de bitmiş olsa, Türkiye'nin büyük enerji açığı 
da, bütün Türkiye'deki minicik çocukların da ma
lumu olduğu üzere, neden bugüne kadar harekete 
geçmemişlerdir? Bunu burada söylemek isterim. 

Arkadaşlarımın üstünde basa basa durduktan 
kavram kargaşalığına tekrar aydınlık getirmek iste
rim. Yeraltı servetlerimiz devletin hüküm ve tasar-
rufundadır. Tıpkı bu, bir evsahibinin, evini fuzuli 
işgal eden kiracıyı evinden çıkarmasına benziyor, 

Dikkat ederseniz bu 13 ncü madde ile eğer ma
denlerin işletme hakkını alanlar veya arama ruhsatı 
alanlar hiçbir şekilde ürkmeyecek namuslu görevli
ler ise, namuslu özel sektör iseler, yapılan tespitler 
sonucunda maden siciline dair muntazam kayıtlarını 
tutmuşlarsa, devlete vergilerini muntazam ödüyorlar-
sa, takdir komisyonları tarafından muntazaman sap
tanacak değerlerini alacaklardır ve devlet artık ken
di malını kendi işletecektir. Bu suretle fakir fukara 
halkımızın sobasmdaki kömür üzerinden hiç kimse, 
arkadaşlarım, bundan böyle üçkâğıtçılık edemeyecek
tir. 

Onun için bu kanunu buraya getirmiş olan Hü
kümete ve Hükümet mensuplarına huzurlarınızda te
şekkür etmek istiyorum. 

Yine aynca bugüne kadar maden işletmeciliği ile 
yapılan Türkiye'deki büyük istismarı huzurlarınızda 
açıklamak isterim. Uzun yıllardan beri, ta Osmanlı 
İmparatorluğu zamanında yapılmış olan Taş ve Kum 
Ocakları Nizamnamesi, kastımahsusla değiştirilme
miştir. Bugün doğru düzgün bir araştırma yapılacak 
olursa, Türkiye'de taş ocağı ve kum ocağı ruhsatı 
üe pek çok maden işletmecisinin maden çalıştırdığı
nı, hatta kömür ocağı çalıştırdığını, taş ocağı imiş 
gibi büyük mermer rezervlerini ne denli ziyan ettik
lerini, başka madenlerimizi ne denli ziyan ettiklerini 
izleyeceksiniz. 

Ben ne jeoloji doktoruyum, ne de bu konuda ih
tisas yapmış bir insanım. Ama, Türk halkını çok se
ven, Türkiye'deki büyük sıkıntı çeken insanlann ya
şamını çok yakinen izleyen bir arkadaşınız, bir kar
deşiniz olarak bunları bu kürsüde söyleyip şu zabıt
lara geçmesini sağlamayı kendime borç bildim. 

Bu kanun en kısa zamanda mutlaka çıkacaktır 
ve bundan sonra hiçbir şekilde Devlet, kendi malına 
bir başkası tarafından üçkâğıtçılık yapılmasına mü-
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saade etmeyecektir. Yakın zamanda haksız kazanç 
sağlayan kişilerden de bu memleket halkı kurtula
caktır. Fakirin, fukaranın, yetimin hakkını yiyen bir 
sürü maden tröstü korksun; namuslu madenci, na
muslu sanayici, namuslu işletmeci bu kanundan kork
masın arkadaşlarım. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çağlayan 
Ege. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — AP Grupu 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

AP GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rım; 

Değerli milletvekili arkadaşım Sayın Çağlayan 
Ege'yi dikkatle dinledim. Kendisi elbette ki bu Mec
lisin bir üyesi olarak arzularını dile getirdi; fikirle
rine saygımız vardır. 

Anayasanın 130 ncu maddesi gayet açıktır. Dev
let, istediği zaman bu hakkı alır, buna kimse mani 
olamaz. Biz, bunun mücadelesini yapmıyoruz. Dev
let, daha doğrusu Hükümet kendi yetkisine dayana
rak bunu devletleştirmek arzusuyla bir kanun tasa
rısı ortaya getirmiş ve bu kanun tasarısı burada mü
zakere edilmektedir. Bu kanun tasarısıyla da 130 ncu 
maddeye dayanarak işletilen Türkiye'deki özel te
şebbüs elindeki maden işletmelerini devletin yeniden 
hüküm ve tasarrufu altına alarak işletmeyi düşün
mektedir. Bu bir düşüncedir ve Anayasanın 130 ncu 
maddesine göre hakkıdır. Buna hiç kimsenin bir şey 
söylemeye hakkı yoktur arkadaşlarım. 

Ancak, bir tasarruf ortaya getirilirken, isterse bu 
Hükümet olsun, Millet Meclisi olsun, kim olursa ol
sun, bir tasarrufta bulunulurken hukukun üstünlüğü 
prensibine saygılı olmak mecburiyetinde olduğumu
zu biz ifade etmek istiyoruz. Değil ise, hakikaten 
130 ncu madde ortadayken, «Hükümet böyle bir ta
sarrufta bulunmak için kanun teklifinde bulunamaz» 
demek, abesle meşgul olmak olur. Bunu bir kere pe
şinen ortaya koyalım. Ancak, bu yapılırken burada 
özel teşebbüs hakkında kullanılan birtakım cümlele
rin hakikaten üzücü olduğunu tahmin ediyorum. Mil
let Meclisi kürsüsünde bu milletin ferdi olan, bu va
tandaş sıfatını haiz bulunan, kanun karşısında ah
laksızlığı tescil edilmemiş bulunan - tescil edilen var
sa elbette ki o artık konuşulmaz - tescil edilmemiş 
insanlar hakkında, topyekûn olmasa bile suizannı 

davet edecek şekilde bir kapsamı olabilmeyi çağırabi-
len cümleleri sarf etmek cidden üzücü oluyor. Yani 
«Üçkâğıtçılık» tabirini böylece buraya getirmeyi 
değerli arkadaşım Sayın Çağlayan Ege'ye doğrusu 
çok gördüm. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — İnandıklarımı 
söyledim, yine de söylerim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Beni ba
ğışlasın, beni bağışlasın; yani çok gördüm Sayın Ege. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Hak yerini bul
muş. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ama, ama 
elbette ki haksız tasarrufta bulunan, birtakım ahlak 
dışı tutum ve davranışlarda bulunan kim olursa ol
sun, onların hakettiği durumda, onları kullanmak el
bette ki vazife olur, icap eder. 

Değerli arkadaşım, lütfen burada bizi yanlış an
lamayın. Biz burada bir hakkın mücadelesini yapar
ken, bizi sanki bu memleketin evladı gibi değ»l de, 
dışarıdan bir insan gibi mütalaa ederek, memleketin 
hak ve hukukunu gözetmeyen bir duruma lütfen bi
zi sokmayın. Biz bunu burada konuşurken Anayasa
nın 130 ncu maddesine nasıl saygılıysak, Hükümet 
nasıl bunu getirmekte hak sahibiyse lütfen Anaya
sanın verdiği hakka dayanarak, ona uygun olarak 
çıkartılmış birtakım kanunlara bağlı olarak, maden 
sahipleri birtakım hüküm ve tasarruflarda bulunmuş-
larsa, ahlaksızlığı sabit olmamışsa bunları rezil ve 
rüsva etmeye ne hakkımız var değerli arkadaşlarım? 
Bunu sormak istiyorum. Ortaya getireceğimiz ka
nunla bunu sağlıyoruz. Çünkü, kanunun verdiği, tek
rar ediyorum, bir tabir vardır, «tekrar alet tekrarı 
hasen velev kani yüzseksen» diye, her halde tekrarda 
hasen vardır, doğruluk vardır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bugün 
Türkiye'de haksız kazanç sağlayan var mı, yok mu? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Beyefen
di elbette ki vardır. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, bunu hatip de ka
bul ediyor, yerinizden müdahaleye gerek yok ki. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşım, beş parmağın beşi de bir değildir. Türki
ye'de elbette ki haksız kazanç temin eden insanlar 
vardır. Ama Türkiye'de haksız kazanç sağlayan in
san vardır diye Türkiye'deki topyekûn tüccarı, özel 
teşebbüsü haksız kazançla suçlamak doğru değildir. 
Bunu ifade etmek istiyorum. 

— 894 — 



M. Meclisi B : 169 22 . 9 . 1978 O : 1 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Polemik yap
mayın, üçkâğıtçılara karşı olduğumu sabaha kadar 
da haykırırım. Yok mu üçkâğıtçı? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hanım
efendi şimdi o durumdaki olan insanların haricinde... 

BAŞKAN — Siz ifadede bulundunuz zaten, ko
nuştunuz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — „. Namus
lu ve dürüst insanların da bulunduğunu kabul ede
rek bu kanunun hepsini kapsadığını her halde ka
bul buyurursunuz Sayın Ege? Yani bu kanun elbet
te ki üçkâğıtçıları da cezalandırıyor, cezalandıracak; 
elbette ki namuslu tüccarı da cezalandıracak. Ben 
onu ifade etmek istiyorum; ama kâr mahrumiyetinin 
hesabı, tazminatın hesabı ortada; bunun böyle oldu
ğunu gösteriyor. 

Bunun aksini bize ispat edebilirseniz biz de siz
lerle beraberiz. Yatandasın 5 senelik bir mukavelesi 
varsa, 3 senelik mukavelesi, varsa, ileriye matuf mu
kaveleleri varsa; bunu 6 ila 12 aylık kâr mahrumi
yeti ile geçiştirmenin acaba mümkün olabileceğini siz 
kabul edebiliyor musunuz? 

Yani buradaki durum doğrudan doğruya pür hu
kuk prensibidir. Bizim kadar sizlerin de hukuk pren
sibine saygılı olduğunuzu kabul ediyoruz. Bunun ak
sini düşünemiyoruz. Aksi takdirde, bu Millet Mec
lisinin çatısı altında «siz hukuka uyuyorsunuz, biz 
hukuka uymuyoruz münakaşasını yaparsak» orada 
bizim kadar bu durumları bilmeyen yahut da bizim 
okuma seviyemizde bulunmayan vatandaşların du
rumuna, acaba eğer haksız bir durum varsa, nasıl 
haksızdır diye hükümde bulunabileceğiz? 

O bakımdan değerli arkadaşlarım, meseleyi sap
tırmayalım; ne biz saptıralım, ne siz saptırın. Hukuk 
prensibinin çiğnenmemesini istiyoruz. 

Kâr mahrumiyeti hesap edilirken, tazminat he
sap edilirken herkesi bir tutarak, aynı şekilde tuta
rak değerlendirip ve bundan zarar gören namuslu in
sanları ayak altına almayalım. Milleti devlete ezdir
mek suretiyle, milleti devlete düşman etmeyelim ar
kadaşlar. (AP sıralarından alkışlar) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bir avuç sömü
rücü milleti sömürecek... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hanım
efendi, lütfen beni iyi dinlerseniz, yani bunları söy
lediğimi kabul buyurursunuz. 

O bakımdan istirham ediyorum, kanun teminatı
nın saygısını Millet Meclisi olarak biz kabul edelim 
v? bunun teminatını her şeyden evvel biz ortaya ko
yalım. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
Kişisel olarak buyurunuz Sayın Akdoğan. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Kıratlıoğlu ile dünden beri bu kürsüde ko

nuşuyoruz. Zannederim ya yasanın amacını tam ola
rak anlamadı, veyahut da çarpıtarak kamuoyuna yan
sıtmak istiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunun adı devletleş
tirme değildir. Anayasanın 130 ncu maddesi de dev
letleştirme ile ilgili değildir, daha evvelden verilen 
bir hakkın görülen lüzum üzerine geri alınmasıdır. 
Şimdi görülen lüzum nedir? 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Ne
dir o? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — 5 tane ter
mik santral var beyefendi. Her zaman temelini at
makla ovunurdunuz; ama döneminizde 40 - 50 mil
yon lira para harcadınız. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Siz de atın temeli 
övünün. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Şimdi 5 ta
ne termik santral var. 1981 rayiçleriyle 50 - 60 mil
yar liraya mal olacak termik santral; bir bakıyoruz 
Yatağan'da, Kangal'da, Çan'da, Soma'da yarın sant
ral bitecek. Kömür?.. Kömür Ahmet'in elinde. Gide
ceğiz Ahmet'e Ahmet Ağa bize kömür verir misin? 
Veririm; ama benim üretimim senede 10 bin ton... 
Eee benim senede milyarlarca liralık yatırım harca
yarak yaptığım o termik santralın senede 100 bin ton 
linyite ihtiyacı var. Sen bu yataktan, bu madenden 
100 bin ton kömürü çıkartabilecek misin? Hayır di
yecek. Peki ondan sonra ne yapacağız? önümüzde 
2 yol kalıyor. 

1. Senede 10 bin ton kömür üreten o maden sa
hibine, o kömür üretimini 10 bin tondan 100 bin to
na çıkartmak için devletin kasasından, bankalarından 
kredi vereceğiz ve diyeceğiz ki, «sen senelik 10 bin 
ton kömür üretimini 100 bin tona çıkar ki, benim 
termik santrahm işlemeye başlasın.» 

Veyahut da ikinci yol olarak ne yapacağız? «Ar
kadaş, benim devletimin kurduğu, benim milyarlarca 
lira sarf ederek kurduğum termik santral çalışmıyor, 
kömürü senin elinde, ben, sana daha evvelden bir 
ruhsat vermiştim, bir izin vermiştim bunu alıyorum.» 

Bunun, devletin bir vatandaşı ezmesi neresinde 
Sayın Kıratlıoğlu? Lütfen, bunları çarpıtarak bu kür
süde söylemeyelim. Günlerce bu konuda konuşuyo-
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ruz diye söz almak istemiyordum, ama ben, devlet 
olarak 70 milyar lira para yatıracağım, 5 tane ter
mik santral kuracağım, ondan sonra Cemal Ünal'la 
gidip kömür pazarlığı yapacağım. «Sen bu kömürü 
üretebiliyor musun arkadaş? Ne kadar üretiyorsun? 
Senede 10 bin ton. Bana 100 bin ton lazım.» O za
man bu termik santral çalışmayacak. Üretemediğine 
göre, ya senin bunu genişletmen gerekir veyahut da 
benim, sana bankadan kredi açmak suretiyle benim 
termik santralımın gereksinmesi olan kömürü sağla
yabilecek bir düzeyde işletme yapabilmen gerekir. 

Biz şimdi ne yapıyoruz? Bakanlar Kurulumuzda 
bir yetki vererek, diyoruz ki, istediğin bölgede, ge
reksinme duyduğun bölgede ad ve san belirterek lin
yit, bor tuzları ve demiri al. Bu yasa tasarısı ceffel 
kalem Ağrı'dan Edirne'ye kadar ne kadar maden var
sa alacağız anlamında değildir. 

Sayın Kıratlıoğlu, evet, bazı konulan biliyorsu
nuz, konunuzda uzman olabilirsiniz; ama bir uzmanı 
bekleyen en büyük tehlike, kendi uzmanlık dalında
ki bazı bilgileri halka çarpıtarak yansıtmaktır. Lüt
fen, bu gerçekleri halka çarpıtarak yansıtmayın. Siz, 
zannediyor musunuz ki, biz, bu yasa çıkınca Edirne' 
den Van'a, İskenderun'dan Samsun'a kadar ne ka
dar maden varsa ceffel kalem alacağız, «haydi ar
kadaş, sen git bakalım» diyeceğiz? Bunu halka bu 
şekilde anlatabilirsiniz; ama biz de anlatacağız 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi burada kesmek 
istiyorum. Bu bir madenlerin devletleştirilmesi ya
sası değildir. Bunun adı, verilen bir iznin geri alınma
sıdır. Hiçbir zaman bu Hükümet vatandaşı Devlete 
ezdirecek bir Hükümet değildir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
13 ncü maddeye ilişkin önerge yok. Maddeyi oku

duğumuz biçimiyle onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
IV - Kamulaştırma : 
Madde 14. — Bu Kanun gereğince yapılacak bü

tün kamulaştırmalarda 1 nci madde uyarınca verilen 
Bakanlar Kurulu karan, kamu yaran karan sayı
lır. Ayrıca kamu yaran kararı alınması ve onaylan
ması gerekmez. 

Kamulaştırma kararı, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca verilir. 

Kamulaştırma işlemleri, bu Kanun hükümleri ile 
6830 sayılı İstimlak Kanununun bu Kanuna aykırı ol
mayan hükümlerine göre yürütülür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 

AP GRUPU ADINA ESAT KIRATLIOĞLU 
(Nevşehir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Sayın İbrahim Akdoğan arkadaşımızı burada sü
kûnetle dinledim. Sayın İbrahim Akdoğan arkadaşı
mızın konuşması babında maddenin içeriği ile ala
kalı olacağım. 

Kıymetli arkadaşlarım, bu kanun teklifi adı is
ter Ali Hasan olsun, ister Hasan Ali olsun Anayasa
nın 130 ncu maddesinin geçerliliğini sağlamaktadır. 
Bunda hemfikiriz, yani bunun artık münakaşasını 
yapmaya hiç lüzum yok. Yani, adı devletleştirme, şu 
bu, bunu bırakalım. 130 ncu madde kullanılıyor bu
rada, bunun münakaşasını yapmıyoruz. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Gel çay içelim seninle, 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Hükümet, 
Anayasanın bu maddesine göre böyle bir teklifi ge
tirmeye yetkilidir, hakkıdır da. İster yanlış olsun, is
ter doğru olsun. Bunda da hemfikirim. Lütfen beni 
yanlış anlamayın. Adalet Partisi Grupu adına bu fi
kirlerimizi arz ederken, vatandaşa çarpık bir fikri 
getirme durumunda olmadığımızı ifade etmek isti
yorum. Adından bahsettiğiniz o maden işletmecile
riyle, sununla, bununla, Devlet şöyle yapar, böyle 
yapar, bu değil. Yani, Devlet istiyorsa 130 ncu mad
deyi kullanarak kanun getirmek suretiyle gider fa
lan yerdeki yeri alır. Bu meselede bir münakaşamız 
yok. Orhaneli, Çan'a milyarlarca lira dökmek sure
tiyle kurulan santralların kömürsüz kalmasını elbet
te ki hiç kimse istemez. Eğer bunun temini şöyleyse, 
böyleyse başka mesele; kanun neyi icap ettiriyorsa o 
yapılsın. Ama Sayın Akdoğan, gayet açıkça ifade 
ediyorum ki, bu durum yapılırken vatandaşa birta
kım kanuni haklara dayanarak girmiş olduğu mü
kellefiyetlerden dolayı ödenecek tazminat farklı öden
mek suretiyle zarara sokulmasın, bunu istiyoruz. 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Örnek verebi
lir misiniz? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Şu anda 
herhangi bir örnek verebilme durumunda değilim. 
Çünkü bilmiyorum, yani... 

DOĞAN GÜNEŞLİ (Kırşehir) — Kâr maîıru-
miyeti nedir? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bir daki
ka aziz arkadaşım. 

Hangi maden işletmecisi, kaç yıl mukaveleye gir
miş, bunu bilmek durumunda değilim ve bilemem. 
Ama konabilir ve kanun öyle bir husus getirir ki, 
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«bu kanundan dolayı ortaya çıkacak, işletmecinin ka
nundan faydalanarak, kanunun teminatı altında gi
rişmiş olduğu hususlardan dolayı ödeme durumunda 
bulunduğu bir tazminat Devlet tarafından karşıla
nır» denir. Bilmiyorum yani. Yahut da başka bir şey 
bulunur. Yani illaki böyle olur demek istemiyorum. 
Yani bir açıklık getirilir. Onu ifade etmek istiyorum. 

I 
Şimdi bunun açıklığını getirmek için Komisyonda 

münakaşalara giriştik. Sayın Komisyon Başkanımı
zın gayet hüsnüniyetli bir insan olduğundan hiç şüp
hem yoktur; ama Komisyonda bu kanun teklifi mü
zakere edilirken değerli arkadaşlarım, bu kadar ha
yati ehemmiyeti haiz bir kanun teklifi konuşulurken 
Komisyonda, Adalet Partisi temsilcileri olarak biz
lere üçer dakika beşer dakika söz hakkı tanındı ve 
onun ötesinde maddeler süratle geçti, bir münakaşa 
mevzuuna fırsat verilmedi ve huzurunuzdaki bulu
nan bu kanun teklifi bir saat içerisinde Komisyon
dan süratle geçirildi ve bunun münakaşasını yapa
bilme imkânını bulamadık. Belki de sizin sorma du
rumundaki bulunduğunuz hususlan o zaman müna
kaşa ile birlikte bir neticeye bağlayabilirdik; ama şu 
anda o kadar süratle geçmektedir ki yine durum, za
ten bu komisyonlarda halledilirdi, Mecliste halledil
mesi fevkalade zordur. Bu bakımdan nasıl bir du
rum getirilme icap ettiğini değişiklik önergeleriyle 
zaten tespit etmiş ve sizlere bildirmiş bulunuyoruz. 
Bu değişiklik önergelerimiz makes bulursa, elbette ki 
memnun oluruz. Ama onu takdir etmez, başka daha 
bir ölçülü husus ortaya getirirseniz, konuşulur, de
ğerlendirilir. Yani bir katı hususa bağlanma duru
munda değiliz. -

Aziz arkadaşlarım, bu enerji açığı, enerji darbo
ğazı mevzuunda lütfen burada bir münakaşa mevzuu 
açmayalım. Çünkü böyle münakaşa mevzuu açıldı
ğı takdirde bunda biz haksız çıkmayız. Zira- bir me
seleyi ortaya koyarken, dün değerli bir arkadaşım 
öyle söyledi, Bulgaristan'la mukayese yapalım, filan
la mukayese yapalım diye. Doğru. Bulgaristan'ın 
1970 - 1971 yıllarındaki - Sayın Akdoğan söyledi -
enerji üretimi 20 milyar kilovatsaatti. 

BAŞKAN — Bu enerji konusu tartışıldı Sayın 
Kırathoğlu. İsterseniz yeniden dönmeyelim efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum, bağlıyorum efendim. 

Bizim o seneki üretimimiz 8 - 9 milyar kilovat
saatti, ama Bulgaristan 20 milyar kilovatsaate elbet
te ki, 5 - 1 0 veyahut da 20 senenin içerisinde gelme
miştir. Bizim iseu. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — İkinci Dün
ya Harbinde Bulgaristan yerle bir olmuştu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Beyefendi 
şöyle veya böyle; ben hiçbir hükümeti suçlamıyo
rum. 1950 yılına kadar Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidardaydı, yani 25 seneye yakın bir müddetle. Biz 
de Demokrat Parti olarak 10 sene, sonra Adalet Par
tisi olarak iktidardaydık; ama 1962 yılma gelinceye 
kadar Türkiye'nin istihsal ettiği enerji 2,5 milyar kilo
vatsaatti. Bu 2,5 milyar kilovatsaati - çok istirham 
ederim - yani, kalkın da 100 milyar kilovatsaat, 5 - 10 
senenin içinde yapamazsınız. Ama, buna rağmen, 
7 - 8 senenin içerisinde 6 misline çıkarılmıştır. Bu, 
dünyada küçümsenecek bir rakam değildir. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Bütün 
sularımız akıyor, nasd çıkmazmış? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — O bakım
dan, bunların hepsi zamana bağlı değerli arkadaşla
rım. Bir barajın, hidrolik temele bağlı bir barajın na
sıl yapıldığını, termik temele bağlı bir barajın nasıl 
yapıldığım, bu işleri bilen Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarımızdan sorunuz. Bunun müddeti, değeri 
ve sonradan hesap edilmeyen birtakım meselelerin 
nasıl çıktığını zatıâlinize izah ederim. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırathoğlu. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim., 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Sayın Başkanım, Sayın Kırat-
lıoğlu'nun bu tasarının Komisyonumuzdaki müza
kereyle ilgili yapmış olduğu konuşmaya açıklık ge
tirmesi bakımından, bir açıklamada bulunmak isti
yorum, müsaade ederseniz. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonumuz 
21 üyeden müteşekkildir. 10 tanesi iktidar partisine 
mensup, 11 tanesi de muhalefet partisine mensup ar
kadaşlardan müteşekkildir. 

Sayın Kıratlıoğlu'nun, «üyelerin Komisyonda söz 
hakkının kısıtlandığı» şeklindeki sözleri üye arkadaş
larımızın müzakerede vermiş oldukları önergeler doğ
rultusunda alman bir karar üzerine yapılmıştır. Onun 
için ben Başkan olarak Komisyonumuzun üyeleri
nin çoğunluğunun kararma uymak mecburiyetinde 
olduğumu beyan etmek isterim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, 14 ncü maddeyi, biraz ev

vel okuttuğum biçimiyle onayınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

V. Tebligat : 
Madde 15. — Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba

kanlığı, 1 nci maddede yazılı Bakanlar Kurulu ka
rarının birer örneğini, işletme hakkı veya arama 
ruhsatnamesinin geri alınması dolayısıyla madende 
devralınacak mevcutların listesini, taşınmazlarla il
gili kamulaştırma kararını ve takdir olunan tazminat 
miktarını takdir komisyonunun tutanakları ve ek
lerinin birer nüshası ile birlikte işletme hakkı veya 
arama ruhsatnamesi sahibine ve madeni devralacak 
iktisadi devlet teşekkülüne noter aracılığı ile tebliğ 
eder. 

Varsa buluculuk hakkı sahibine sadece Bakanlar 
Kurulu kararının örneği ve buluculuk hakkı olarak 
ödenecek tazminat miktan, takdir komisyonu tuta
naklarının ilgili bölümlerinin suretleri ile birlikte no
ter aracılığı ile tebliğ edilir. 

Doğrudan doğruya tebligat ile birlikte yukarıda 
yazılı hususlar Resmi Gazetede ayrıca ilan olunur, 
15 gün içinde doğrudan doğruya tebligat yapılama
yan hallerde Resmi Gazetede yapılan bu ilan tebli
gat hükmündedir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi, okuduğumuz biçimiyle onayınıza su

nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
VI - Yargı Yolu : 
1. Davalar : 
Madde 16. — 15 nci madde gereğince yapılacak 

tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde işletme 
hakkı veya arama ruhsatnamesi sahipleri, geri alma 
ve kamulaştırma işlemlerine ve takdir edilen tazmi
nat miktarlarına; buluculuk hakkı sahipleri, kendi
lerine ödenecek tazminatın takdirini etkileyen iş
lemlere ve tazminat miktarına karşı Danıştay'da da
va açabilirler. 

Husumet, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
ile madeni devralan iktisadi devlet teşekkülüne yönel
tilir. 4353 sayılı Kanun hükümleri saklıdır. 

Bu Kanuna göre açılan davalar, diğer davalara 
tercihan ve ivedilikle görülür. Yürütmeyi durdurma 
kararı verilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kırathoğhı. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Daha evvel kanun tasarısının tümüne alt konuş

mamı yaparken, 16 nci maddenin çok mühim bîr hu
susuna da temas etmiştim. Bu arada artık hukuki 
prensibin bu mevzuda biraz ağır basması ortada olun
ca, Danıştayın hüküm ve tasarrufunu ortadan kaldı
rıcı bir nitelikte maddenin tedvin edildiğini görüyo
ruz.' Nedir bu? Son fıkra; «İşletme sahibi Danıştaya 
dava açabilir. Danıştay bunu öncelik ve ivedilikle 
görüşür. Ama Danıştay yürütmeyi durdurma kararı 
alamaz.» 

Aziz arkadaşlarım, Danıştayın yürütmeyi durdur
ma kararını alıp alamamasını peşin bir hükme bağ
lamanın, TJanıştayın Anayasa ile elde etmiş bulundu
ğu yürütmeyi durdurma kararının - ki bugün hep geç
mektedir, olmaktadır - yani Danıştay falan mevzuda 
yürütmeyi durdurabilir, filan mevzuda yürütmeyi 
durduramaz şeklinde bir madde buradan geçerse, si
yasi bir müdahale olmuş kanaatine biz sahip olaca
ğız ve bu aslında Danıştayın vazifesine taalluk eden 
bir mevzuda onun görevine müdahaledir. Bunun ak
sini düşünmek mümkün değildir. 

Dün burada ben buna temas ettikten sonra bir 
sayın üye arkadaşım Toprak Kanununda da Danış
taya müteallik bu mevzu için bir madde olduğunu 
İddia etti, yani dedi ki; «Danıştay bu mevzuda yü
rütmeyi durdurma kararı alamaz.» 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Çiftçiyi Top
raklandırma Kanununda bu konuda örnek var. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Örnek var, 
ben de onu ifade ediyorum Sayın Akdoğan. 

Ben konuştuktan sonra Sayın Akdoğan ifade etti 
ve «Bunun hakkında Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nunda örnek var, Danıştay bu hususta yürütmeyi dur
durma karan alamaz diye madde var» dedi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, böyle bir kanunda 
böyle bir maddenin olması ve bunun hakkında ka
nuni süre içinde Anayasa Mahkemesine neden iptal 
davası açılmadığının şimdi ben merakı içindeyim, 
açıkça söyleyeyim burası atlanılmış, yani bu düpe
düz Anayasa Mahkemesinde iptal davasını gerekti
ren bir mevzudur. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Gidildi 
Anayasa Mahkemesine, tarihini vereyim. 



M. Meclisi B : 169 22 . 9 . 1978 O : 1 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bir daki
kanızı istirham edeyim Sayın Akdoğan. 

Şimdi bu mevzu ortadadır, ama Anayasa Mahke
mesinin bu konuda iptal davası açılmayacaktır diye 
bir tasarrufu da yokken, biz iddia ve kabul ediyoruz 
ki, her -şeyi pür hukuk prensibiyle kabul ettiğimiz 
takdirde, vatandaşın tüm hakkım bölünmez bir bü
tün olarak kabul ettiğimizde, o ister Anayasanın 130 
ncu maddesine göre .verilmiş bir maden işletmeciliği 
hakkı olsun, ister şu olsun, bu olsun, Maden Kanu
nuna göre girişilmiş birtakım haklar olsun, Borçlar 
Kanununun 179 ncu maddesine göre iki senelik bir 
mesuliyeti tazammum mükellefiyeti istihdaf etsin, ne 
olursa olsun; ben kabul ediyorum ki, kendi hukuk 
mantığımla kabul ediyorum ki, ferdin hukuku bölün
mez bir bütündür. Ferdin hukuku birtakım mevzu
larda tecezzi kabul etmez. Mahkemeler ferdin huku
ku karşısında bazan şöyle, bazan böyle hareket ede
mez. 

O bakımdan, her hangi bir mevzuda suç ortaya 
çıkmışsa ilgili madde ne ise, mahkeme onu takdir 
eder ve kararını verir. Anayasa Mahkemesi de aynı 
vaziyette. 

Ben bugün iddia ediyorum ki, burada her hangi 
bir madde ile bundan evvel olsun veyahut da olma
sın - şimdi olduğu gibi - Danıştayın yürütmeyi dur
durma kararına müdahale etmek anayasal temel pren
sibe aykırıdır. Bunun olmadığını, burada çok 'değer
li hukukçularımız var, lütfen gelsinler, ispat etsinler 
ve biz de ikna olalım. Çok istirham ediyorum bey
ler, bu mevzuun anayasal bir prensip olduğunu ka
bul etmek mecburiyetindeyiz. 

Anayasa Mahkemesinin bu hususta bir aykırı 
karar verdiğim Sayın Akdoğan ifade etti. Nasıl mü
racaat edilmiş, nasıl bir karar verilmiş bilemiyorum; 
ama Anayasanın açık hukuk prensibi - hepimiz oku
duk, belki hukuk tahsil etmedik, ama okuduğumuzu 
anlayan, anlamadığımızı sorduğumuz takdirde bilen 
insandan cevap alma durumuna haiziz. Ben bugün 
burada sizden rica ediyorum, işte burada Sayın 
Profesör Aksoy. Böyle bir mevzuun Anayasaya aykı
rı olmadığını lütfen buraya gelişin, ispat etsin. Ve 
ben iddia ediyorum ki, ferdin hukuku bölünmez bir 
bütündür; «bir mevzuda böyle karar verilir, bir mev
zuda böyle karar verilir,» olamaz. Danıştayın yürüt
meyi durdurma kararının bir maddeye bağlanması 
mümkün değildir. Burada anayasal bir suç işlenmek
tedir. 

Hiç şüpheniz olmasın, burada konuşmalardan 
sonra, elbette ki, kanun çıktıktan sonra anayasal hak

kımızı kullanmak suretiyle bu maddenin iptali cihe
tine gidilmesi için gereken yapılacaktır. Anayasa 
Mahkemesinin takdirine bağlıdır. Nasıl karar verir 
bilemiyorum, ama şu anda bir milletvekili olarak 
iddia ediyorum ki, Danıştayın neye ait bir tasarrufta, 
nasıl bir tasarrufta bulunacağım önceden bir kanun 
maddesine bağlamak Anayasaya aykırıdır. 

Değerli arkadaşlarını, lütfen burada bir kanun çı
kartırken, kanunsuzluğu ortaya getiren bir yol açma
yalım. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Anlaşıldı. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Anlaşıldı 
ise, sizin takdir hakkınız burada elbette ki, tecelli 
edecektir, bu Meclisten çıkacaktır ama Anayasa^ 
Meclisin Anayasaya aykırı tutumlarının iptali ciheti
ne gidilebilmesi için Anayasa Mahkemesini getirmiş
tir, oraya gideceğiz ve bu maddenin iptali için gere
keni yapacağız. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Söz istiyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Yerinizden mi Sayın Bakan? Buyu
run 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Kırathoğhı 
çok önemli bir konuya dokundular. Bazı maddi ha
talar bulunmasa idi konuşma gereğini duymayacak
tım; fakat aydınlatılması gereken bazı hususlar var
dır. 

İzin verirseniz Sayın Kırathoğhı'nun iddiaları ile 
ilyili olarak bir iki maddi vakıayı tespit etmek istiyo
rum. 

Anayasamız, idarenin hiç bir eylem ve işleminin 
yargı denetiminin dışında kalamayacağım belirtiyor. 
Yargı denetiminin özüne ilişkin olmamak şarü ile 
bazı düzenlemelerin yapdabileceği bundan önceki ya
salar ve Anayasa Mahkemesinin, artık müstakar iç
tihat haline dönüşmüş tutumu ile ortaya çıkmıştır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda bugün bizim 
Maden Yasasında önerdiğimizin ötesinde sınırlama
lar ve kısıtlamalar getirilmiştir, yargı uygulamaları 
ile ilgili olarak. Yargı denetiminin özüne dokunul
mamak şartı ile sadece yürütmeyi durdurma kararı
nın alınamaması bir yana her hangi bir şekilde Danış
tay dışındaki yargı organlarından da kararın uygu
lanmasını engelleyici hiç bir karar alınamayacağı iki 
ayn maddede belirtilmiştir ve Sayın Kıratlıoğlu'nun 
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zannettiğinin dışında bu 2 madde 2 defa Anayasa 
Mahkemesine götürülmüştür. 

Bir defa 1964 yılında götürülmüştür. 1964 yılın
da Anayasa Mahkemesi açılan dava ile ilgili olarak 
karar yermiştir. Verdiği kararda sonuç kısmında 
Anayasa Mahkemesi şunu belirtiyor : 

«Aynı kanunun = yani Çiftçiyi Topraklandırma 
Kanununun - 25 nci maddesinde yer alan (Bu kara
rın yerine getirilmesi yargı mercilerince geri bırakıla
maz) ve 28 nci maddesinde yer alan (Bunların durdu
rulması hakkında yargı yerlerince de karar verilemez) 
şeklindeki hükümlerin Anayasaya aykırı olmadığına 
ve davanın reddine karar verildi.» 13 . 3 . 1964 ta
rihinde karar yerildi. 

Aynı maddeler 1965 yılında bu defa Danıştay Da
va Daireleri Genel Kurulu tarafından Anayasa Mah
kemesine aktarılıyor. Anayasa Mahkemesi konuyu 
tekrar inceliyor ve yine Danıştay Dava Daireleri Ge
nel Kurulunun müracaatı üzerine aldığı kararın sonu
cunda şunları söylüyor : «Yukarıda belirtilen sebep
ten ötürü itiraz konusu 4753 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesinde yer alan «Bunların durdurulması hakkın
da yargı yerlerince de karar verilemez şeklindeki hük
mün Anayasaya aykırı olmadığına 26 . 1 .1965 günün
de karar verildi.» deniliyor. 

Biz sübjektif değerlendirmelerle bunun Anayasaya 
aykırı olup olmadığı konusunda yeni bir tartışmaya 
girmekte yarar görmüyoruz. Hukuk sistemimizde ibir 
dayanın Danıştayda yürütmenin durdurulmasına ilişkin 
bir karar ile önceden kısıtlanmasına engel olucu bir 
hüküm düzenlenmesi olanağı hukuk sistemimizde ön
görülmüştür, uygulaması vardır. Anayasa Mahkeme
miz tarafından da bu uygulama 2 defa tecil edilmiş
tir. 

Şimdi tartışma durumunda olduğumuz konu, zan
nediyorum ki, bunun hukukumuza, Anayasamıza ay
kırı olup olmadığı değil - Anayasa Mahkemesi tara
fından kararlaştırılmıştır - böyle bir mekanizmanın 
bu defa bu yasada kullanılmasında yarar olup olma
dığı noktasıdır. Bu noktada bizim hiç/bir tereddüdü
müz yok. Maden Yasasına yürütmenin duıduruuna-
sı kararı ile girişilen işlemleri önlemek kapısı açık bı
rakılarak bir yeni düzenleme getirilecek olursa, öyle 
sanıyorum ki, sorunun özünü kaybetmiş oluruz. Ma
den gibi çok hassas bir konuda süratle karar almak, 
alman karan uygulamak durumunda olan yürütmeyi 
fevkalade olumsuz yönde etkilemiş ve yasayı bu mad
de ile daha doğarken ölü doğmaya mahkûm etmiş 
oluruz. 

O nedenle, izin verirseniz, hukuken geçerli olduğu 
2 defa tescil edilmiş olan bu konuda zihinleri yeniden 
karmaşık bir duruma sokacak bir tartışmaya girme
melim ve bunu burada olduğu gibi koruyalım. 

Çok teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kişisel olarak Sayın Biberoğlu, buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 

Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ben, benden önce bu madde üzerinde konuşan 

milletvekili arkadaşımızı ve Sayın Bakanı dinledikten 
sonra, meselenin Anayasa hukuku açısından açıklığa 
kavuştuğu kanaatindeyim. Zaten Sayın Bakan bu 
açıklamayı yapmamış olsaydı, sözlerime pozitif Ana
yasa hukuku ve Anayasa Mahkememizin kararlarını 
açıklayarak başlayacaktım. Doğrudur, bugün karşı
sında bulunduğumuz içtihat muvacehesinde o ka-
kararlar yönünden «Anayasaya aykırılık bariz ola
rak vardır» iddiası yapılamaz. Ancak, burada bir 
nüansa işaret etmek istiyorum: Anayasa Mahke
mesi gibi kurul halinde çalışan yargı organlarının 
içtihatları, o kararın müzakeresine katılan üyelerin 
hukuki içtihatlarını tebarüz ettirir. Aradan geçen 
bunca seneden sonra, bugün Grupumuz bu konuyu 
Anayasa Mahkemesine iptal davası olarak götürdüğü 
takdirde, o kurulun bugünkü terekküp tarzı ve üye
lerinin bugünkü hukuk anlayışlarına göre yine de 
Anayasaya uygundur şeklinde çıkıp çıkmayacağını 
da burada kesin olarak iddia mümkün değildir. 

Bu itibarla, ben meselenin bu tarafını bırakıyo
rum, sadece başından beri münakaşaların mihverini 
teşkil eden vatandaş hukuk - devlet hukuku ilişkisi 
açısından meleyi almak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biz burada mütemadiyen 
özel teşebbüs sahiplerinin devletin hakkına musallat 
olmamasını, olamamasını, ancak, kanunlara ve Ana
yasaya dayanılarak verilmiş olan hakları elinden 
alınırken de, devletin vatandaşın hak ve hukukunu 
çiğnememesi prensibim savunuyoruz. 
. Şimdi burada Sayın Bakanın temas ettiği Ana
yasanın 114 ncü maddesinde, «İdarenin hiç bir ey
lem ve işlemi Anayasa Mahkemesi denetimi dışmda, 
yargı denetimi dışında kalamaz» hükmünün, kâmil 
manada işletilmesinin önemi vardır. Güzel, bu mad
deye Danıştaya başvurma hakkı dercedilmiş, Danış-
tayın da kâmil haklan içinde mündemiç bulunan yü
rütmenin durdurulması karannı verebilme insiyati-
fini de elinden almasak, vatandaş hukuku yönünden 
gerekli teminatı, devlete yaraşır olgunlukta ve kemâl 
içinde tespit etmiş vermiş oluruz diye düşünüyorum. 
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Mesela, bakınız arkadaşlar meseleyi müşahhas 
hale getirelim. Bu kanunun kabul edilen bir 3 ncü 
maddesi yar. Bu maddede devletçe işletilmesine ka
rar verilen bir madende Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı bir mühendis kontrolör olarak bu
lundurulur» diyor. «Onun vereceği rapora göre» 
yani bir mühendisin, o da devletin memuru olan bir 
mühendisin takdirine göre, vereceği rapora göre, 
«gerektiğinde Bakanlık, işletme faaliyetiyle ilgili be
lirli iş ve işlemlerin yapılmasını, gözetici mühendisin 
yazılı iznine tabi tutabilir.» Bu, kabul edilen bir 
maddenin fıkrası. 

Bir daha var : 
«İşletme hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibi, 

yukarıdaki hükümlere uymadığı takdirde işletme faa
liyeti, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kara
rıyla kısmen veya tamamen durdurulabilir.» 

Arkadaşlarım, devlete, bir mühendisinin raporu 
ve mütalaası üzerine işletme sahibinin tüm işlemlerini 
olduğu yerde durdurma yetkisi veriyorsunuz, böyle
sine geniş bir takdir hakkı tanıyorsunuz; ama vatan
daşa böyle bir durdurma karşısında ileride telafisi 
gayri kabil zararlarım durdurmak, önlemek yolunda 
Danıştaydan tehiri icra karan isteme hakkım ve kapı
sını kapatıyorsunuz. 

İşte bu devlet - vatandaş hukuku ilişkileri yönün
den mahzurludur diyoruz. Onun için, Danıştaya siz 
her zaman çok inanmış, güvenmiş bir parti' grupu-
sunuz, biz de öyle, anahakkım tanıyoruz, teslim edi
yoruz, bundan çekinmiyoruz da, müracaat edilir edil
mez Danıştayın mutlaka o hususta tehiri icra kararı 
vereceği gibi bir peşin zan ile Danıştayın elinden bu 
takdir yetkisini niye alıyoruz? 

Lütfedin arkadaşlar, milletsiz devlet olmayacağına 
ve vatandaş da milletin bir ferdi bulunduğuna göre, 
devlletle milleti nukuk ve hak karşısında eşit tutmayı 
daima prensip edinelim. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bibaroğ-

lu. 
Buyurunuz Sayın Aksoy,. Kişisel değil mi efen

dim? 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUAMMER AKSOY ((İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
(Sayın Bakan, 'benim söyleyeceklerimin birçoğunu 

söyledi, onları tekrarlamıyorum. Huzurunuza gelip 
konuşma lüzumunu bu Anayasanın sözcüsü olmaktan 

zîyaide, özellikle şu nedenle duydum : Bakanlıkta 10 
kişilik bir bilimsel kurul tarafından hazırlandı bu ka
nun tasarısı; o heyetin içinde bulunan şahıslardan bi
riyim ve oradaki tek anayasacıyım. O halde, Anaya
saya aykırı olan bir hüküm varsa, onun manevi so
rumluluğunu da taşıyacağım. Böyle bir şey olmadığını 
arz etmek isterim. 

Şimdi, Anayasaya aykırılık şöyle olurdu : Eğer 114 
ncü maddeye karşın kararnameyi yargı denetiminin 
dışında bıraksaydık Anayasaya aykırı olurdu. Anaya
sada öngörülmüş Danıştay denetiminin dışında bıraka
mayız. Ama, Danıştayın nasıl çalıştığını da gözönüne 
almak gerekir. Anayasanın 140 ncı maddesi; «Danış
tayın kuruluşu, işleyişi, yargılama usulleri kanunla 
düzenlenir» der. Tedbir niteliğinde olan «yürütmenin 
durdurulması kararı» tamamen bir usul hükmüdür; 
yoksa nihai bir nokta değildir. 

Bu nedenle, kanun bunu, eğer toplumsal yarar 
görürse, bazı 'hallerde vermeyebilir. Olayımızda, bu 
durum fazlasıyla vardır. Bakın arz edeyim, niçin var
dır : 

Bu kanun tasarısının her maddesine mutabık mı
yım? Hiçbir kanun ideal çıkmaz. Devleştirme yetkisini 
Bakanlar Kuruluna mı verelim, kanunla mı çıkara
lım? Kanunla çıkarırsak, her maden için teker teker 
kanun çıkacak. Bu çok uzun mesele. Bakanlar Kuru
luna vermenin de sakıncası var. Sonunda düşündük, 
taşındık, «bu yetki, Bakanlar Kuruluna verilsin» de
dik. Ama onun sakıncası ne? Danıştaya gidilir ve ka
rarname iptal edilir. Ahmet'in Mehmet'in davası için 
değil, «tüm kararnamenin iptali» için Danıştaya gidi
lir. Danıştaya itimadınız yok mu?.. Arkadaşlar, Da
nıştaya itimadımız azami, ama biraz evvel Sayın Bi-
beroğlu'nun dedikleri gibi, nasıl Anayasa Mahkemesi 
üyeliklerinde şu veya bugün de meydana gelen deği
şikliğe göre karar da değişe bilirse, Danıştayda Yüksek 
Meclisin uygun gördüğünden başka bir görüşle yü
rütmenin durdurulması kararı verilir. Yerilsin diye
ceksiniz. Peki ne olacak? Bakın, aradaki büyük fark 
şu : - ki, biraz önce Sayın Esat Bey kardeşim bir nok
tada benim sözümü naklederken de bir yanılgıya düş
tüler - bu noktadaki özelliği gözden kaçırıyoruz. Bu
rada devletleştirme falan yok, burada özel teşebbüsün 
bir fabrikasını devletleştirme gibi bir mesele yok; doğ
rudan doğruya millete, devlete ait olan, tabiatın veya 
Allah'ın (hangisini kabul ediyorsanız) yarattığı maden
lerin, zaten aslolarak devletçe işletilmesi lazım. Devle
tin bu hakkını «geri alması» söz konusu. Bu kararı 
Devlet ne olsa verecek. Bunda bir yanlışlık olamaz, 
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onun önüne geçilemez. Bu bir devletleştirme değil, 
iznin geri alınmasıdır. O halde kararnameyi Danışta-
ym durdurması - tesadüfen böyle bir şey yaparsa •> yan
lış, Anayasanın 130 ncu maddesiyle bağdaşmaz bir ta
sarruf olur. Bundan dolayı tazminat davası, adliye 
mahikemelerine gidecek, kişi ne isterse isteyecek. Ama 
Danıştay, Hükümetin kararnamesi, - belli kişinin ma
denlerinin alınmasını değil - onlardaki iznin kaldırıl
ması, yetkinin devlete iade edilmesi noktasında yürüt
menin durdurulması karan verirse, bütün tasarruflar 
boşa gidecek. Böyle bir olanağı Danıştaya vermek için 
bir sebep yok. (Nasıl ki, -• hem de Çiftçinin Topraklan
dırılması (Kanununda tek tek kişinin hakkı Söz konusu 
olduğu halde - yasa böyle bir çözümü kabul edebil
mişti. Ama burada onun ötesinde, yürütmenin durdu
rulması kararı Bakanlar Kurulunun devletleştirme ka
rarını ortadan kaldıracaktır ki, o zaman kanun çok 
sakıncalı hale gelir. 

(Biraz önce de arz ettiğim gibi, Anayasa 114 ncü 
maddesinde öngörülen, karar verme yetkisi Danıştay-
dan alınmamıştır; ama usul hakkında neyin gerekip 
gerekmediğini ilgili yasalarda Yüce Heyetiniz bu
rada tespit eder; ve bu istisnalar arasında, maden
ler üzerindeki yetkinin devletçe geri alınmasını âdeta 
ortadan kaldıracak nitelikte olan bir yürütmenin dur
durulması kararı da bulunmak gerekir. Yani tedbir ka
rarına müsaade edilmemesi yolundaki çözümün de yer 
alması gerekir. 

İBunu samimi inancım olarak söylüyorum, katiyen 
bîr parti mülahazası ile değil; çünkü aynı görüşleri 10 
kişilik komisyonda da arz ettim. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
'Bir önerge var, okutuyorum efendim ' 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 16 ncı maddesinin son fıkrasındaki «yü

rütmeyi durdurma kararı verilemez» hükmünün ta
sarıdan çıkartılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Bursa 
Özer Yılmaz Halil Karaatlı 
Zonguldak Tokat 

Oültekin Kızılışık Ali Şevki Erek 
Kastamonu 

İsmail Hilmi Dura 
Gerekçe : 
Anayasanın çeşitli maddelerine göre ferdin hukuku 

Danıştayca garanti altına alınmışken Anayasanın 114 
ve 132 nci maddesi ortada iken böyle 'bir hükmün ge
tirilerek hukukun kısıtlanması düşünülemez. 

(BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI (BARBAROS TURGUT BOZ-
TEIPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

(BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon katılmamaktadır. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler 

lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... Önerge 
reddolunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, 16 .ncı maddeyi biraz evvel 
okuduğumuz biçimiyle onayınıza sunuyorum • Kabul 
edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmeleri kaldığımız nok
tadan sürdürmek ve saat 21.00'de toplanılmak üzere 
birleşime ara veriyorum efendim. 

Kapanma Saati : 19.34 

^ • 1 » 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztoran (Adana), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 169 ncu Birleşiminin ikinci oturumunu açıyorum. 

V. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARİ (Devam) 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/411) 

BAŞKAN — Efendim, bir Cumhurbaşkanlığı tez
keresi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Prof. Gündüz 

Ökçün'ün dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, 

1. — Devletçe işletilecek madenler hakkında ka- I 
nun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı: 73) 
(Devam) 

BAŞKAN — Yasa tasarısının görüşmelerine kal
dığımız yerden devam ediyoruz. { 

Hükümet ve komisyon yerlerinde. 
17 nci maddeyi okutuyorum: 
2. Bilirkişiler: 

Madde 17. — Bilirkişi incelemesini gerektiren 
davalarda Maliye Bakanlığı ve Maden Mühendisliği 
dalında fakülte veya bölümü bulunan üniversiteler
le, Maden Mühendisleri Odasınca düzenlenecek aday 
listelerinin her birinden birer kişi olmak üzere üç ki
şilik bilirkişi kurulu seçilr. 

Danıştay, 1 nci maddede yazılı Bakanlar Kurulu 
kararının yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde 
Maliye Bakanlığı ve ilgili üniversitelerle Maden Mü
hendisleri Odasından onar bilirkişi adayı göstermele
rini ister. Maliye Bakanlığının birinci ve ikinci dere
cedeki Maliye müfettişleri üniversitelerin kendi oğre- I 
tim üyeleri veya öğretim görevlileri, Maden Mühen- j 
dişleri Odasının kendi üyeleri arasından seçecekleri 
adayların adları ve adresleri, Danıştaym bu konuda
ki istemi üzerine listeler hamide bildirilir. 

Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulur. 

Aday listeleri bir yıl için geçerlidir. Bu sürenin 
sonunda gerekirse veya daha önce mevcut listeler
den fiili ve hukuki nedenlerle bilirkişi seçmek olana
ğı kalmazsa aynı usule göre yeni üsteler ^düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
İki önerge var; geliş sırasına göre okutup, aykı

rılık derecesine göre işleme koyacağım efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıda 17 nci maddenin «Bilirkişi heyetini Da

nıştay, Yargıtay ve Sayıştay Başkanları mevzuu ile 
ilgili birer kişi tespit eder» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Erzincan İzmir 
Timuçin Turan Erol H. Yeşilpınar 

Sakarya Bursa 
Güngör Hun Cemal Külâhlı 

Kastamonu 
Afi Nihat Karol 

Gerekçe: 
Bilirkişi heyeti, tasarıda aslında taraf olabileceği 

melhuz olabilen bazı müesseselerce tespit edilmek
tedir. Devletimizin en yüksek ve tarafsız organları
nın başkanlarınca bilirkişi heyetinin tespiti tarafsız
lığa uygun düşecektir. 

VII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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Devletçe işletilecek madenler hakkında Kanun 
Tasarısının 17 nci maddesinin aşağıdaki biçimde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ordu Çanakkale 
Temel Ateş AJtan Tuna 

Erzurum Kocaeli 
Çetin Bozkurt İbrahim Akdoğan 

Manisa Malatya 
Erkin Topkaya Mustafa Şentürk 

Madde 17, — Bilirkişi incelemesini gerektiren 
davalarda Sayıştay Başkanlığı, Üniversitelerarası 
Kurul ve Maden Mühendiisîeri Odasınca düzenlene
cek aiiîay listelerinin herıbirinden birer kişi olmak 
üzere üç kişilik bir bilirkişi kurulu seçilir. 

Danıştay 1 nci maddede yazdı Bakanlar Kurulu 
Kararının yayımı tarihinden itibaren 10 gün içinde 
Sayıştay Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul ve Ma
den Mühendisleri Odasından onar bilirkişi adayı gös
termelerini ister. Sayıştay Başkanlığının Sayıştay 
üyeleri ve raportörleri ile uzman denetçi ve başde-
netçiîeri, Üniversitelerarası Kurulun maden mühen
disliği dalında fakülte veya bölümü bulunan üniver
sitelerin bu dalda görevli öğretim üyeleri Ve Ma
den Mühendisleri Odasının kendi üyeleri arasından 
seçecekleri adayların adları ve adresleri, Dânıştaym 
bu konudakli isteminin tebliği tarihinden itibaren en 
geç 30 gün içinde listeler halinde bildirilir. 

Aday listeleri bir yıl için geçerlidir. Bu sürenin 
sonunda gerekirse veya daha önce mevcut listeler
den fiili ve hukuki nedenlerle bilirkişi seçmek ola
nağı kalmama aynı usule göre yeni listeler düzenle
nir.. 

Gerekçe : 
Tasarının 17 nci maddesiyle ilgili olarak bilir

kişi adaylarından bir bölümlünün Sayıştay Başkanlı
ğı, bir bölümünün Üniversitelerarası Kurulca seçil
mesi ve aday listelerinin en geç 30 gün içinde Danış-
taya bildirilmesi yolunda üç değişiklik önerilmekte, 
Maden Mühendisleri Odasına ilişkin ibareler aynen 
bırakılmaktadır. Değişikliklerden ilki, bilirkişi kuru
lunun tümüyle bağımsız uzmanlardan oluşmasını sağ
lamak; ikinci ve üçüncüsü ise maddeye açıklık getir
mek, öngörülen sistemin işleyişini koIaySaşihrmak ve 
aday listelerinin belirli bir süre içinde tamamlanma
sını gerçekleştirmek amacına yöneliktir. 

BAŞKAN — Önergeleri tekrar okutup işleme ko
yacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarıda 17 nci madenin «Bilirkişi heyetini Da

nıştay, Yargıtay ve Sayıştay başkanları mevzuu ile 
iîglli birer kişi tespit eder» şeklinde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Erzincan Kastamonu 
Timuçin Turan AK Nihat Karol 

İzmir Sakarya 
Erol H. Yeşilpmar Güngör Hun 

Bursa 
Cemal Külahlı 

Başkan — Sayın Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Bilirkişi kuruluna daha faz
la güvence getirmesi bakımından bu önergeye katılı
yoruz; yalnız ikinci önerge ile aynı mahiyette oldu
ğundan ve ikinci önerge daha kapsamlı olduğundan, 
mümkünse ikisini birlikte mütalaa etmenizi istirham 
edeceğim. 

BAŞKAN — Biz de aynı şeyi düşündük de Sa
yın Boztepe, dar kapsamlı olanı reddedilirse, belki 
geniş kapsamlısı kabul edilir düşüncesi ile ilk defa 
bunu işleme koyuyoruz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — O bakımdan bu önergenin 
reddi görüşündeyiz. İkinci önerge... 

BAŞKAN — Aşağı yukarı aynı, kapsamı da da
ha geniş, bu nedenle katılmıyorsunuz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Bu nedenle katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... öneı*ge red
dedilmiştir. 

İkinci önergeyi okutuyorum: 
Sayın Temel Ateş ve arkadaşlarının önerileri : 
«Madde 17. — Bilirkişi incelemesini gerektiren 

davalarda Sayıştay Başkanlığı, Üniversitelerarası Ku
rul ve Maden Mühendislerıi Odasınca düzenlenecek 
aday üstelerinin herbirinden birer kişi olmak üzere 
üç kişilik bir bilirkişi kurulu seçilir. 

Danıştay, 1 nci maddede yazılı Bakanlar Kurulu 
kararının yayımı tarihinden itibaren 10ı gün içinde 
Sayıştay Başkanlığı, Üniversitelerarası Kurul ve Ma
den Mülhenda'sîeri Odasından onar bilirkişi adayı gös
termelerini ister. Sayıştay Başkanlığının Sayıştay üye
leri ve raportörleri ile uzman denetçi ve başdenet^i-
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leri, Üniversitelerarası Kurulun maden miihendiisîuği 
alanında fakülte veya bölümü bulunan üniversitele
rin bu dalda görevli öğretim üeyîeri ve Maden Mü
hendisleri Odasının kendi üyeleri arasından seçecek
ten adayların adları ve adresleri, Damlayın bu ko
nudaki istemenin tebliği tarihinden itibaren en geç 
30 gün içinde listeler halinde bildirilir. 

Aday listeleri bir yıl için geçeridir. Bu sürenŞn 
sonunda gerekirse veya daha önce mevcut likidelerden 
fiili ve hukuki nedenîerîe bilirkişi seçmek olanağı kat
mazsa aynı usule göre yeni listeler düzenlenir». 

BAŞKAN — Sayın KoanSşyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Salkarya) — Biraz önce açıkladığımı ge
rekçe ile katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

17 nci maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum efendim: 
Üçüncü Bölüm 

Ödeme ve Devralma 

I - Tazminatların Ödenmesi ve Madene El Koy
ma : 

Madde 18. — İşletme hakkı veya arama ruhsat
namesi sahibi için takdir edilen tazminatın bu Ka
nuna göre ödenmesi gereken miktarı ile varsa bulu
culuk hakkı tazminatı, 16 nci maddede yazılı dava 
açma süresi sonunda, madeni devralacak İktisadi 
Devlet Teşekkülünce hak sahipleri adına milli ban
kalardan birine bulunmayan yerlerde mal sandığına 
yatırılarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
kararıyla madene el konur. 

Süresi içinde dava açılmadığı veya açılan dava 
yalnız tazminat miktarının artırılmasına ilişkin oldu
ğu takdirde, banka veya mal sandığına yatırılan pa
raların hak sahiplerine ödenmesi geciktirilemez. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Önerge yok. 
18 nci maddeyi okunan biçimiyle onayınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum efendim : 
II - Delil Tespiti : 
Madde 19. — İşletme hakkı veya arama ruhsat

namesi sahiplerince süresi içinde Damştayda dava 
açıldığı tafedirde, 18 nci madde gereğince madene el 
konmadan önce, tazminatların yatırıldığı banka veya 
mal sandığından alınacak makbuzlar ilgili belge su-
retleriyle birlikte Danıştaya tevdi edilerek delil tespiti 
istenir. Danıştay, davacı işletme hakkı veya arama 
ruhsatnamesi sahibini 8 gün içinde davet ile 15 gün 
içinde maden alanının bu Kanuna göre değer tak
dirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit etti
rerek ilgileri ölçüsünde şerh edilmek üzere Maden 
Siciline ve tapu dairesine bildirir. 

Bu işlemler davete uymayan veya delil tespiti 
sırasında hazır bulunmayanların gıyabında yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz İstemi?.. Yok. 
Önergeler var, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin son fıkra

sının, 
«Bu işlemler mutlaka maden sahibi veya arama 

ruhsatı sahibinin huzuruyla yapılır» 
şeklinde değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Gerekçe 
Tespitin bir defada ve itiraz prosedürünü kı-

saltıcı tarzda yapılmasını temin fikri esas alın
mıştır. 

Trabzon Amasya 
1. Vecdi Aksakal Muhammet Kelleci 

Kocaeli Bilecik 
İbrahim Topuz Cemalettin Köklü 
Afyonkarahisar Manisa 
Mehmet Özutku Faik Türün 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin 4 ncü sa

tırında «15 gün içinde» ibaresinden sonra «maden 
işinden anlayan tecrübeli maden mühendisleri ile 
madenci iş adamları eşliğinde» ibaresinin konması 
arz ve teklif olunur,-

Gerekçe 
Tespitin sağlıklı olması düşüncesiyle. 

Trabzon Amasya 
1. Vecdi Aksakal Muhammet Kelleci 

Kocaeli Bilecik 
İbrahim Topuz Cemalettin Köklü 

Manisa Afyonkarahisar 
Faik Türün Mehmet Özutku 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddede mevcut «Da-

nıştaya tevdi edilerek delil tespiti istenir» ibaresi ye
rine, «Mahalli Sulh Hukuk Hakimliğine tevdi edi
lerek delil tespiti istenir» şeklinde değiştirilmesi tek
lif olunur. 

Gerekçe 
Davacının hakkını kolay teminine hizmet etmesi 

esas alınmıştır. 
Trabzon Amasya 

t. Vecdi Aksakal Muhammet Kelleci 
Bilecik Samsun 

Cemalettin Köklü Mustafa Dağıstanlı 
Afyonkarahisar Samsun 

Mehmet Özutku S. Orhan Ulucay 
Erzurum 

Giyasettin Karaca 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddede mevcut «sü

resi içinde» ibaresi yerine, «90 gün içinde» ibaresinin 
konması arz ve teklif olunur. 

Gerekçe 
Işın mahiyetinin zamana ihtiyacı olacağı ve za

man kısalığının hakkın zayiine sebep olacağı düşün
cesinden h a c e t l e değişiklik teklif olunmuştur. 

İstanbul Adana 
Ekrem Ceyhun Mehmet Hallt Dağlı 

Kütahya Bolu 
Ali İrfan Haznedar Avni Akyol 

Adana Bilecik 
Selâhattin Kılıç Cemalettin Köklü 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin 2 nci cüm

lesinin başında bulunan «Danıştay» ibaresi yerine 
«mahalli sulh hukuk hâkimliği» ibaresinin konması 
suretiyle değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

Trabzon Amasya 
I. Vecdi Aksakal Muhammet Kelleci 

Kocaeli Bilecik 
İbrahim Topuz Cemalettin Köklü ' 
Afyonkarahisar Manisa 

Mehmet Özutku Faik Türün 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecelerine gö
re okutup, işleme koyacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddede mevcut 

«Danıştaya tevdi edilerek görüş tespiti istenir» iba

resi yerine, «mahalli sulh hukuk hâkimliğine tevdi 
edilerek görüş tespiti istenir» şeklinde değiştiril
mesi teklif olunur. 

«Vecdi Aksakal ve arkadaşları.» 
BAŞKAN -*• Sayın Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya — Katılmıyoruz. 

BAŞKAjN — Komisyon önergeye katılmamakta
dır. 

Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge redde
dilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin son fıkra
sının, «Bu işlemler mutlaka maden sahibi veya ara
ma ruhsatı sahibinin huzuruyla yapılır» şeklinde de
ğiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

«Vecdi Aksakal ve arkadaşları.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon önergeye katılmamaktadır. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Bir başka önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin 4 ncü satı

rında «15 gün içinde» ibaresinden sonra «maden 
işinden anlayan tecrübeli maden mühendisleri ile 
madenci işadamları eşliğinde» ibaresinin konması 
arz ve teklif olunur. 

«Vecdi Aksakal ve arkadaşları.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TÎCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon okunan önergeye katılmamaktadır. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

önergede imzam var, izah edeceğim izin verirseniz. 
BAŞKAN — Tabii efendim, buyurun. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 
Önergenin maksadı, bu madde ile getirilmek is

tenen hizmetlerin süratle sonuçlandırılması gayesine 
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dönüktür. Madde metnindeki «15 gün» tabiinden 
sonra, bu işten anlayan bir bilirkişi heyetiyle birlikte 
hizmetin yapılması sağlanmış olur ise, daha kısa 
zamanda da sonuçlanması mümkün olabilir. Bu 
bakımdan, eğer Yüce Heyetiniz önergemize ilgi gös
terirse, madde daha olgun bir şekil almış olacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Değerli arkadaşlarım, önergeyi Yüce Heyetin ona

yına sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Bir başka önerge var, oktuyorum : 
Sayın Vecdi Aksakal ve arkadaşlarının önerisi : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 19 ncu maddenin 2 nci cüm

lesinin başında bulunan «Danıştay» ibaresi yerine 
«mahalli sulh hukuk hakimliği» ibaresinin kon
ması suretiyle değiştirilmesi arz ve teklif olunur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Komisyon önergeye katılmamaktadır. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Komisyon ka
tılmadığına göre izahatta bulunacağım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Tabii, hakkınız var efendim; buyu
runuz. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Önergede, Danıştay yerine sulh hukuk hâkimliği
nin getiriliş nedeni), Yüce Danıştaydaki dava sayısı
nın çokluğudur. Sayın Danıştay Başkanının bu yılki, 
yani 1977 * 1978, Danıştay yılını açış söylevindeki 
rakamlar, Danıştayın ne kadar yüklü olduğunu gös
termektedir. Bu tip davaların da Danıştaya gelişi ve 
Danıştayın yalnızca Ankara'da toplanışı, hem Danış
tayın dava yükünü artırma, hem de bu davaları açan 
vatandaşlarımızın mağduriyetlerine sebep olacağı ci
hetle, sulh hukuk mahkemeleri kabul edildiği takdir
de, hemen hemen her ilimizde bulunan bu mahkeme
ler yoluyla yargının gerçekleştirilmesi mümkün ola
bilir. 

Bu hususu takdirlerinize arz eder, saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Ceyhun. 

| önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddolun-
muştuv. 

19 ncu maddeyi okuduğumuz biçimiyle onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Kabul olunmuştur. 

20 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
III - Madenin Devralınması ve Sonuçlan : 
1. Genel Olarak : 
Madde 20. — 18 nci maddeye göre madene el 

konulduğu gün, madenin devralınma tarihi sayılır. 
Bu tarihten itibaren işletme hakkı veya arama ruh
satnamesinden doğan bütün haklar ve yükümlerle 
madende devralınmasma karar verilen bütün taşınır 
ve taşınmaz mallar, bu Kanun hükümleri dairesinde 
kendiliğinden madeni devralan iktisadi devlet teşek
külüne geçer. 

Durum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 
istemi üzerine ilgileri ölçüsünde maden ve tapu sicil
lerine tescil edilir. İşletme hakkı veya arama ruhsat
namesi sahibince 16 nci maddeye göre dava açılmış 
bulunduğu takdirde sonucuna göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan «Devletçe işletilecek madenler 

hakkında kanun tasarısı» nm 20 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının 1 nci cümlesinin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Madde 20. — Bakanlar Kurulunca madene el 
konmasına karar verildikten sonra, hak sahibinin bü
tün ilişkilerinin ve işlemlerinin bittiği veya tamam
landığı gün, devralınma tarihi saydır. 

Gerekçe : 
Hak sahiplerinin Anayasal haklarım rahatlıkla 

kullanmalarını korumaktır. 

Bilecik Bolu 
Cemalettin Köklü Avni Akyol 

Trabzon Amasya 
t. Vecdi Aksakal Muhammet Kelleci 
Kahramanmaraş Kocaeli 

Mehmet Şeref oğlu İbrahim Topuz 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Okuttuğumuz önergeye Komisyon 
katılmamaktadır. 
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EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Komisyon katılmadığına göre, müsaade ederseniz Sa
yın Bakandan bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii, buyurun efendim. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
20 nci maddenin 2 mâ fıkrasının son cümlesinde, 
«16 ncı maddeye göre dava açılmış bulunduğu tak
dirde sonucuna göre işlem yapılır» şeklinde bir ibare 
vardır. 

Bundan anladığım, davanın sonucuna göre işlem* 
diı\ Bu anlayışım doğru mudur? Bu anlayışım doğ
ruysa, bu takdirde 1 nci paragrafta, el konulma işle
miyle yargı kararı arasında fark olursa, bu nasıl çö
zümlenecektir? 

Bu hususta eğer Sayın Bakan izahat verirlerse ay
dınlanmış olacağım* 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ SAYKAL (Antalya) — Etendim, hiç kuşku 
yok, bu 16 ncı maddeye göıe dava açılmış bulunma
sı halinde, dava sonucunda alınacak karara göre iş
lem yapılacaktır. 

Yalnız, dava sonucunda karar henüz alınmadan 
başlatılmış olan işlemin* muhtemel bk dava sonucu 
tahminine göre durdurulması söz konusu olmayacak
tır. Başlatılmış o!an işlem yürütülecektir; 16 ncı mad
deye göıe, dava sonucunda alınacak kararın mahiye
ti daha önce atılmış olan adımların geriye alınması
na dair de olsa yerim getirilecektir. 

BA.ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Önerge reddolunmuştur. 
Değerli arkadaşlarım, 20 nci maddeyi okuttuğu

muz biçimiyle onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
2. Geçici İşgal ve Tahsis Konusu Taşınmazların 

Durumu : 
Madde 21. — Devralınan maden alanındaki geçi

ci işgal veya tahsis konusu taşınmaz mallar hakkın
da aşağıdaki hükümler uygulanır : 

A) Geçici işgal konusu arazi üzerinde işletme 
hakkı veya arama ruhsatnamesi sahibinin haiz bulun
duğu bütün haklar ve yü'kihnfler, madenin devralın
ma taıihlnde aynı koşullarla devralan iktisadi devlet 
teşekkülüne geçer; arazinin sahip veya zilyedinin hak 
ve yükümlerinde herhangi bir değişiklik olmaz, 

B) Tahsis konusu taşınmazlardan yararlanma 
hakicı, aynı tarihte madeni devralan iktisadi devlet 
teşekkülüne geçer. Durum Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığımca Maliye Bakanlığına bildirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yek. 
Okuttuğum biçimiyle maddeyi onayınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mişür. 

22 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
3. Madende Çalışanların Durumu : 

Madde 22. — Devletçe işletilmek üzere devralı
nan madende çalışan işçiler hakkında iş mevzuatı uy
gulanır. 

Takdir komisyonu, 8 nci maddede yazılı tespit ve 
ayırma işleri sırasında madende çalışan işçileri gö
revleri itibariyle ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu 
tutanakta madenin devrahnmasından sonra da işe 
devamları uygun görülenler belirtilir. 

İşçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleri ile 
ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Si
gortalar Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmi 
dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Kırathoğhı. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Şimdi tetkikinize ve takdirinize sunulmuş bulu
nan 22 nci madde, işçi haklan itibariyle fevkalade 
mühim bir konuyu ihtiva etmektedir. 22 nci madde
nin 2 nci fıkrası itibariyle takdir komisyonu 8 nci 
maddede yazılı tespit ve ayırma işleri sırasında ma
dende çalışan işçileri görevleri itibariyle ayrı bir tu
tanakla tespit eder bu tutanakta, madenin devrahn
masından sonra da işe devamları uygun görülenler 
belirtilir. Yani, bu demektir ki, işe devamı uygun gö
rülmeyenlerin iş'ne son verilir. Ben yanlış anlamadı
ğımı zannediyorum, «işe devamı uygun görülenler 
tespit edilir» demekle, demek ki, işe devamı uygun 
olmayanlar bu arada meydana çıkar manasınadır. Öy
le ise, neticede burada, maden işletmesinde çalışan in
sanlardan bir kısmı işe devam edecek •« bir takdir 
hakkı kullanılacak « bir kısmı ise, takdir hakkı kul
lanılmak suretiyle işlerine son verilmek suretiyle uzak
laştırılacak. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Belki de kimse 
çıkarılmayacak. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — «Belki» ile 
bir kanunun tedvini aziz arkadaşım, elbette ki, uy-
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gun mütalaa edilemez. Burada insanlarm insafına bı-
rnkiîmak suret'yîe işçi haklarımn korunmasını ne siz
le*'̂  ne de bizler yürütenleyiz. Her birimiz birtakım 
hissi duygular ile malul olabiliriz. Bu hissi duygular 
ile malul olabilmek, insanların zafiyetfndendir. Bu 
demek değildir ki, insanlar her zaman hissine mağ
lup olur, ama mağlup olabilir. Dolayısıyla değerli ar
kadaşlarım, orada belki bir toplusözleşme ile, belki 
de herhangi b'r şekilde mukavele ile muayyen bir 
müddet için çalışması öngörülen işçi vatandaşımız 
birdenbire kendisini sokakta görebilir. 

Bu bakımdan, bu maddenin bu şekilde geçmesi. 
insan haklarına ve hele hele bugün müdafaasını yap
tığımız ve en son olarak işçi hakları itibariyle, her 
partinin üzerinde hassasiyetle durduğu bir mevzu iti
bariyle, şu getirilen kanunun bu maddesi itibariyle. 
sayın Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımdan istfr-
ham ediyorum ve soruyorum : Bu kanunun bu mad
desi işçi haklarına saygınlığın ifadesi midir? 

Öyle ise, işçi haklarının garanti altına alınamadı
ğı bir durumda böyle bir kanun maddesinin çıkması 
ile, işçinin nerede olursa olsun, üç kişi, beş kişi, üç-
yüz kişi, üçbin kişinin sokakta bırakılabiîme durumu 
ile karşı karşıya gelinmesi, Anayasanın burada say
makla bitmeyecek maddelerinin hepsine muhaliftir. 
Hele hele, yine hep Ereğli fşMmelerinden misal veri
yorum; 1940 « 1943 senelerinde olmasına rağmen, ha
kikaten hukuk kurallarını nazarı itibara almak sure
tiyle fevkalade hassasiyet gösterilmiş, Ereğli könıür-
îerin'n devletleştirilmesi mevzuunda çıkartılan kanun
da deniyor ki, «Bu kanun çıktıktan sonra üç ay jçe* 
risinde bu işletmedeki çalışan işçilerin tümü daimi 
kati ~oya alınır.» 

Öyîe ise, değerli arkadaşlarım, yani biz hukuk 
anlayışı itibariyle 1940'larm hukuk anlayışından çok 
mu geriyiz? Ben, böyle bir düşüncenin içerisinde ol
madığımıza kaniim. Cumhuriyet Halk Partili sayın 
milletvekili arkadaşlarımın da, en az bu dununu be
nim kadar takdir ettiklerine ve edeceklerine inanıyo
rum. Ama, öyle tahmin ediyorum ki, bir zühul eseri, 
kanunun 22 nci maddesine böyle bir hususun gelme
si düzeltilmeyecek bir mevzu değildir. 

Bu bakımdan, değerli arkadaşlarım, bu, çok yan
lı hukuki mahzurlar getirmektedir : 

Birincisi, ifade ettiğim gibi, münakaşası gayri 
mümkün olan, işçi haklarına zarar getirmenin en ba
riz bir misalidir bu. 

İkincisi de; işletme sahibi olarak, imtiyaz sahibi 
olarak işletme Devletin eline geçtikten sonra, işletme 

sahibi ile işçi vatandaşların hukuki durumu devam 
etmektedir. Çünkü, bir mukavelenin altına imza aüî-
iRişsa, bir toplusözleşme imza edilip, orada çalışan 
.işçiler muayyen bir kanuni kayıt altında, garanti ile 
.iarşı karşıya bırakılmış ise, orada bulunan işçi va
tandaşlar sonunda eski imtiyaz sahibinin durumuna 
.ücu eder ve tazminat talep ederse, bu tazminatın 
)denip ödenmeme durumu itibariyle, acaba sayın 
Jumîıuriyei Halk Partili arkadaşlarımızın bir garan-
iisi mi vardır? 

Dolayısıyla, değerli arkadaşlarım, önümüzde iki 
tane gerçek vardır k{, bunu görmezlikten gelmek 
mümkün değildir. Bu maddeye bu, fıkranın çıkartıl
ması suretiyle tıpkı 1940 s 1943 senelerinde devletleş
tirme durumunda bulunan Ereğli Kömür İşletmelerin
deki gibi, üç ay içerisinde, bir ay içerisinde veyahut 
da nasılsa, daimi kadroya orada çahşau •işçilerin akn-
ması garanti altına alınmalıdır. 

Öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Komisyon, Sa
yın Bakanlık ve değerli Cumhuriyet Halk Partili de
ğerli arkadaşlarım bu zühulün düzeltilmesi yönünde 
gayet hukuki ve insan haklarına yakışır, işçi hakları
nın korunmasında müdafi gibi görünen insanların bu 
durumu gözden geçirmemesi gibi bir vaziyeti belirgin 
b'r hale getirmesi icap etmektedir. 

Aksi takdirde, hiç şüpheniz olmasm değerli arka
daşlarım, birisi 'kalkar da, «Sayın Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarım, sîz daimi surette işçi haklanın 
müdafaa etme durumundasımz, öyle görünüyorsunuz 
en azından; bu durumda bunları söylüyorsunuz; eğer 
böyle bir düşünce tarzı itibariyle bir kısan işçin/n dı
şarıda bırakılmasmı kanunun bir maddesine bağlar
sanız, işçi haklarına ve insan haklarına saygınlığınız 
mevzuu bahis midir?» diye sorarsa acaba ne cevap 
verebilirsiniz? Cidden bu sorunun cevabını beklemek
teyim. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Böyle somlara 
cevap veririz. 

ESAT KIRATLIGĞLU (Devamla) — Evet; böy
le sorulara cevap vermeme aslında gayet kolaydır, 
bunların değerlendirilmemesi kolaydır. Şimdi, burada 
biz zaten 15 -- 20 kişi civarındayız; sayı üstünlüğü şu 
anda sizde. Biz ne kadar burada bağırsak çağırsak, 
maddeyi arzu ettiğiniz gibi elbette çıkartacaksınız. 
(CHP sıralarından gürültüler). 

Ama aziz arkadaşlarım... 
SAFFET URAL (Bursa) — Hay Allah, o günler 

de geldi değil mi? 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bu günle
rin de aranacağı bir gün gelecek sayın paşam, inşal
lah; hiç merak etmeyin. Düşmez kalkmaz bir Allah... 
Biz nasıl ki, iktidarda kaldık, siz de şimdi iktidarda
sınız, Allanın inayetiyle bir gün bu iktidarı mutlak 
surette kaybedeceksiniz; hiç şüpheniz olmasın. 

BAŞKAN — Efendim* süreniz bitiyor Sayın Kı-
ratîıoğlu. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sizin de işiniz Allaha 
kaldı. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Aziz arka
daşım, eğer sizin işiniz Allaha kalmadıysa, hiç kim
senin işi Allaha kalmamıştır. 

SAFFET URAL (Bursa) — Allahı hatırlamaya 
başladınız. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, samimi dileğim odur ki, hakikaten şu 
meseleyi bir tarafa bırakmak suretiyle, ciddiyetimizi 
bu maddenin üzerine teksif etmek suretiyle, insan ve 
işçi hakkının alenen çiğnendiği bir durum mevzuuba* 
histir ve öyle zannediyorum ki, bu vaziyet dahi işçi 
haklarının korunması bakımından anayasal bir hak
tır; anayasal bir hakkın çiğnendiğini gözünüzün önü
ne sermek istiyorum. Bunun bu şekilde geçmesini 
sağladığınız takdirde, beni eğer mazur görürseniz aziz 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarım, 
sizin, işçi haklarına saygın olmadığınızı burada ilan 
ediyorum ve ilan etmeye de devam edeceğim. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Lütfen bu du
ruma düşmeyelim sayın arkadaşlarım,.. 

BAŞKAN — Süre bitti Sayın Kıratlıoğlu. 
ÎSMAİL AYDIN (Uşak) — Yahu biz getirdik o 

hakları. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Ve bu it-

hami üzerinizden kaldırın ve bu ithama layık olma
dığınızı ispat edin. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Anayasa savunu
cusu kesildi, başımıza. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Siz işçi 
haklarının koruyucusu musunuz... 

SAFFET URAL (Bursa) — Evvel Allah. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — ,., Yoksa 

onun karşısında mısınız? Bunun ispatına davet edi
yorum. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür Sayın Kıratlıoğlu. 
Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Bir işyerinin sahip 
değiştirmesi, devredilmesi halinde, ortaya çeşitli so
runlar çıkar. Bu sorunların bir kısmı, daha önceki iş
yerinde çalışan işçilerin durumu ile ilgilidir. Mevzu
atımız, işyerinin sahip değiştirmesi halimde ortaya 
çıkabilecek sorunların tümünü bir düzene bağlamıştır. 
Burada bu yasa ile gerçekleştirilecek olan herhangi 
bir sahip değiştirmesi, el değiştirmesi durumunda iş
çilerin halinin ne olacağı gibi özel bir sorun mevcut 
değildir. 

İş Kanunumuz, iş mevzuatımız; işyerinin el de
ğiştirmesi halinde, daha önceki işyerinde çalışan iş
çilerin bir kısmının işine son verilmesi durumu orta
ya çıkarsa, işçilerin hangi yollarla nasıl tatmin edile
ceğini gayet açıkça düzenlemiştir. Onun için, sayın ar
kadaşımız çok fazla telaşlanmasınlar. İşçinin hakkını 
korumak, bir işyerinde çalışanın ilanihaye o işyerin
de çalışmasını güvence altına almak yoluyla çözüm
lenmez; herhangi bir noktada ortaya çıkabilecek olan 
sahip değiştirmesi durumunda, işyerinde çalışan işçi
lerin tamamının yeni işyeri sahibinin lürfuna bağlı kal
maksızın, yasal güvencelerle donatılıp donatılmadığı 
konusu ortaya çıkar. 

Bu donatım yapılmıştır; işçilerimiz sahipsiz de
ğildir, hakları kanunlarla, yasalarla güvence altına 
aüramıştır. Bir işyerinde çalışan işçinin işine son ve-? 
rilmesi halinde, kimin ne ölçüde kıdem tazminatı öde
yeceği, ne gibi hakları yerine getireceği gayet açıkça 
belirtilmiştir. 

İBu madde şunu düzenliyor : Devlet, daha önce 
özel bir şahıs tarafından işletilmekte olan bir ma
dene elkoyacak olursa, daha önce orada çalışan işçi-
lerin bir kısmının işine son verme hakkına zaten sa
hiptir; bu yasanın ayrıca bunu tedvin etmesine ihti
yaç yoktur. Böyle bir çalışmaya son verme, işten çı
karma uygulaması yapılacak olursa, işten çıkarılacak 
olan işçilerin durumunun ne olacağı da yine ayrıca dü
zenlenmiştir. İş Kanunumuz bu konuda çok açıkça bir 
hüküm koymuştur. Kıdem tazminatıyla ilgili olarak 
14 ncü madde şunu söylüyor : «İşyerlerinin devir ve
ya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden 
başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli 
halinde, işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hiz
met akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 
Bu kanunun neşri tarihinden itibaren, işyerinin devri 
veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde, iş-
lemllş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorum
ludur. > Yani, eski işveren de, şimdi devir alacak olan 
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işveren de aynı şekilde işçinin kıdem tazminatından 
sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin, bu 
sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir 
esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 
Bir işyerinde, bir maden işyerinde 15 sene bir işçiyi 
^çafrştırmışsa eğer bir işyeri sahibi, şimdi Devlete inti
kal ermesi halinde, o 15 yıllık süreye tekabül eden kı
dem tazminatını ödeme ısonımluluğu altındadır; bu, tş 
Kanunumuzdan gelmektedir; getirilmiş olan yeni yasa 
da bunu belirtmenin ötesinde bir hüküm getirmemek
tedir. 

Eğer böyle bir hüküm olmasa, yeni işverene, yani 
Devlete, daha önceki işyerinde çalışanların bir kısmı
nın işine son verme hakkı tanmmasa, düşünülebilir 
ki, maden ocağını devredecek olan işveren, eşini dos
tunu, hısımını akrabasını, yüzlerce insanı, Devletin sır-
tnda iş imkânı sağlayacak yönde istihdama yönelebi
lir; böyle bir manzara halinde eski ve gereksiz istih
damı Devlet şimdi sırtlanmak durumunda kalır. 

Ayrıca, şunu da düşünmek gerekir : özel mülki
yet altındayken maden ocağının işletilme tarzı, yön
temi, şartları, vüsatiyle, şimdi Devletin eline geçtik
ten sonra aynı malden ocağının hangi şartlarla işleti
leceği, d^ğer maden ocaklarıyla nasıl irtibatlandırıla-
cağı, ne gibi bir anlayışla, ne gibi bir teknolojiyle ele 
alınacağı meseleleri çözüme kavuşturulmadan, eski is
tihdam yanışını ve şartlarını yeni ve muhtemelen daha 
gelişmîş bir teknoloîiyle madencilik yapma durumun
da olan Devlete yüklemekte de öyle sanıyorum ki, 
h'çh<r anlam yoktur; zaten, böyle bir yükleme de 
mümkün değildir. Bunun mümkün olmaması, işçi hak
larına karşı saygısızlık değildir, işçi haklarının en sağ
lam güvencesi; ne Devletin, ne de bir başka işverenin 
lütfuna bağlı olmaksızın, işçinin kendi haklarına, ya
salardan aldığı yetkiyle sahip çıkabilmesi olanağının 
yaratılmasıdır. Bu olanak da sanıyorum yaratılmıştır. 

T^Pkkür ederim. ı(CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'Bu maddeye ilişkin önergeler var; geliş sırasına 

göre Okutacağım; aykırılık derecesine göre de işleme 
koyacağım efendim : 

MiEet Meclisi Sayın 'Başkanlığına 
•Görüşülmekte bulunan, «Devletçe İşletilecek Ma

denler Hakkında Kanun tasarısı»mn 22 nci maddesi
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ediyoruz. 

I Değiştirme gerekçesi eklidir. Okunup oya konmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
{Erzincan Kastamonu 

Timuçin Turan AH Nfhat Karoi 
İzmir Sakarya 

Erol H. Yeşilpmar Güngör Hun 
Bursa 

Cemal Külahlı 
Önerilen değişiklik : 
Madde 22. — Devletçe işletilmek üzere devralı

nan madende, bu kanunun yürürlüğe girmesinden ve
ya Bakanlar Kurulunca devralmaya karar verilmesi 
tarihinden 6 ay öncesine kadar, işe girmiş bulunan iş
çiler işletme ile birlikte müktesep haklarıyla birlikte 
madeni devralan kamu kuruluna devredilir. 

Takdir Komisyonu, 8 nci maddede yazılı tespit ve 
ayırma işlemüeri sırasında, birinci fıkrada kamu ku
ruluşunca kabul edilmesi öngörülen işçiler ayrı bir tu
tanakla tespit edilir. 

İşçilerin devralma tarihindeki hizmet süreleriyle 
Ücret ve diğer özlük haklarının tespitinde Sosyal Si-
çortaîar Kurumu, vergi dairesi ve ilgili diğer resmi 
dairelerdeki kayıtlar esas alınır. 

22 nci maddenin değişiklik gerekçesi :: 
Tasarının 22 nci maddesi, kamu kuruluşuna dev-> 

redilerek madende çalışan işçiler hakkında tş Kanunu 
hükümlerinin uygulanacağını açıklamaktadır. 

İş Kanununun bu konuyu düzenleyen 14 ncü mad-
^si, işyerinin yeni ba* işverene devredilmesi ve işye
rinin aynı nitelikte devam etmesi ve yeni işverenin ka
bul etmesi haîinde, kabul edilen işçilerin kıdem tazmi
natlarının yeni işverence ödeneceğini amirdir. 

Bu hüküm karşısında, 22/nci maddede bu muhte
vada kanunlaşırsa, madeni devralacak kamu kurulu
şunun kabul etmediği işçilerin kıdem tazminatlarının, 
madeni elinden alınan kişice ödenmesi zorunluğu do
ğacaktır. Kıdem tazminatlarının hangi miktarlara ba
liğ olacağı takdirinizden uzak olmayacaktır. Tüm işçi
lerin kıdem tazminatlarını bir anda ödemek zorunda 
kalacak madencinin, bu kanundan dolayı alacağı taz
minat şöyle dursun, öz varlığından yapacağı ilâveler 
dahi bunu ödemeye yetmeyebilir. 

Maden hakkı bu yasa ile madencinin arzu ve ira
desi dışımda elinden alınmaktadır. Yasanın amacı her
halde elinden maden hakkı alınan kişiyi müzayaka ve 
iflas haliyle düşürmek olmasa gerektir. Hukuk devle
tinin hâkim bulunduğu memleketimizde Hükümetin 
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böyle bir düşünceye sahip olacağını düşünmek dahi 
mümkün değildir. 

Bu nedenlerle hakkaniyete ve nasafete de uygun 
düşecek şekilde maddenin tadilini teklif ediyoruz. 
Tekemiz, madendeki işçilerin, madeni devralacak 
kamu kuruluşunca kabul edilmesi istikametindedir. 
Ancak devir konusu madenlere kötü niyetle lüzumun
dan fazla işçi alınmasını ve devralacak kamu kurulu
şunun, fazla personele ödemeler yapması gibi bir du
ruma meydan verihnemesi için, kabul edilecek işçi
lerin en az bu kanunun yürürlüğe girmesinden en az 
6 ay önce işe alınmış olması şartı metne dahil edil
miştir. 

Takdirlerine sunulur. 
'BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarısının 22 nci maddesinin 2 nci fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Madde 22. — 1 nci fıkra aynen 
Takdir komisyonu, 8 nci maddede yazılı tespit 

ve ayının işleri sırasında Bakanlar Kurulu kararının 
yayımı tarihinde madende çalışan işçileri, görevleri 
itibariyle, ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu tuta
nakta, madenin devralınmasımdan sonra, işe devam 
etmek ve ayrılmak isteyenler tespit edlir. 

Ayrılmak ve emekliliğini isteyenler olursa bunla
ra ait tazminatlar iş mevzuatına göre ödenir. 

3 ncü fıkra aynen. 
Gerekçe : tş yasasına göre, devralınan bir işlet

mede çalışan tüm işçilerin haklan ve borçları yeni 
işverene geçer. Yeni işveren bu işçilerden bir kıs
mını alıp diğerlerini açıkta bırakması düşünülemez. 
Aksi halde, devralınmayan işçilerin bilumum hak
larının madenciye yükselmesi gibi bir durum doğa
caktır ki, ekseri hallerde bu tazminat tutarı devletçe 
ödenecek tazminat üe de karşılanamayacak. Bu bü
yük adaletsizliğin önlenmesi ve devletleştirmede hiç
bir kusuru bulunmayan madenciye haksız maliye 
külfetleri yüklenmesi gerekmektedir. 

Hukuka saygınlığını belirten hükümeti bu hukuk 
dışı ve iş yasasına ters düşen tasarımın 22 nci madde
sinin bu yolda değiştirilmesine katılacağım ümit eder 
ve haksızlığı önlemiş olacaktır. 

Trabzon Kahramanmaraş 
1. Vecdi Aksakal Mehmet Şeref oğlu 

Kütahya Bolu 
İrfan Haznedar Müfit Bayraktar 
Afyonkaraihisar Samsun 

Ali îhsan Ulubahşi S. Orhan Uhıçay 

BAŞKAN '— Aykırılık sırasına göre tekrar oku
tup oylarınızı alacağım. 

Sayın Timuçin Turan ve arkadaşlarının önergesi
ni okutuyorum: 

«Madde 22. — Devletçe işletilmek üzere devralı
nan madende, bu kanunun yürürlüğe girmesinden 
veya Bakanlar Kurulunca devralınmaya karar veril
mesi tarihlinden 6 ay öncesine kadar, işe girmiş bulu
nan işçiler istetmeyle birlikte, müktesep haklarıyla 
birlikte, madeni devralan kamu kuruluşuna devre
dilir. 

Takdir komisyonu 8 nci maddede yazılı tespit ve 
ayırma işlemleri sırasında 1 nci fıkrada kamu kuru
luşunca kabul edilmesi öngörülen işçiler ayrı bir tu
tanakla tespit edilir. İşçilerin devralınma tarihinde
ki hizmet süreleriyle ücret ve dliğer özlük haklarının 
tespitinde Sosyal Sigortalar Kurumu, vergi dairesi 
ve ilgili diğer resmi dairelerdeki kayıtlar esas alınır.» 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılı
yor mu? 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Görüşmekte olduğumuz mad
dede İş Kanununa atıf yapıldığı için ve İş Kanununda 
bu hususta geniş bir açıklama ve hüküm bulunduğu 
için bu önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler... önerge reddohımnutur. 

Bir diğer önerge var, okutuyorum: 
Sayın Vecdi Aksakal ve arkadaşlarının önergesi : 
«Madde 22. — Birinci fıkra aynen. 

Takdir komisyonu, 8 nci maddede yazalı tespit 
ve ayırım işleri sırasında Bakanlar Kurulu kararının 
yayımı tarihinde madende çalışan işçileri, görevleri 
itibariyle, ayrı bir tutanakla tespit eder. Bu tuta
nakta, madenin devrahnmasından sonra, işe devam 
etmek ve ayrılmak isteyenler tespit edilir. Ayrılmak 
ve emekliliğim isteyenler olursa bunlara ait tazminat
lar iş mevzuatıma göre ödenir. 

Üçüncü fıkra aynen.» 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO

MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Biraz evvel açıkladığım ge
rekçelerle hemen aynı mahiyette olması bakımından 
bu önergeye de Komisyonumuz katılmıyor. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
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önergeye Komisyon fcatdmıyor. 
önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddohm-
muştur. 

Değerli arkadaşlarımı, maddenin açık oya sunul
masıyla ilgili olarak yeteri sayıda imzayı taşıyan bir 
önerge gelmiştir. 

İlk defa önerge sahibi sayın arkadaşlarımı araya
cağım: 

Sayın Danışman?.. Yokv 
Sayın Karaca?.. Yok. 
Sayın Köklü?.. Burada. 
Sayın Kürkçü?.. Burada. 
Sayın Topuz?.. Burada. 
Saym Dağdaş?.. Burada. 
Sayın Uhıçay?.. Burada. 
Saym Güngör Hım?.. Burada. 
Saym Kubilay fener?.. Yok. 
Saym Timuçin Turan?.. Burada. 
Saym Avni Kavurtmacıoğhı?.. Yok. 
Saym Kemal Biıberoğhı?.. Burada. 
Sayın Ahmet Çinıibek?.. Burada. 
Saym Â l İrfan Haznedar?.. Burada. 
Saym Ekrem Ceyhun?.. Burada. 
Saym Sümer Oral?.. Burada. 
Saym Esat Kıraihoğhı?.. Yok. 
Sayın Zeki Okur?.. Burada. 
BAŞKAN — Yeterli imza bulunmadığı için öner

geyi işleme koymuyorum^ 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Be
nim de imzam var efendim. 

BAŞKAN — Yarmış, çok affedersiniz. 
Evet, yeterli sayı var efendim; 
Evet, 15 saym üyenin imzası var, Saym Köy-

Kioğhı ile birlikte. 
«Açık oylamanın ad okunmak suretiyle...» demi

yor. 
Her halde «Kabul» «Ret» sekimi kasdediyorsu-

nuz değil mi efendim? 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Evet Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle, türlü çeşit
lisi var, bir deyimle. Ad okunmak suretiyle mi oy 
puslası kuflanahan, yoksa nasıl? Sizm bir teklifiniz 
yoksa, ben kupaların sıralar arasında dolaştırılması
nı öneriyorum: Kabul edenler lütfen işret buyursun
lar... Kabul etmeyenler... Kabul edifaniştir. (Gürültü
ler) Siz bir yol göstermediğinize göre, ben kolayını 
denedim efendine 
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Teşekkür ederim. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. İsimleri 

okuyacağım; oy puslası olmayan arkadaşlmmız isim, 
soyad, seçim bölgelerini yazdıktan sonra imzalarıyla 
«Kabul», «Ret» veya «Cekinser» biçimde oy kuftan-
dddamn da oy puflalarına dercetsinler efendim. 

Adana ilinden başlıyoruz. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Saym Başkan» ku

palar kürsüye konulsun. 
BAŞKAN — Buraya mı koyalım efendim? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Evet, oraya, kürsüm 

ye konulsun Saym Başkan. 

BAŞKAN — Pekli buraya koyalım, peki Sayın 
Dağdaş, peki efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Saym Baş
kan, Saym Rrfkı Danışman yoktu, onunla mı 15, 
yoksa önceden var sayıldı mı? 15 imzadan aşağı dü
şüyor efendim. 

BAŞKAN — Var, Saym Danışman var. Kimse
nin hiçbir şeyden kuşkusu olmasın; varsa var, yoksa 
yok. Saym Danışman orada oturuyor Sayın Ak
doğan. 

Buyurun, kupayı koyun. 
HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sayın Başkan, 

Sayın Ekrem Ceyhun hey imzasını geri alıyorlar. 

BAŞKAN — İmzayı alıyorsanız geri, düşer efen
dim. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Geri alıyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Alıyorsunuz. 
Evet, imza sahibi Saym Ceyhun geri aldığı için, 

istek geri düşmüştür efendim. 
Değerli arkadaşlarım, maddeyi Yüce Heyetin ona

yına sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 

4. Prim Borçlan : 
Madde 23. — Bu Kanuna göre herhangi bir ma-

leni devralan iktisadi devlet teşekkülü hakkında 506 
sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 82 nci 
maddesi uygulanmaz. 

Ancak işletme hakkı veya arama ruhsatnamesi 
sahibine ödenecek tazminatın yeterli miktarı ayrılarak 
aynı Kanunun 83 ncü maddesi hükümlerine tabi te
minat olarak sigorta primi ve gecikme zammı borç
larına karşılık tutulur. 

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde Saym Ek
rem Ceyhun, buyurun efendim. 
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EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Balkan, 
Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

23 ncü madde, «Bu kanuna göre herhangi bir 
madeni devralan İktisadi Devlet Teşekkülü hakkında 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
82 nci maddesi uygulanmaz. Ancak işletme hakkı 
veya arama ruhsatnamesi sahibine ödenecek tazmi
natın yeterli miktarı ayrılarak, aynı kanunun 83 ncü 
maddesi hükümlerine tabi teminat olarak sigorta 
primli ve gecikme zammı borçlanma karşılık tutulur» 
hükmünü getirmektedir. 

Bu hükme göre, Sosyal Slgortator Kurumu Ka* 
nununun 82 nci maddesinde yer alan, bir iş yerinin 
devren intikali haMnde eski işverenin sigorta primi 
ve gecikme zammı borçlarından dolayı yeni işverenin 
de müteselsilen sorumlu olacağı hükmü kaldırılmak
tadır. Başkan bir deyimle, Devletçe işletilmesine 
karar verilen madenleri daha önce işleten özel veya 
tüzelkişilerin, Sosyal Sigortalara karşı olan borçla
rını ödemeyi, Devlet, müteselsil kefil olarak kabul 
etmemektedir. 

Böyle bir istisna bu yasada çıkartıldığı takdirde, 
bundan sonra çıkartılacak bazı yasalara da tıpkı Da-
nıştayda olduğu gibi, Tarım Reformu Yasası örnek 
gösterilip, «Danıştay bu konularda tehiri icra kararı 
veremez» gibi bir hüküm, Devlet ille özel sektörün 
veya kamu tüzelkişilerinin arasında olmayıp; karşı
lıklı kamu tüzelkişileri arasında da getirilirse, Sos
yal Sigortalar Kurumu, alacaklarım tahsilde büyük 
güçlük çeker. 

Bu hususu önlemek için maddeye aydınlık getiril
mesinde yarar vardır: Sayın Hükümet ve Sayın Ko
misyon bu hususta ne düşündüklerini açıklarlarsa 
memnun oluruz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun tüzelkişilerden olan 
alacaklarını diğer fıkrada düzenlemişlerdir. Buna 
karşılık olarak, madde metninde teminat olarak, 
«sigorta primi ve gecikme zammı borçlarına karşılık 
tutulur» hükmü getirilmektedir. 

Bence, bu 82 nci madde hükmü uygulanmaz ye
rine; 82 nci maddedeki alacaklara karşılık olarak bir 
teminatın konmasında hukukun eşitlik prensibine 
göre uygulanması açısından yarar ve fayda vardır. 

Bu durumu Yüce Heyete arz etmeyi vazife say
dık. 

Bu madde üzerinde önergemiz yoktur. 
Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Madde üzerinde bir önerge vardır, okutuyorum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının 23 ncü maddesinin aşağıdaki şeklide de-

ğişlıirimıesini arz ve teklif ederiz. 
Bursa Zonguldak 

Özer Yılmaz GüMckin Kızıhşık 
Tokat Bursa 

Aîi Şevki Erek Halil Karaath 
Kastamonu 

İsmail Hilmi Dura 

Madde 23. — Bu kanuna göre her hangi bir ma* 
denli devralan İktisadi Devlet Teşekkülü hakkında da 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
82 nci maddesi uygulanır. 

Gerekçe; İpotekli alacaklıların suçlunun hakkından 
dolayı işçiler zarar görebileceği gibi, işyerlerini dev
ralanın ödeyeceği cüzi üçüncü şahıs sigorta şirketle
rini de zarara sokabilecektir. Elbette ki, bu du
rumda Sigorta Kurumunun alacağını tespit edeme» 
mesi işçi hakları bakımından fevkalade mahzurlu
dur. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okuttuğumuz önergeye Sayın Komisyon katıhna-

m akladır. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayıma sunuyorum!: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge reddohuı-
muştur. 

23 ncü maddeyi okuttuğum biçimiyle onayınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
SJ Maden Üzerimdeki Kayıtlamalar : 
Madde 24. — Devletçe işletilmek üzere devralınan 

maden üzerinde mevcut ipotek, haciz ve ihtiyati ted
bir gibi kayıtlamalar devralma tarihinde kalkar. 

Şu kadar ki, bu kayıtlamaların karşılıkları ma
deni devralan iktisadi devlet teşekkülünce işletme hak
kı sahibine ödenecek tazminattan mahsup edilerek 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı emrine mili 
bankalardan birine, bulunmayan yerlerde mal san
dığına yatırılır ve durum ilgili merci, makam ve ki
şilere bildirilir. Ancak bu karşılıklar, işletme hakkı 
sahibime ödenecek tazminattan 23 ncü madde gere
ğince ayrılacak miktar çıkarıldıktan sonra kalan tu
tarı geçemez. 
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Kayıtlamalar kaldırıldığı ölçüde karşılıklar işletime 
hakkı sahibine ödenir veya yetkili mercilerin karar
larına göre işleme tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yoik. 
Maddey1! onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir* 
25 nci maddeyii okutuyorum: 

6. Teminatların ladesi : 
Madde 25. — İşletme hakkı veya arama ruh

satnamesi sahiplerinden Maden Kanununa göre alın
mış teminatların madenin devralınma tarihinde Ha
zîneye irat kaydolunmamış kısmı kendilerine iade 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyii onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

26 nci maddeyi okutuyorum efendim: 

Dördüncü Bölüm' 

Çeşitli Hükümler - Yürürlük 
Hükümleri 

I. Çeşitli Hükümler : 
1. Maden Fonu : 
Madde 26. — Devletçe işletilmesine karar verilen 

madenlerle ilgili gözetim, tespit ve takdir işlerinin 
yürütülmesi için yapılacak her türlü harcamaları kar
şılamak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
nezdiinide «maden fonıu»adry!a bir fon kurulur. 

Maden fonu, madeni devralması öngörülen ikti
sadî devlet teşekkülünce yapılacak ödemelerle Enerji 
ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı bütçesine bu amaçla 
konulacak ödenekten oluşur. 

Maden fonundan yapılacak harcamalar, 1050 
sayılı Muhasebei Umûmiye, 2490 sayılı Artırma, 
Eksiltme ve İhale, 6245 sayılı Harcırah Kanunları 
ile Sayıştayın vizesine tabi değildir. 

Maden fonunun kuruluşu, işleyişi ve tasfiyesi, 
bu fondan yapılacak harcamaların bağlı olduğu ko
şullar, özellikle gözetici mühendislere, takdir ko
misyonu başkan ve üyeleri ile komisyonun yararla
nacağı uzmanlara verilerek ücret ve yollukların mik
tarları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca çı
karılacak bir yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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2. Vergi, Resim ve Harçlardan Muafiyet : 
Madde 27. — Bu Kanunun uygulanması dolayısıyla 

yapılacak intikal işlemleri, her türKi vergi resim ve 
harçtan muaftır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 27 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederiz. 
Çanakkale İstanbul 

Altan Tuna Tarhan Erdem 
İstanbul Artvin 

Muammer Aksoy Mehmet Balta 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğîu 

«Resim ve harçlardan muafiyet 
Madde 27. — Bu Kanunun uygulanması dolayı

sıyla yapılacak intikal işlemleri her türlü resim ve 
harçtan muaftır.» 

BAŞKAN — Sadece vergiyi çıkarıyor; «Resim ve 
harçtan muaftır» deniliyor, değil mi efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ VE TİCARET KO
MİSYONU BAŞKANI BARBAROS TURGUT 
BOZTEPE (Sakarya) — Daha aydınlık getirmesi, 
açıklık getirmesi bakımından bu önergeye katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılmaktadır. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

28 nci maddeyi okutuyorum: 
3. Görevli Kişilerin Niteliği ve Suçları: 
Madde 28. — Bu Kanun gereğince görevlendiri

len kişiler Devlet memuru sayılırlar. 
Ancak suç teşkil eden eylemlerinden dolayı aynı 

suçu işleyen memurlara verilecek cezaların iki katı 
ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
II. Yürürlük: 
Madde 29. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Yürütme : 
Madde 30. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 
Değerli arkadaşlarım, tümü üzerindeki görüşme

leri bitirdiğimiz bu yasanın son söz olarak lehinde 
Sayın Hüseyin Kaleli, aleyhinde Sayın Muammer Ak-
soy söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Kaleli. 
HÜSEYİN KALELÎ (Konya) — Sayın Başkan, 

ben söz sırasını Sayın Faruk Sükan'a verdim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI * BAŞBAKAN YARDIMCI
SI FARUK SÜKAN (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

Bugün görüşülmekte olan, Devletçe İşletilecek Ma
denler Hakkında Kanun Tasarısı dolayısıyla müzake
reler esnasında bazı gerçeklere uymayan mülahazalar 
ve görüşler ileri sürülmüştür ve hatta bu tasan ile 
mülkiyet hakkının yok edildiği, Anayasanın çiğnendi
ği iddia olunmuştur. 

Bu tasarıya imza koymuş bir şahıs ve tasarıyı sevk 
eden Hükümetin bir üyesi olarak bazı gerçekleri dile 
getirmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Kısaca, hafızalarınızı tazelemek, mülkiyet hakkının 
ne olduğunu hatırlatmak, kimin, mülkiyet hakkını del-
diğini, kimin bunu savunduğunu izah etmek istiyorum. 

Hemen ifade etmek istiyorum ki, bu kanun ne dev
letleştirme veya ne de millileştirme kanunudur. Bu 
kanunla, Anayasanın 130 ncu maddesinin emredici bir 
hükmü yerine getirilmektedir. (C H P sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) Anayasanın 130 ncu mad
desine göre, tabii servetler ve kaynaklar Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 
'işletilmesi hakkı Devlete aittir. 

Görülüyor ki, Anayasamızın getirdiği sisteme gö
re, madenler üzerinde özel mülkiyet halikı tesis edile
mez. Zaten, Anayasamız mutlak mülkiyet hakkını da 
öngörmemiştir. Anayasanın 36 nci maddesi gereğin
ce, herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Mül
kiyet hakkı, kamu yararı bahis konusu olduğu zaman 
sınırlandırılabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması top
lum yararına aykın olamaz. Artık mülkiyet hakkı 
Roma Hukukundaki anlamda ferdin toplum menfaati
ni dahi hesaba katmaksızın, istediği gibi kullanıla
bileceği bir hak, hudutsuz bir hürriyet niteliği taşıma
maktadır. Gerek Anayasamıza ve gerekse Medeni 

Kanunumuza göre, mülkiyet hakkı, sosyal karakterde 
bir haktır. Zaten, 19 ve 20 nci yüzyıllardan bu yana, 
bütün medeni memleketlerde kabul edilen ve geçerli 
olan görüş de budur. Kaldı ki, özel mülkiyete konu 
oîan haklara dahi, yani mülkiyet hakkına, kamu ya
rarının gerektirdiği hallerde, Anayasanın 38 nci mad
desi gereğince Devlet ve kamu tüzel kişilikleri tarafın
dan el konulmaktadır. Mülkiyet haklan, kamu ya
rarı sebebiyle istimlak edilmektedir. İstimlak ise, bir 
zor akımdır. Anayasanın 38 nci maddesi, kamulaştır
manın genel esaslarını tanzim etmiş ve teferruatı, çı
karılacak olan kamulaştırma hususuna bırakmıştır. 
Anayasanın yukarıda ifade ettiğimiz 130 ncu madde
sine ve 1954 yılında Demokrat Partinin çıkardığı 6309 
sayılı Maden Kanununun 4 ncü maddesi gereğince, 
madenler özel mülkiyete konu olamazlar. Maden Ka
nununun mezkûr 4 ncü maddesine göre, madenler 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olup, içinde bu
lundukları arzın mülkiyetine tabi değildir. 

Bu itibarla, «Mülkiyeti dektiniz» iddiasında bulu
nanlar herhalde ya bu gerçekleri bilmiyorlar veya de
magojiye başvurma yolunu tercih ediyorlar. (CHP sı-
ralanndan «Bravo» sesleri.) 

Devlet tarafından özel kişilere madenler için ve
rilen arama ve işletme yetkileri aslında birer idari izin 
niteliğindedir. İdari izinlerin, gerektiğinde geri alın
ması idarenin yetkileri içindedir. 

Kamu hizmeti imtiyazlarının Devletçe satın alın
ması, verilen idari iznin geri alınması, yani Raşa (raec-
hat), Devlete ait bir hakkın Devlet tarafından kulla
nılmasından başka bir şey değildir. Nasıl ki, Anaya
sanın 38 nci maddesi, kamulaştırmayla ilgili özel bir 
istimlak kanununun çıkarılmasını öngörmüşse, buna 
muvazi olarak, Anayasanın 130 ncu maddesi de, ma
denlerle ilgili özel bir kanun çıkarılmasını öngörmek
tedir. 

Ösel mülkiyete konu olan haklar için İstimlak Ka
nunu ne ise, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bu
lunan madenler de, tabii servet ve kaynaklar için de 
ıbu tasarı odur. 

Aslında, Devletçe işletilecek madenlerin ne şekilde 
özel şahısların elinden alınacağı, her maden için ay-
n ayrı kanun çıkarılmak suretiyle düzenlenebilirdi. 
Ancak, nasıl 6830 sayılı İstimlak Kanunu her tip ka-

i mulaştemayî tanzim eden bir kanunsa, madenlerle il
gili bu kanun da genel nitelikte bir kanundur. 

Anayasanın 130 ncu maddesinin, çıkarılmasını ön
gördüğü bu kanun, evvela 1975 yılında çıkanlmıştır. 

i 7 Mayıs 1975 tarih ve 1895 saydı bu Kanuna Cum-
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huriyet Halk Partili arkadaşlarımızla birlikte Adalet 
Partili arkadaşlarımız da oy vermişlerdir. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Bu kanunun iptali 
için Anayasa Mahkemesine müracaat eden, Demokra
tik Partidir. 

Anayasa Mahkemesi, bizim müracaaatimiz üzerine 
bu kanunu şekil yönünden iptal etmiştir. Anayasa 
Mahkemesinin iptal ettiği 1895 sayılı Kanunla, görü
şülmekte olan bu tasarı karşılaştırıldığı takdirde, ara-
daki büyük ve ilginç farklar açıkça görülecektir. Ana
yasa Mahkemesinin iptal ettiği 1895 sayılı Kanunda 
taksitlendirüme öngörülüyordu; halbuki, maden im
tiyazlarının Devlet tarafından satın alınması halinde, 
bu tasarıyla, peşin bedel esası getirilmiştir. Bu tasa
rıyla, 10 yıllık taksitlendirme kaldırılmıştır. Bugün 
«mülkiyeti dektiniz, yok ettiniz» diyenler, 1975 yılın
da 10 yıllık taksitkndirmeye oy vermişlerdi. Bu ta
san, Devlet tarafından alınacak madenler ile ilgili taz
minat haklarını da teminat altına almıştır. Ayrıca, bir 
yenilik olarak bu tasarıyla, madenlerin İktisadi Dev
let Teşekkülleri eliyle de işletilmesi usulü öngörülmüş
tür. 

Şimdi mülkiyet hakkının savunuculuğunu yapan 
arkadaşlarıma bir hususu hatırlatmak, bunun üzerin
de ibretle durmalarım istirham etmek istiyorum: Ana
yasanın 38 nci maddesi 1971 yılında değiştirilirken, 
yani kamulaştırmada gerçek değer esası kaldırılıp, 
bunun yerine vergi değeri esası getirilirken, 10 yıllık 
taksitlendirme yerine bu müddet 20 yıla çıkartılırken, 
Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla birlikte Adalet 
Partili arkadaşlar da oy kullanmışlardı. Mülkiyet 
hakkı 38 nci maddede yapılan bu değişikliklerle de
nilirken, bunun savunuculuğunu bizzat Adalet Partisi 
Sayın Genel Başkanı Demire] yapmıştır. Adalet Par
tisinin reyîeriyle delinen mülkiyet hakkının koruyucu
luğunu o zaman biz yaptık. Millet Meclisinin zabıt
larını kesin delil olarak gösteriyorum. O zaman sözü
müzü dinletemedik; ancak, «Yanlış hesap Bağdat'tan 
döner» misaline uygun olarak, Anayasanın 38 nci 
maddesinde Adalet Partisi oylarıyla yapılan bu de
ğişiklik Anayasa Mahkemesi tarafından mülkiyet hak
kını ortadan kaldırma vasfında görülmüş ve iptal 
olunmuştur. Zaman ve Anayasa Mahkemesi zannedi
yorum ki, bizi haklı çıkarmıştır. 

Dün mülkiyet hakkını hiçe sayanlar, bugün neyin 
şampiyonluğunu yapıyorlar, bunu tekrar hatırlatmak 
istiyorum. Madenlerde mülkiyet hakkı yoktur ki, bu
nun delinmesi bahis konusu olsun. Bu tasarı ile yapı
lan, Anayasanın 130 ncu maddesinin emredici bir 

hükmü yerine getirilmiş oluyor. Bunları bu vesile ile 
zabıtlara tescil etmeyi bir vazife addediyorum. 

Yüce Mecîr'se saygılar ve şükranlar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sükan. 
Aleyhte Sayın Muammer Aksoy; buyurunuz efen

dim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, saym milletvekilleri; 
Esasında çok yerinde ve yararlı gördüğüm bu ka

nun tasarısının bir küçük zayıf yanına işaret etmek 
istediğim içindir ki, bu şekilde söz aldım. 

Arkadaşlar, bu kanunun tümü hakkındaki kanaa
tim gayet tabfi ki, olumlu. Çünkü, hazırlayan komis
yonda bulundum. Ancak, bir zayıf noktası hakkında 
birkaç söz söyleyeceğim. Bu konudaki sözlerime baş
lamadan önce, çok değerli arkadaşımız Saym Faruk 
Sükan'ın sözlerine katıldığımı, kendisini alkışladığımı 
belirtmek istiyorum. Bir noktada görüşlerimiz ayrı: 
Anayasanın 38 nci maddesi hakkında ayn ayrı görüş
lerimiz var. Onun dışında, bu kanunla ilgili olarak 
madenler hakkındaki bütün sözlerine katılırım; mül
kiyet hakkı konusundaki çağdaş görüşüne kaldırım 
ve şunu tekrar belirtirim ki, demokratik solda olan 
bir partiye gönülden inanan bir şahıs olduğum hal
de, bu kanun aslında demokratik sol bir nitelikte 
kanun bile değildir. Bu kanun, sadece çağdaş milli
yetçiliğin gerektirdiği bir kanundur. Çünkü, milliyet
çilik, millete ait olan madenlerin tüm millet tarafın
dan yararlanılmasını gerektirir; yoksa, bir avuç kişi 
tarafından değil! 

Maden alanında çok değerli: bir şahıs olan, Türki
ye'nin iftihar edeceği insanlardan biri olan Tahsin 
Yalabık -• ki, çok şey öğretmiştir hepimize •* göster-r 
mistir ki, kömürlerin özel teşebbüsün elinde kalması, 
yani on tane kömür ağasının elinde kalması, aslın
da özel teşebbüsün bile zarannadır. Çünkü, yalnız 
istanbul'da 48 bin atölye ve buna benzer elektrik ve 
enerji kullanan özel teşebbüs, o maden ağalarının, 
yani kömür ağalarının yeterince kömür üretmemesin
den ötürü, günde iki saat çalışamama durumuna düş— 
mekte i o 48 bin özel teşebbüste çalışanlarda dahil -
toplum büyük zarar görmektedir. Onun için, diyoruz 
ki, madenlerin üç beş kfşinin elinde kalması bizzat 
özel teşebbüsün dahi zarannadır. 

ıŞimdi arkadaşlar, bu kadar önemli bir kanunda 
nedir zayıf gördüğüm taraf ve işaret etmek istediğim 
nokta? 
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Bu kanun tasarısını hazırlayanlar bir seçjniı karşı
sında bulunuyorlardı: Hangi madenlerin devletleşti
rileceğine = devletleştirme değil, alışmışız işte - «bu 
yetkinin Devlete geri verileceğine» kim karar vere
cek; Meclis mi, yoksa hükümet mi? Meclis karar ve
rir ise yaran var, zararı var; hükümet karar verirse, 
yararı var, zararı var. İkisinin de zararlı ve yararlı 
yönleri var. Meclis karar verirse, başlangıçta geri 
alınacak madenlerin hepsini tespit edemez. Bu ne
denle, ihtiyaç kendini gösterdikçe geri alınacak ma
denleri ilan edecek ve her birinde yeniden bu Mec
liste fırtınalar, engellemeler olacak. O kanunun çıka
rılabilmesi için büyük zaman kaybı meydana gele
cektir. 

Bu, büyük sakıncası. Ama tasarrufun toplum dü
zenimizde (anayasal düzenimizde) egemenliği ulus 
adına kullanma bakımından daha yukarı düzeyde 
olan Meclisin iradesine dayanmasının da, başka bir 
kuvveti var. Fakat zayıf tarafı, her madende yeniden 
tartışma durumu... Bundan dolayı, bunu hükümet tes
pit etmelidir dedik. Bunun zayıf tarafı nedir? Her an 
Hükümetin durumuna bağlı olması! Eğer hükümet, 
bu işlerde çağdaş milliyetçi görüşle hareket etmezse, 
yabancıların bazı tutum ve sözlerine kanarsa, birçok 
madeni Devlete geri alma yoluna gitmeyebilir. Bak
tık; kimdir iktidarda? Halk Partisi ve onun yanında, 
başka partiden ve tarafsız 13 insan... Bunlar, demok
rasiyi kurtarabilmek, memleketin milli menfaatlerini 
koruyabilmek için bir araya gelmiş insanlardı. O za
man iki parti vardı, şimdi bir parti var ve 11 tane ta
rafsız, kabinede. 

Biz dedik k i : Bu kanun tasarısı sadece Atatürk
çülüğün ve gerçek milliyetçiliğin gereği bir kanun ol
duğundan, sol nitelikte bir kanun bile sayılmak ge
rektiğinden, bu Hükümet, memleketin yararına olan 
bütün madenlerin, işletilmesi yetkisinin Devlete geri 
alınmasına karar verecektir. Bu inançladır kî* bu za
yıf noktayı ağır görmedik ve Hükümete bıraktık yet
kiyi. Bunu arz ediyorum. 

Şîmıdi, nitekim Sayın Sükan'm konuşması da ne 
kald'ar doğru düşündüğümüzü ispat etmiştir. Yalnız, 
bir şey ekleyeceğim: Sayın Hükümet bilsin ki - Sa
yın Başbakan ve diğer üyeleri de burada - bu kanunun 
verdiği yetkiyi Hüklitet kullanmaya kalkacağı za
man, pek çok dış baskılar söz konusu olacaktır. 

Nitekim, işte 12 Mart dönemirtile, bite bazı iyi 
kanunüar çıkarmak isteyen arkadaşlarımız olmuştu 
ve İhsan TopaHoğîu boraksların devleileışitfriîmesi yo
lunda taısarıyı getirdiğinde - islim zikretmiyorum - iki 
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j büyük devletten derhal buraya heyetler geldi, bü
yük baskılar yapıldı ve zamanın Başbakanı yan çiz-

I di ve İhsan Topaîoğlu da bundan ötürü istifa etti. 
Şimdi de hiç şüphe etmiyorum ki, hangi maden* 

I Serin geni alına kapsamına gireceği konusunda ka
rarname söz konusu olduğumla, pek çok çevreler ha-

J rek'ete geçecektir. Ama biz inanıyoruz ki, bu Hükü
met hiçbir zaman bu balkılara pabuç bırakmayacak
tır, önem .vermeyecektir. 

Bunu belirttikten sonra bir cümle ile sözlerime 
son vermek isterim: 

I Madenlerin, hepsinin birden tespiti belki söz ko-
I nusu oilmaz. kömürlerin bir an önce devletçe geri 

alınması ve Türkiye'ye büyük mali yarar getirecek 
olan boraksın devM eline alınmasının ön safta oMu-

I ğunda şüphemiz yoktur. Diğer stratejik maddelerin 
hangileri olduğunu blîim adamları, teknisyenler biz
den iyi bilirler ve Hükümete d© ışık tutacakiatfdK*. 
GönüEden dileğimiz, Hükümetlimizin bir an önce ken
disine 1 ıtci maddede verilen yetkiyi kullanması ve 
en önem'i madenlerimizin devletçe geri alındığını, 
bir kararname ile ilan etmesidir. 

Bu Kanunun Tüık ulusuna, Türk Devletine, Türk 
top'umuna olumlu meyveler getirmesini ve yoksul
luktan kurtu3mamızda, bugüne kadar yeterince de-
ğerlend'iriılmeyen madenîerimiiziln yardımından bir an 

I önce yararlanmamızın sağlanmasını gönülden dile
rim. 

I Teşdskürleır ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Sayın Baş

kan, bir hususu arz etmek işitiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efend'iim. 
t. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Hükümet 

adına Sayın Sükan konuştular. 
I BAŞKAN — Hayır hayır, Konya Milletvekili 

olarak söz verdıim efendim; Hükümet adına değil. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Şahsı adı, 

I rıa mı 
BAŞKAN — Tabii. 
1. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Çünkü 87 nci maddeye göre, Hükü

met ve Komisyona söz veremem. 
Sayın Kumaş, zatiâliniz de söz islediniz; ama 

1 kişiye söz verme olanağım var; özür dilerim. 
Değerli arkadaşlarım, elimizde bulunan, Devlet

çe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun tasarısının 
I kabul veya reddi açık oylarınıza tabidir. 

918 — 
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Açık oyîamânm, kupa kürsüye konulmak ve ismi 
okunan sayın üyenin oy pusulasını kullanmak sure
tiyle yapılması hususunu Yüce Heyetin onayına su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmtiştîr. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel anımsattığım gi
bi, basılı oy pusulası bulunmayan sayın üyelerin be
yaz kâğıt üzerine ad, soyad, seçim böBgssi; kaibul, ret 
veya çekimser deyimlerini yazıp imızakdiktan sonra 
kupaya oy kullanmalarını rica ediyorum. 

Yalnız, bir karışıklığa meydan vemıeırnek üzere, 
değerli arkadaşlarımın, sadece ismini okuduğum ar
kadaşımın kürsüye gelmesini ve o arkadaşımın oy 
kullanmasını rica ediyorum; karışıklığa meydan ve
riliyor, sayı yanlışlıklan yapıyoruz; rica edlyoruan 
bu hususu da. 

Hangi Üi okumuşum, o ildeki arkadaşlarım Jüt-
f en gelsinler ve oylarını kullansınlar. 

Adana ilinden başlıyoruz efendim. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Açık oylamaya katılmayan saym 

üye varsa lütfen oylarım kuşansınlar. 
Oyunu kulanmayan sayın üye?.. Yok. 
Açık oylama işlemi bitmiştir. 
Değerli arkadaşlarını, Devletçe İşletilecek Ma

denler Hakkında Kanun tasarısının açık oylamasına 
226 sayın üye katılmış bulunmaktadır. 226 kabul oyu 
çıkmış ve böylece, yasa, MeclisimSzce kabul edilmiş
tir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ya
sanın büyük Türk Ulusu ve halkına hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. (CHP sıralarından alkışlar) 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya) Sayın Başkan, teşek
kür etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Gerçekten çok önemli bir îş yaptığımıza inanıyor 
rum. Anayasamız doğrultusunda, yürütme organını 
yıllardan beri muhtaç olduğu bir yetki ite donatmaya 
dönük bir yasayı Miiüet Meclisinde görüşüp karara 
bağlamış bulunuyoruz. Bu görüşme maratonunu çoik 
yorucu koşullar abında dirençle sürdüren tüm değer

li arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunmayı gö
rev saylıyorum. 

Aynı zamanda bir mutluluğumu da beEnîmek is
terdim. Olağanüstü Meclis toplantısı gerçekleştirilerek 
bu yasanın görüşmesi sağlanabilmiştir. Meclisin ça
lışma günlerinin başlangıcında, iktidar grupu ile mu
halefet grupları arasında kendisini gösteren gerginlik, 
mutlu bir biçıimde, çalışmalar ilerledikçe yumuşama
ya dönüşmüştür ve bugün yasanın sonuçlanmasına 
bizi ulaştıran oturumlarda, neredeyse muüıaîefet par
tisinin değerli yöneticileriyle iktidar grupumm değer
li yöneticileri arasında uyunrâu bir işbMdği gerçekleş* 
tirilebilmiştir. Bu yasanın böyle uyumlu bir anlayışla 
Meclisten geçirtmesinden sonra, öyle umuyorum ki, 
uygulanması döneminde de, ülkemizdeki gerginlik
lerin, ülkemizdeki güçlüklerin aşılmasında da yine 
birlikte adını atmak olanağını bulacağız, ülkemizin 
sorunlarında e3birlîği ile çözme yolunda mesafe kat 
edebileceğiz. 

önümüzde daha çok sorun olduğunu biliyorum. 
Şimdi, yasayı tamamladık. Bu yasaya hayat verme 
görevi, sorumluluğu «muzumuzda. Bu görev, yasayı 
geçirmekten daha az önemli değildir; ama bu göre
vin de altından aynı anlayışla başarıyla kalikalbiîece-
ğisnüze yürekten inanıyorum. 

Yasanın çıkmasına yardımcı o!an ılkt'dar grupu-
na ve muhalefet gruplarına mensup değerli arkadaş
larıma teşekkür ediyorum ve yasamızın, ulusumuza, 
ülkemize yararh olmasını diliyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli aıkadaşlarım, olağanüstü toplantıdan son

ra normal çalışma düzenine giren Genel Kurulumuz, 
yorucu bir çalışmadan sonra bugünkü Danışma Ku-
ruıîu önerisi üzerine, fiilen şu andan iffibaren tatile 
girmiş bulunmaktadır; ara vermemiz var taıbli, on
dan sonra tatiie gireceğiz. 

Değerli arkadaşlarımın bu donem içerıisiinde de 
çalışmalarında başarılar diliyorum. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, Ge
nel Kurulun aüdığı karar uyarınca 1 Kasım 1978 Çar
şamba günü saat 15.00te toplanılmak üzere Birleşimi 
kaplatıyorum efendimi. («Bravo» sesleri, aSuşîar) 

Kapanma Saati : 23.28 
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Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman ve 9 Arkadaşının; Ülkede İdeolojik Maksatlı Cinayetleri önleyemediği 
ve Balgat Olaylarında Gerekli Önlemleri Zamanında Almadığı İddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı 

Hakkında Gensoru Açılmasına İlişkin Önergesine Verilen Oyların Sonucu 

(Reddedilmiştir.) 

AĞRI 
Ahmet Hamdi Şam 

ANKARA 
Hayrettin Turgut Toker 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİTLİS 
Afbidin İnan Gaydalı 

BURSA 
Mehmet Emekli 
Özı* Yılmaz 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bifoeroğlu 
Ahmet Çirribek 

DENİZLİ 
Musltafa Kemal Aykurt 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 262 

Kabul edenler : 38 
Reddedenler : 224 

Çekinserler : 0 
Geçersiz oylar : 0 

Oya katılmayanlar : 1841 
Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

İSTANBUL 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Turan Kocal 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Şerefoğlu 
KARS 

Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 

KAYSERİ 
Mehmet Doğan 
Mehmet Zeki Okur 

KOCAELİ 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
M. Kubilay tmer 

KÜTAHYA 
Ali İrfan Haznedar 

MANİSA 
Sümer Oraİ 

MUĞLA 
Zeyyat MandaHnoi 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğtu 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
S. Orhan Uluçay 

SİVAS 
Ali Gürbüz 

TOKAT 
Faruk Demirtola 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Ömer Çakıroğlu 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ali Fuat Eyülboğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pmar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım. 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orharj, Alp 

Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan öymen 

Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Denüz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 
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BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celalettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk KaraJbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Kesfcıin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Bahattün Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sabiti Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz ökçün 
İsmaü Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağdan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 

M. Kâzım Özeke 
Cengiz özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Aşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 

M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Farulk Süflcan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizarnıettin Çoban 

MALATYA 
Lültfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Muısitaf a Şenitürk 

MANİSA 
Haısan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Eriktin Topkaıya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Metin Mıusaoğhı 
Ahmet Tüılk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Samti Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Gikıay 
Günay Yalın 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
İlyas Kılıç 
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t. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

SÜRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettim Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut-
Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 

Mahmut. Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 

Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 

! M. Selâhattin Yüksel 

VAN; 
İhsan Bedirhaaoğlu; 
Mehmet Sallih YjtdıZ; 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K, Kemal; Anade! 
Bülent Eceyi* 
Avni Gürsoy 
Burhan Kar açelk 

(Oya Katıbnayanîar) 

ADANA 
Cevdet Akçata 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
AFYONKARAHÎSAR 

Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâü. Ay demir 
Kerem Şahiıı 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet; Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 

Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdî 
Hüsnü Yılmaz 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Muhyetltin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
AH Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Ahmet Hamdi Sanear 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllaıtif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmut Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzajt Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya. 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 

Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen, 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. SaitReşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Recep Özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyaaşan 
İhsan Toksan. 
Abdullah Tombaz 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
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Zeki Efeoğlu 
Ali Naili-Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
ismail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSBRt 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk.V.) 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 

Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğlu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir AMüm 
Hüseyin Cavit Erdömiir 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Öniöl Sakar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yuntseven 

MARDİN 
Fehim Ada'k 
Abdlüiîlkaddır Tiimurağaoğlu 

MUĞLA 
Afomıet Buldanİı 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
Sadi Samiuneuoğhı 

(Açık Ü) 

Aydın 
Edirne 
Maaisa 
Muğla 

ORDU 
Memduh Ekşi (Bşk.V.) 
Hamdi -Mağden (1. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 1 

'elikler) 

1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Lütfi Göktaş 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 

Muslih Görentaş 
(Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

ö. Lütfü Erzurumluöğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahit Karakaş (Başkam) 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 

•»*^^-«E>>*^. ı 
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Devletçe İşletilecek Madenler Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kalbul edenler : 226 
Reddedenler : 0 
Çekimserler : 0 

Geçersiz oylar : 0 
Oya katıiknayanlar : 220 

Açik üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
ismail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

ismail Akın 
Hasan Akkuş 
Güneş Öngült * 
Mete Tan 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. ismet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 

Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin öcal 
Altan öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Denliz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
irfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karabörklü 

BURDUR 
Cemal Akta^ 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esait Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer ihsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Hail Akgül 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
BahatCin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbüi Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza SepCioğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 

Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
ilhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
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Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

ÎZMÎR 

Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHR A MA NMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
ismet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabrı lığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizaımettin Çabam 

MALATYA 
Lüttfi Doğan 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Ali Kırca 
Mustafa Şenıtüirk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Eıteı Topikaya 
Hasan Zöngdın 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Möbiü Musaoğkı 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yuknaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Ertuğrul Günay 
Günay Yalın 

RtZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
Ilyas Kılıç 
I. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 

StlRT 
M. Nebil Oktay 

SlNOP 
Hilmi işgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 

Enver Akova 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
ismail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçeldk 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 

(Oya Katılmayanlar) 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 

Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
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ihsan Karaçam 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin tnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyettin Multlu 

BOLU 
Avnİ Akyol 
Müfit BayraMar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdii 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer, Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif TosyaliQğlu 

ÇORUM 
Musıtafa Kemal J&ilberoğli) 
Ahmet Çimfeak 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Musıtafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdı Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mahmuıt Kepolu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atfllâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
A1İ Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

JSPARTA 
Süleyman Demire! 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Nihat Kaya 
Turan Kocal 
Recep özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Mehmet Yusuf özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket-Doğan 
(Bşk, V.) 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyztioğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıcjğlu 
ibrahim Topuz 

KONYA 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Jsrbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kuibilay tiner 
ihsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğ'lu 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir AMum 
Hüseyin Cavüt Erdıemdr 
ilhan Ersoy 
Ali İrfan Hazinedar 

MALATYA 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Hail YuıtSeven 

MARDtN 
Fehim Adak 
AbdüÜkadir Tiimurağaoğhı 

MUĞLA 
Ahmet BuManîı 
Zeyyat Mandalinci 

MUjŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagiil 

NEVŞEHİR 
ibrahim Ethem =Boz 
Esat Kıratlıoğhı 
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NİĞDE 
HMseyao Çdiflc 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Sadi Somuncuoğlü 

ORDU 

Memduh Ekşji (Bşk.V.) 
Hamdı Mağden (l Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RÎZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
î. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SÜRT 
Zeki Çeliker (t. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
ibrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfii Göktaş 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

(Açık Üyelikler) 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

1 
1 
1 
1 

VAN 
Muslih Görentaş (Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 

Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyüboğlu 
(Bşk,. V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Cahlit Karakaş (Başka») 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

Yekûn 
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Millet Meclîsi 
GÜNDEMİ 

169 NCU BİRLEŞİM 

22 . 9 . 1978 Cuma 

Saat : 14.00 
I 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Gensoru önergeleri 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
1. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman ve 9 

arkadaşının; ülkede ideolojik maksatlı cinayetleri ön
leyemediği ve Balgat olaylarında gerekli önlemleri 
zamanında almadığı iddiasıyla içişleri Bakanı irfan 
Özaydmlı hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alın-; 
mayacağı konusunda görüşme. (11/11) 

. 3 
SEÇİM -

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada

şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

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

3„ — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin 
mühendislik ve satmalına hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına İlişkin önergesi (10/25) 

4. -r- Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayısta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec

lisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

5£— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayı* 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca fotir Meclis Araştırması açılmasına ilüşklin öner
gesi. (10/26) 

6. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri i e alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ndi, Millet Meclisi içtüzüğünün '102 ve 103 ncü mad
deleri uyarımca bir MeclSs Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

7S — MSP Grupu adına Grup Başkanvekili Oğuz-
han Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
mın, Ankara - Yıfba Çarşısı yangını konusunda Ana,-
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca ıbir Meclis Araştırması 
açılmasına üşkürn önergesi. (10/28) 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 100, ve 101 nci maddeleri uyarınca bîr Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

9. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldandı ve 9 
arkadaşının, istanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

11. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'm 



6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — tzmir 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 Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

13. - Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bk Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

16. — Zonguldak Milletvekilli Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

17. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

18. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığında bazı 
işçilerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/38) 

19. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

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'm, 
anarşik olayların Önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

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

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
lköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği-

rim 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 sora 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) 

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



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

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

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa- J 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları- I 
na ilişkin içişleri Bakanından sözlü sora önergesi. 1 
(6/42) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa- J 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları- 1 
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) j 

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

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

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

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

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

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

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

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

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
tin, Türküye Elektromekanak Sanayi Anonıim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/64) 

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

28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının I 

gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/66) 

. 29, — 5 Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi, (6/67) 

30. —; Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkSleıü ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türktiye'yi ziyaretine ilişkin Bâşba: 

kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 
31. — Ankara 'Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazananı 
bazı kişilere ilişkin tçüşlerti Bakanından sözlü, soru 
önergesi. (6/69) 

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

33. -— Malatya Milletvekili Mehmet' Recai Kutan' 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

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

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

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

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

38. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
DlSK'in istanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

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

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

41. — Çorum MiUetvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 



42, — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
Miskin Ticaret Bakanından sözlü som önergesi. (6/80) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

44.: — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

46. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haine getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

53. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

55. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

57. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

58. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

59. — Muğla Miletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Muğla'da bazı kaymakamların görevden alınmasına 
ilişkin Devlet Bakanı (Başbakan Yardımcısı) ndan 
sözlü soru önergesi. (6/97) 

60.: — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

61. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

62. — Ankara Miletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/1 öl) 

64. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat (kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/1Ö2) 

65. — Niğde Miletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanhğında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

66. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/1014) 

•67. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

68. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurularına 



3. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.. 1978) 

4. — Yalvaç ilçesi. Debıbağllaır Mahallesi. Han© 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çayh'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve „ 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçahca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — ")ursunbey 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) 

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

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
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) 

ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) ' 

69. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçülkel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/1019) 

72. — Mardin Milletvekili Abdüükadir Timurağa-
oğlu'nıun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/lill) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın bele-. 
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» Mişlkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Devletçe işletilecek madenler hakkında 

kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12.4.1978) 

X 2. - Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5,. 1978) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener BattaTın, 1136 



17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nöi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (Ş. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

18. — Sivas 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". — 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 nei maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

sayılı Kanunun geçici 17 tici maddesine bir fıkrn ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayıli 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) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28• . 2 , 1978) 

12. — 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) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar. 
Hakkındaki Kamımın 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) 

14. — 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) 

15. — 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) 

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) 

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki 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. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

21. —-: Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın 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) 

22. — Milli Savunma eski Bakanı llhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gtre-< 
ğince 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) 

23. — Konya Milletvekili 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'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel 
in özel affına dair kanun tekKfinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisti : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi Sr Sayısı : 
6*ya 1 nci ete; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 4 . 1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/10)6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 4 . 1978) 

26. — Nuri Sayın'm, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senaıtosu 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) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Baita'nın, 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) 

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

; 2?. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 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 ye bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma târihi: 18 . 5 . 1978) 

30. — Bahkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı >: 109) 
(Dağıtma tarihi : 18'. 5 . 1978) 

> 
3 | . — 1475 sayılı; İş Kanununa bir madde eklen

mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
öğlu'nün, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağhk ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

32. •.— C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihti : 7 . 6.. 1978) 

33. — Tokat- Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A; Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 .1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

34. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.6.1978) 



35. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun tasa
rısı ve Aldiafleıt Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dlaıir Kamun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S, Sayısı : 120) (Dağıtma tadili : 
14 . 6 .1978) 

37. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dlair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Saynsı : 121) (Dağıtma, tarihi.: 
14.6.1978) 

38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

39. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamıbahçeoi'nıiın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6,1978) 

41. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 Olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkımda kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1978) 

42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi--

raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 , 1978) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6.1978) 

X 44. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ye Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka

nun teklifi ye İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

45.; — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 , 1978) 

46. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 , 6 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 .6.1978) 

48. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısr : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

49. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

50. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı r 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6 .1978) 

51. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 .1978) 

52̂  — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi-



nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 . 1978) 

53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili î. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 14*1) 
(Dağıtma tariki: 27. 6.1978) 

X 54. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978'yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1978) 

55. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29.6.1978) 

56i —Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. —Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

58. —Diyarbakır Milletvekili Abdüllatif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko

misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu^ 
(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. —Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/242) 
(S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

60. —Rize Milletvekili Yılmaz Baltanın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı J 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

61. —Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

62. —Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

63. —Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) f 

64. —Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının IkaMıntaıasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komıisıyontla-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı y 153) (Dağııtma tarihli : 20, , 9 . 1978) 

66. — Koruya Milletvekili Necmettin Erbalkan'm 
yasama dökunmlmıaıziığiının kaldınimasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeremi ve Anayasa ve Adalet komisyoınla-
ri'mdan kurulu Kanma Komisyon, raporu. (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

67. — Siıirt MiiHötveMü Mehmet Niebil Oktay'ın 
yasama, doıkunuilınazJiğıınuı kaldırılmasına lişkin Baş
bakanlık tezkenesi ve Anayasa ve Acki&t komisyonla* 
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ıradan kurulu Karma Komisyon -raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yasama dokunulmazlığının kaMıolmasıma ilişiktim 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalelt komisyon
larımdan kurulu Karma Komıiısıyon raporu. (3/207) (S. 
Say*» :> 156) (Dağıtma tarihi : 2Q . 9 . 1978) 

69. — İzmir Milletvekili Kaya Beıngisu'nun yasa
ma dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

70. — Yozgat MIMetvekiI AM Fuat Byüboğlü'nun 
lyasaıma dokunulmazlığının kaiMrimasıma ilişkim Baş- i 
bakanlık tezkeresi ve Anıayasa ve Adakıt komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma itaatimi :'2Q , 9 .1978) 

71. — İsparta Milatvekü Süleyman Demıiırel'in 
yasama dokunullmazlığının kalldiırHılmiaisımıa ilişkim Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet koımliisyonlâ  
rındam kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayası : 159) (Dağıtana, tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — Urfa Millietvekiii Methmet Celâl Bucak'ım 
yatsama dokumulmazhğının kalkllırtmasına diskim Baş-
balkanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet koımilsyonla-
rımdan kurulu Karma Korriilsıyon raporu. (3/220) <S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihti : 20 . 9 . 1978) 

73. — Gaziantep Mffieıtvekli Ekrem Çetin'im ya-
ısama dokunulmazlığımın kalldırılmasına ilişkim Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

74. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S. 
Sayısı : '162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

75. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağtaıa tarihi : 20 . 9 . 1978) 

76. —- Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

77. — Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcı^ 
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık ıtezlkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

78. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığımn kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) (S. 
Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 1978) 

80. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

81. — Denizli Milletvekili Ömer ihsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş~ 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 201 . 9 w 1978) 

82. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağitma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

83. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(Ş. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

85. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

86. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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87. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla- , 
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

88. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

89. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — İsparta Milletvekili jSüleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kumlu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

91. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

92. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu (3/1*63) (S 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

93. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978 

94. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

95. — Van Milletvekili Muslih (Müslihittin) Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

96 . - Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına, ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. —îzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

98. — Ağrı; Milletvekili Mikâil Aydemir'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) (S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

99. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

100. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

101. — Samsun Milletvekili İbrahim Ethem Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

102. - Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından tkurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

103. - Ankaıa Milletvekili Selâhatfcin Öcal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkereni ve Anayasa ve Adalet komisyon-

Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

104. - Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurucu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

105. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

106. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 'ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 

lanndan kurulu 
(S. Sayısı : 1911) 

(S., Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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107. — İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

108. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

109. - Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

110 — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

111 -— Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

112 — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S. Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

113 — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

114 __ Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

115 — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/142) (S. Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

116 — Elâzığ Milletvekili Rasim Küçükel'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından Kurulu Karma Komisyon Rapoıuj 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi ı 20.9.1978) 

117 — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S, Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

118 — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

119 — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişlkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

120 — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S, Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

121 — Konya Milletvekili Necmettin Erbalkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu.; (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

, )122 — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

123 — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi :-20 . 9 . 1978) 

124 — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

125 — Anlkara Milletvekili Semih Eryıldız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

126 — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı -
rtm'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş-
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kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262). (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

127 — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263) S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

128 —Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla 
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/277) (S. 
Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129 —izmir Milletvekili Adil Demir'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

130 —Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

131 — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

132 —içel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133 — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134 — izmir Milletvekili Adü Demircin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135 — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlanndan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

136 — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'rn yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

137 — Çankın Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma KomiŞyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

138 — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

139 — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

140 - Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu'-
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis-
yonlarmdan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi : 20 .9 . 1978) 

141 — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'/ 
nun yasama dokunulmazlığının kaldınlmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlanndan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

142 — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekîn'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlanndan 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

143 — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlann
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

144 — Erzurum Milletvekili ismail Hakkı Yıldı-
rım'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlanndan Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145 —Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başlba-
kanhk tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 
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146 — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

147 — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu '(3/1-15' 
(S. .Sayısı : 235) (Dağıikna tarihi : 20 . 9 . 19/8) 

148 — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 2C|.9.1978) 

149 '— Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adlaleit komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

150 — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis-
yoril'arından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

151 — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma, tarihi : 2Q.9.1978) 

152 — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alparslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırıİmasına ilişkin 
'Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

153 — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

154 — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi Ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

155 — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

156 — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aym maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

İ 57 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115)' 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

158 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yuna
nistan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

159 —'- 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

16Q — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

161 — C. Senatosu İdtaınibu'l Üyesi Erdtoğan Alda-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - Aı/12 ırrürjdldlesirüs (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ük'mci maddesinin (D) bsrtdine (e) fıkrası âlâveisâ-
m'j ve aynı Kanunun 8 ndi maıdldbslinin tadifline müte
dair kamun tdk!Mi ve Baıyınidiıııliık, tmaır, Ulaştınmîa ve 
Tıuijzm ve Plan komlJsyonlairı raporları. (2/192) (S. Sa
yım : 249) (Dağıtımla (tarihi : 20 . 9 . 1978) 

162 — 6136 sayiı Ateşli Salâhlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı dle 1., 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve 'ek maddelerin değiştirilırneısi-
na ve bir ek ımaldldb ve bir geçici madde eklenımtsıins dair 
kanun tasara» ve îçişferi ve Adalet Komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağütma tarihi : 
20.9.1978) 
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163 — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'da îm-
zaknan «Türkiye CıımJıurüiyeıti Hükümeti dile liıbyıa 
Arap Halik Saayalislt Cemıaıhir'iyesıi Araıaında Türkiye -
Libya Ortak Gemi loşa ve Onarım Şiriköti Kurülmıası 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Bayındırlılk, tmıar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri kömûsıyoınları rapor
lar». (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıitma taılihi : 
2Q . 9 . 1978) 

164 — Tünkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 

Arap Cumhuriyeti Hüıkaimelti Arasında Hava Ulaşfar-

ımaısuıaa .Dair 17 Ağustos 1975 ıtaırıilhl Anlaşmanın Onay-

fcinto'aısınım Uyıgun Bıâunıduğu Hakkında Kanun Ta

sarısı ve Baymıdlr'îık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 

Dışiişleni komiisyonîan raporları. (1/117) (S. Sayısı : 

252) (Dağıtma fcarini : 20 . 9 , 1978) 




