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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GELEN KAĞITLAR 4 

II. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 5 

1. — Millet Meclisi Başkanı Catıft Karakuş' 
m, yem yasama yılımla yapılacak çalışmalara 
İlişkin Başkanlığın görüş, dUek ve ternennüerml 
belirten ve Genel Kurula başarı dileyen konuş
masa. 5:6 

III, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 6 

A) Tezkereler ve önergeler 6 
1. —- Görevle yurt dışına gidecek olan Ma

lîye Bakanı Ziya Müezzinoğhı'na İşletmeler Ba
ltam Kenan Buhitoğlu'mın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/420) 6 

2. -— Görevle yurt dışına gidecek olan Çalış
ma Bakanı Bahir Ersoy'a Köy İşleri ve Koopera-
lifler Bakam Ali Töpuz'un vekillik etmesinin 
uygun gorühnüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
ını tezkeresi. (3/421) 6 

Sayfa 
3. — Boşalan Devlet Bakanlığı ve Başba

kan Yardımcılığına Devlet Bakam Hikmet Çe
tinim atanarak Devlet Bakanlığının kaldırılması
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/422) 6:7 

4. — Görevle yurt dışına gidecek olan Tica
ret Bakam Teoman KöpriUitler'e Yerel Yönetim 
Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/423) 7 

5. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dev
let Bakam ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sü-
kan'a Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı Mete 
Tan'ın vekülik ermesmin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/424) 7 

6. — Görevle yurt dışına gidecek olan Sos
yal GüVenllk Bakanı Hami İşgüzar'a Devlet 
Bakam Enver Aköva'mn vekiBik ermesrnin uy
gun görUftnüş olduğuna dair Cummırbaşkanlı-
ğı tekeri. (3/425) % 

7. — Görevle yurt dışına giden Devlet Ba 
kanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğ-
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Sayfa 
lu'na İçişleri Bakanı İrfan özaydmh'nın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hur başkanlığı tezkeresi. (3/426) 7 

8. — Görevle yurt dışına güdecek olan Gıda 
- Tarım ve Hayvancıhk Bakanı Mahmut Yüce* 
Ier*e Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik et
mesinin uygun görülmtiş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/427) 7 

9. — Görevle yurt dışına gidecek olan imar 
ve İskân Bakam Ahmet Karaaslan'a Orman 
Bakanı Vecdi İlhan'ın vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez* 
keresi. (3/428) 7:8 

10. — Görevle yurt dışına, gidecek olan Dev* 
let Bakam Lûtfi Doğan'a Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekil
lik etmesinin uygun göriilmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/429) 8 

11. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakam Teoman Köprülüler'e Yerel Yö
netim Bakam Mahmut özdemir'in vekillik et* 
meşinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur* 
başkanlığı tezkeresi. (3/430) 8 

12. — Görevle yurt dışına giden Devlet Baka
nı Ahmet Şener'e Devlet Bakam Salih Yıîdız'ın 
vekillik etmesinhı uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/431) 8 

13. — GÖrerle yurt dışına gidecek olan Ulaş
tırma Bakam Güneş öngüt'e Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam Mete Tan'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/432) 8 

14. — Görevle yurt dışına gidecek olan İşlet*^ 
meler Bakam Kenan Buhrtoğhı'na Maliye Ba* 
kam Ziya Müezzinoğlu'mın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/433) 8 

15. — Görevle yurt dışına giden Muü Savun* 
ma Bakam Hasan Esat Işık'a Dışişleri Bakanı 
Gündüz ökçün'ün vekHik etmesinin uygun gö* 
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/434) 8 

1<>. — Görevle yurt dışına gidecek olan Kül
tür Bakam, Ahmet Taner Kışlah'ya Turizm ve 
Tanıtma Bakam Alev Coşkun'un vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/435) 9 

Sayfa 
117. — Görevle yurt dışınla giden Devlet Ba

kam ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetîn'e 
Dışişleri Bakam Gündüz ökçün'ün vekillik et* 
meşinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/436) 9 

18. — Görevle yurt dışına giden Mili Savun
ma Bakam Hasat Esat Işık'a Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'niîn ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/437) 9 

19. — Görevle yurt dışına giden Devlet Ba* 
kam Lûtfi Doğan'a Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakam Mehmet Yücelerin vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur* 
başkanlığı tezkeresi. (3/438) 9 

20. — Görevle yurt dışına giden Ticaret Ba
kanı Teoman KöprüKiler'e Yerel Yönetim Ba
kanı Mahmut özdemir% vekillik etmesinin uy* 
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanh* 
ğı tezkeresi (3/439) 9 

21. — Görevle yurt dışına giden Genetik! 
ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'a Yerel Yöne
tim Bakam Mahmut özdemir'in vekillik etmesi* 
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/440) 9 

22. — Görevle yurt dışına giden MilK Eği
tim Bakanı Necdet Uğur'a Orman Bakam Vecdi 
İlhan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol* 
duguna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/441) 10 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri. 10 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde 
çarpışan yabancı iki aşiretle ilgili tulumu ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisli İç
tüzüğünün 100 ve 1*0(1 nci maddeleri uyarınca! 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. 
(8/11) 10:11 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş* 
turnası açılmasına ilişkin önergesi. (10/39) 11:12 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 
9 arkadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile 
ilgili tutumu konusunda Anayasanın 88 ndi, Mü* 
let Meclisi İçtüzüğünün 1012 ve 103 ncü maddele* 

— % — 
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Sayfa 
li uyarınca bir Meclîs Arattırması 
ilişkin önergesi. (10/40) 12 

4. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref -
oğhı ve 9 arkadaşının, Edirne Eğitimi Enstitü
sü yangını nedenleri ve diğer eğitim enstitüleri
nin eğitim, öğretim ve yörietfon durumların] 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 1012 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclîs Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 12:13 

5. — Bursa Milletvekilli özer Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Türk Standartlar Enstitüsünde yasa 
dışı tasarruflar yapıldığı iddialarım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclîsi İçi 
tüzüğünün 1102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/48) 13:14 

6. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmak
çı ve 9 arkadaşının, Antalya Belediye Başka
nının tutum ve davranışları hakkında Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir MecSîs Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/42) 14:15 

7. — Aydın Milletvekili Nafait Menteşe ve 
15 arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa di" 
şı uygulamalar yapıldığı iddiasını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclîsi İç
tüzüğünün 1Üİ2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclîs Araştırması açılmasına Şişkin öner
gesi. (10/43) 15:16 

8. — Kocaeli Miîîetvekili Adem Ali Sanoğhı 
ve 9 arkadaşının, özel sektöre alt bir kömür ÎŞH 
letmesıne Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sos
yal Güvenlik Bakanlarınca yasa dışı olanaklar 
sağlandığı iddiasını saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 

Sayfa 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 16:17 

9. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin 
Ve 9 arkadaşının, Milli Eğitini Bakanının Balı* 
kesir Necati Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve 
davranışları hakkında Anayasamın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclîs Araştırması açılması-̂  
na ilişkin önergemi, (m/45) 17:18 

10i. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraklar ve 
9 arkadaşım», Edirne Gümrüğünde meydana! 
geldiği iddia edilen bir kaçakçılık olayını ve 
sorumlularım saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 18:19 

11. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Şeref oğhı ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim 
Enstitüsünde bazı öğrencilere baskı yapılarak 
öğrenimden alıkonulduğu iddiasını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclîsi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/^7) 19:20 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 21 

A) Öngörülmeler 21 
1. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi 

Aksakal ve 9 arkadaşının; uyguladığı yanlış tat 
ban fiyat politikası üe üzüm UretÜcîsJinin zararı
na harekeli; ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teo
man Köprülüler hakkında, Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddelerii 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önerge* 
nm gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (M/10) 21:38 

3 — 
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No. : 1 
GELEN KÂĞITLAR 

1 . İ l . 1978 Çarşamha 

Sözlü Soru Önergeleri 
il. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 

ekiminin (kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

2. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, in
dirimli gazete kâğıdı tahsisine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. 
(6/125) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Yozgat 'Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun, 

Balgat olayı zanlılarına işkence yapıldığı iddialarına 
ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/333) 

2, — Manisa MiUetvekiU. Sümer Oral'ın, 1978 yı
lı konsolide bütçesine ilişkin Maliye Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/334) 

3,, — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, İçişleri 
Bakanının, MHP İstanbul ti Başkanının öldürülme
sinden sonra verdiği beyanalta ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/335) 

4. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, Hü
kümetçe belediyelere yapılan yardımlara ilişkin Yerel 
Yönetim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/336) 

5. —; İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul Toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/337) 

6. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
hastanelerde çalışan eczacılara ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından yazılı soru önergesi. (7/338) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayınlanan Pal - Der üyeleriy

le ilgili bir yazıya ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/339) 

(8. — İzmir Milletvekili Şinasî Osma'nın, Bakan
lar Kurulu üyelerinin dış gezilerine ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi. (7/340) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yargı 
organlarının çalışmalarına müdahale edildiği iddiala
rına ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/341) 

10, — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna İlişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/342) 

Tl. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/343) 

Meclis Araştırması Önergeleri 
\. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -

oğtu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

2. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 10 arka
daşının, Türk Standartları Enstitüsünde yasa dışı ta
sarruflar yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/48) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : GAH Karakaş 

DÎVAN ÜYELERİ: Yılmaz Balta (Rize), İrfan Binay (Çanakkale) 

ıBAŞKAN — Sayın milletvekilleri; Millet Mecli
sinin 5 nci Yasama Döneminin 2 nci Yasama yılının 

1 nci Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, 

4 — 
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H. ~ DEMEÇIJER VE SÖYLEVLER 

1, — Millet Meclîsi Başkanı Cahit Karakaş'm, ye
ni' Yasama yılında yapılacak çalışmalara ilişkin Baş
kanlığın görüş, dilek ve temennilerini belirten ve Ge
nel Kurula başarı dileyen konaşmast. 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan Önce, bu 
yeni yasama yılında yapacağımız çalışmalara ilişkin 
Başkanlığımızın bazı görüş, dilek ve temennileriyle 
birlikte, geride bıraktığımız yasama yılı çalışmaları-
rnizın da kısa bir bilançosunu Yüce Heyetinize sun
mak istiyorum. 

55 nci yıldönümünü (kıvançla kutladığımız Cum
huriyetimizin ve parlamenter demokratik rejimimizin 
temel organı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimi
zin değerli üyeleri; yurdumuzun içinde bulunduğu 
ekonomik, sosyal ve siyasal güçlükleri yenmek için 
Parlamentomuza büyük görevler düşmektedir. 

ÎTürk ulusu ve onu temsil eden Türkiye Büyük Mil
let Meclisli, demokratik rejimi korumak ve yaşat
mak için şimdiye kadar bir çok sınavı başarıyla ver
miştir, Ulusumuzun bu gibi bunalımlı dönemlerde 
daha iyi beliren ve her (türlü düşünce ve parti (ay
rımını bertaraf eden birliği, beraberliği, dayanışma
sı, azim ve iradesi, en çetin sorunları bile demokratik 
düzen içinde çözebileceğimizin en sağlam güvencesi
dir. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyete, parlamenter de
mokratik rejime ve Anayasal kuruluşlarımıza yönelen 
saldırılan ve bunlar üzerindeki karanlık emelleri önle
mek, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi 
partilerimizin ve siz sayın üyelerin birlik, hoşgörü ve 
uyum içerisinde çalışması ve büyük halk çoğunluğu
nun beklediği yasaları bir an önce çıkarmasıyla müm
kün olacaktır. 

cülusumuzun gözü Parlamentomuzun üzerindedir, 
tek umudu Parlamenltomuzdur ve tüm sorunlarının 
çözümünü Parlamentodan beklemektedir. Demokratik 
parlamenter rejimin temelinde de bu kriterleri, vardır. 
Ulus ve ülke sorunlarına Parlamento dışında çözüm 
aramak, bu rejimi yaralayacağı, yıpratacağı ve hatta 
çökerteceği gibi, aynı zamanda, millete büyük bir say
gısızlık ve inançsızlık anlamı taşıyacaktır. 

özgürlükçü parlamenter rejimi kötülemek, zayıf
latmak ve yıkmak isteyen bazı mihrakların karanlık 
emellerine, başta Türkiye Büyük Mille/t Meclisimiz ol
mak üzere, demokrasimizin güvence kaynakları olan 
tüm anayasal kuruluşların elbirliğiyle, gönül birliğiyle 
set çekmeleri gerekir. 

ıDemokratikr rejknln korunmasında ve yaşatılma
sında Parlamentomuza düşen büyüfc görev ve sorum
lulukları yerine getirirken, milletvekillerirnizin parla
menter rejime olan inançİanyla, Atatürk devrimleri
nin ışığında ve Atatürkçü doğrutoda görev verecek
lerinden kesinlikle ̂ ernin bulunmaktayım. 

Sayın milletvekilleri, Parlamentomuz yeni -bir ya* 
sama yılına başlarken, kamuoyuna duyurmak istedi
ğim bir başka gerçek de şudur: , 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi, çalışmalarına ara 
verdiği süre içinde, üyelerini tatilde kabul etmek 
mümkün değildir. Sizler her biriniz seçim bölgeleri
nizde ve tüm vatan sathında vatandaşın dilek ve şi
kâyetlerini dinleyerek, yeni yasama yıh için yararlı 
yasa tekliflerinize ve denetim önergelerinize malzeme 
toplamış, hazırlık yapmış bulıjnuyorşunuz,-

Parlamentomuzun bir kanadı olan Millet Mec
lisinin yeni yasama yılı içinde gerek Genel Kurulda; 
ve gerekse komisyonlarda yapacağı çalışmaların ve-
ritmanli iaritııabitoek liçtin BaiştoaıriHığaınnz her türlü 
çabayı gösterecektir, Bu çabaya siyasi parti grupu 
yetkilileriyle, sayın üyelerin ve sayın komisyon baş
kanlarının da katılacağından kuşkum yoktur. Sık 
sık siyasi parti gurupu temsüeileriyle bir araya gel
mek suretiyle çalışma etkinliği ve verimliliğini artıra-
bileceğimiz umudundayım. 

Çalışmalarımıza hız kazandırabilmek için, İçtü-
ğümüzün bazı aksayan, işlemeyen maddelerinin de
ğiştirilmesi de gerekmektedir. Bu amaçla ve siyasi 
parti gruplarının yaptığı bir protokole uygun olarak 
Başkanlığırnızın girişimleri vardır ve bunlar olumlu 
yolda sürmektedir. İçtüzüğümüzün aksayan, işleme
yen maddeleriyle Siyasi Partiler Yasası ve Seçim ya
salarını gözden geçirecek, gerekli değişiklikleri ve 
yeni düzenlemeleri saptayacak Parlamentodaki bütün 
siyasi partilerin katıldığı partilerarası.özel bir komis
yon çalışmalarını mutazaman sürdürmektedir. 

Bu arada, yönetimle ilgili olarak Başkanlığınız
ca alınan baz* önlemlere de- de^nmek istiyorum. 
Tütn üyelerimiz»* bilgisiae^suaulattrbu Önlemler hem 
Parlamentomuzun ve üyelerimizin; güvenlikleri amacı
na ve hem de sayın üyelerin çalışma zamanı ve ve-
rhnini arüıroafc amacına yöneliktir. Bu önlemlerin 
etkin olabilmeleri, doğması muhtemel nahoş olay
ların önlenebilmesi, sayın .üyelerin Başkanhğımızaı 
yardımlarına, desteklerine bağlıdır. Bu konuda sa
yın arkadaşlarımın yardımkrını özellikle rica ediyo
rum^ 
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Sayın milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, Mec
lisimizin geçen yasama yılında yaptığı yasama ve 
denetim çalışmalarmm sonuçlarım bakamlar halinde 
özetlemek istiyorum: • - - ' 

Geçen yasama yılı .içinde, tatil sırasında gelen
ler de dahil olmak üzere 200 adet kanun tasarısı ile 
633 adet kanun teklifi verilmiş, bu tasarılardan 9'u 
ve tekliflerden de 15'i sahipleri tarafından geri alın
mıştır. Ayrıca, 95'i geçen dönemde olmak üzere 
96 kesinhesap kanun tasarısı mevcuttur. Kanun ta
sarılarından 65 adedi ile tekliflerden 60 adedi kanun-
laşmıştır. Bunlardan bazıları birleştirildiği için, top
lam olarak Meclislerimizden 82 adet kanun çıkmış 
bulunmaktadır. Kanunların dışında 29 Meclis Ka
rarı yayınlanmış, 29 Danışma Kurulu önerisi hazır
lanıp Genel Kurula sunulmuştur. 

Dikkatlerinize sunmak istediğim, önemli.. bir konu 
da, Sayıştay Komisyonu ile ilgilidir. Çok sayıda 
işin yığıldığı bu Komistyonumuz, Başkanlığın bugü
ne dek muntazaman yaptığı 40 çağrıya rağmen, maa
lesef toplanıp görev taksimi yapamamıştır. Bu ko
nuda gruplarımızın ve üye arkadaşlarımın çabala
rım beklemekteyiz. 

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'na İşletmeler Bakanı Kenan 
Bulutoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/420) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, takdim ediyorum. 

22 . 9 , 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Maliye Baka
nı Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye 
Bakanlığına, İşletmeler Bakanı Prof. Dr. Kenan Bu
lutoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederimi 

Sırrı Âitalay 
Cumhuı±»aış)kanı Veikıili 

BAŞKAN — BiJgiİedmtze sunulur. 
2. — Görevle yurt dışına gidecek olan Çalışma 

Bakanı Bahir Ersoy'a Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuz'un vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı etzkeresi (3/421) 

Denetim konularına gelince; bugüne delk verilen 
111 sözlü soru önergesinden 2'si cevaplanmış, 36'sı 
geri alınmış, 73'ü halen gündemdedir. 

Verilen 303 yazılı soru önergesinden 197'si cevap
landırılmış, 19'u sözlü soruya çevrilmiş, 30'u geri 
alınmış, 57 tanesi cevaplanmak üzere gündemde bek
lemektedir. 

Verilen 10 Genel Görüşme önergesinin 6'sı görü
şülüp, sonuçlandırılmış, 4'ü gündemde kalmıştır. 

Yine verilen 38 Meclis Araştırması önergesinden 
19'u için komisyon kurulması kabul edilmiş, 3'ü red
dedilmiş, l'i geri alınmış ve 15 tanesi de gündemde 
bulunmaktadır. 

Geçen yasama yılında 14 Gensoru önergesi veril
miş, bunlardan 9'u görüşülüp sonuçlandırılmış, 2'si 
sahipleri tarafından geri alınmış, 4'ü de halen gün
demde bulunmaktadır ve ilk sırada görüşülecektir. 

Bu yeni yasama yılının daha verimli ve daha et
kin çalışmalara sahne olması, çalışmalarımızın ülke
miz ve ulusumuz için hayırlı sonuçlar getirmesi te
mennisiyle ve gelecek yasama yıllarının daha anlamlı 
açılışlarının yapılacağı ümidiyle, sayın üyelere sağ
lık, mutluluk ve başarı dileklerimle birlikte saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

Gündeme geçiyoruz 

22 . 9 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Çalışma Ba
kanı A. Bahir Ersoy'un dönüşüne kadar; Çalışma Ba

kanlığına, Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali To-
puz'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Veküli 

BAŞKAN — Belgilerinize sunulur. 

3. — Boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yar
dımcılığına Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in atanarak 
Devlet Bakanlığının kaldırılmasına dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/422) 

3 . 10 < 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığım 2 Ekim 1978 gün ve 1/1 Ci8779 

. sayılı yazısı. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Bir ısıüre önce 'boşalan Devlet Bakanlığı ve Baş
bakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Hükmet Çetin'ih 
tatlanması, 

Bu nedenle boşalan Devlet Bakanlığına bağlı ku
ruluş ve görevlerin Devlet Bakanlığı ve Başbakan 
Yardımcılığınla verilmesi, 

Sözü edilen Devlet Bakanlığının kaldırılması, 
Başbakanın 4951 sayılı Kanuna istinat edem (teklifi 

üzerine uygun görülmüştür. 
Arz ederim, 

Sırrı Aitalaıy 
Cumhurbaşkanı Vekili 

ıBAiŞKAiN — Bibilerimize sunulur. 
4. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Teoman Köprülüler'e Yerel Yönetim Bahânı 
Mahmut özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/423) 

' 29 , 9 . 1978 
MAlet Meclisti Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticandt Bıakanı 
Teoman Köprülüİer'in dönüşüne kadar; Ticaret Ba
kanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
5. — Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'a Sağlık. 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/424) 

29 . 9 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Dr. Faruk Siükan'm dönüşü
ne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı
na, Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanı Dr. Mete Tan'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim^ 

Sırrı Atalay 
CumhurBaşkanı Vekil 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Görevle yurt dışına gdiecek olan Sosyal Gü

venlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a Devlet Bakanı Enver 
Akova'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/425) 

4 . 10 . 1978 

Molltet; Meclisi Başkanlığıma 
Görev üe yurtt dışına gidecek olan Sosyal Güven

lik Bakanı Hilmi îşgtüzar'ın dönüşüne kadar; Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakam Enver Akova' 
nın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğumu arz ederim, 

Sırrı Altal'aıy 
CumhurBaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 

7. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydıhlı'nın vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair' Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/426) 

4 . 10 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına, 
Görev ileTurt dışına giden Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Orhan Byüiboğlü'nun dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıhğına, Iç-ı 
işleri Bakam irfan Özaydınlı'nım vekilik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerime, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederimi. 

Sırrı Atalay 
CumhurBaşkanı Vekil 

BAŞKAN T - Bibilerinize sunulur. 

8. — Görevle yurt dışına gidecek olan Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'e Dev
let Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/427) 

• • ' • ' . . 5 , 10 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in dönüşüne 
kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin, 
Başbakamn tdkifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Görevle yurt dışına gidecek olan İmar ve 

İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'a Orman Bakanı Vec
di İlhan'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/428) 

— 7 — 



M. Meclisi B : 1 1 . 11 . 1978 O ; İ 

5 .10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına^ 

Görev ile yurt dışına gidecek olan İmar ve iskân 
Bakanı Ahmet Karaaslan'ın dönüşüne kadar; îmar 
ye iskân Bakanlığına, Orman Bakanı Vecdi ilhan'ın 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı Lütfi Doğan'a Devlet Bakanı ve: Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/429) 

5 . 10 , 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan'ın dönüşüne i kadar.; Devlet, Bakanlığına, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan.Eyüb
oğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın tekifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı, Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
11. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakam Teoman Köprülüler'e Yerel Yönetim .Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/430) 

16 . 10 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret Baka

nı Teoman Köprülüler'in dönüşüne kadar; Ticaret 
Bakanlığına, Yerel Yönetim Bakam Mahmut Özde
mir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12. — Görevi? yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Ahmet Şener'e Devlet Bakanı Salih Yıldız'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/431) 

11 ,-10 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden. Devlet Balkanı Ahmet 

Şener'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet 

Bakanı Salih Yıldız'ın vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize-sunulur. 
13. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ulaştır

ma Bakanı Güneş Öngüt'e Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mete Tan'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/432) 

11 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Ulaştırma Ba
kanı Güneş Öngüt'ün dönüşüne kadar; Ulaştırma Ba
kanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Mete 
Tan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
14. — Görevle yurt dışına gidecek olan İşletmeler 

Bakanı Kenan Bulutoğlu'na Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/433) 

11 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan işletmeler Ba
kanı Prof, Dr. Kenan Bulutoğlu'nun dönüşüne ka
dar; işletmeler Bakanlığına, Maliye Bakanı Ziya Mü-. 
ezzinoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim, 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
15. — Görevle yurt dışına giden Milli Savunma 

Bakanı Hasan Esat Işık'a Dışişleri Bakanı Gündüz 
Ökçüri'ün vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/434) 

12 . 10 . 1978 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Milli Savunma Baka

nı Hasan Esat Işık'ın dönüşüne kadar; Milli Savun
ma Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz Ök-
çün'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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16. — Görevle yurt dışına gidecek olan Kültür 
Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'ya Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Alev Coşkun'un vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/435) 

12 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek alan Kültür Bakanı 
Doç. Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın dönüşüne kadar; 
Kültür Bakanlığına, Turizm ye .Tanıtma Bakanı Alev 
Coşkun'un vekillik etmesinin Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğu|nu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize 
17. — Görevle yurt dışhıa 

ve Başbakan Yardımcısı Hileme t 
kant-Gündüz Ökçün'ün vekillik 
rülmüş olduğuna dair Curtyhurbaşkanlığı 
(3/436) 

Millet Meclisi 
Görev ile yurt dışına 

bakan Yardımcısı Hikmet 
Devlet Bakanı ve Başbakan 
Bakam Prof. Gündüz 
Başbakanın teklifi üzerine, 
arz ederim, 

giden 

Ökçin 

[sunulur. 
giden Devlet Bakanı 
Çetin'e Dışişleri Ba-
etmesinin uygun gö-

tezkeresi. 

10 . 1973 16 
başkanlığına 

Devlet Bakanı ve Baş-
Çetin'jn dönüşüne kadar; 

Yardımcılığına, Dışişleri 
'ün. vekillik etmesinin, 

ujygun görülmüş olduğunu 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

sunulur. BAŞKAN — Bilgilerinize 
18. — Görevle yurt dışına giden Milli Savunma 

Bakanı Hasan Esat Işık'a Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Orhan Eyübc 
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/437) 

16 . 10 . 1978 
Millet Meclisi başkanlığına 

îlgi : 12 Ekim 1978 gün ve 4-953 sayılı yazımız. 
Görev ile yurt dışına giden Milli Savunma Baka

nı Hasan Esat Işık'ın dönüğüne kadar; Milli Savun
ma Bakanlığına, 13 Ekim |978 tarihinden 
Devlet Bakanı ve Başbakan 
oğlu'nun vekillik etmesinin, 
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

S im Atalay 
I Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

itibaren 
Yardımcısı Orhan Eyüb-
Başbakanın teklifi üze-

19. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı 
Lütfi Doğan'a Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Mehmet Yüceler'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/438) 

16 . 10.. 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 5 Ekim 1978 gün ve 4-937 sayılı yazımız . 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Dr. Lüt

fi Doğan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 13 
Ekim 1978 tarihinden itibaren Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Sırrı Atalay 
Cumhurbaşkanı Vekili 

(AP sıralarından «Bravo»ı sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
20. — Görevle yurt dışına giden Ticaret Bakanı 

Teoman Köprülüler'e Yerel Yönetim Bakanı Mahmut 
Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/439) 

18 . 10 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Ticaret Bakam Teo

man Köprülüler'in dönüşüne kadar; Ticaret Bakanlı
ğına, Yerel Yönetim Bakam Mahmut Özdemir'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

(AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
21. — Görevle yurt dışına giden Gençlik ve Spor 

Bakanı Yüksel Çakmur'a Yerel Yönetim Bakam Mah
mut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/440) 

18 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve Spor Ba
kanı Yüksel Çakmur'un dönüşüne kadar; Gençlik 
ve Spor Bakanlığına, 18 Ekim 1978 tarihinden itiba
ren Yerel Yönetim Bakam Mahmut Özdemir'in ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

(AP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur, 
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22, — Görevle yurt dışına giden Af illi Eğitim Ba
kanı Necdet Uğur'a Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/441) 

18'', 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Milli Eğitim Bakanı 
Necdet Uğur'un dönüşüne kadar; Milli Eğitim Ba-

/. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan 
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/11) 

BAŞKAN — Genel Görüşme ve Meclis Araştır
ması önergeleri vardır, okutuyorum : 

22 . 6 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Uzun zamandır Türk kamuoyunu meşgul eden 

ve Devletin Başbakanının umursamadığı, İçişleri Ba
kanının tevil yollu ikrar ettiği Hakkâri dolaylarındaki 
Amerikan yanlısı Molla Mustafa Barzani peşmerge-
leriyle, Rus yanlısı Molla Talabani ordularının sa
vaşları gün yüzüne çıkmıştır. Başbakan ve kendisine 
destekçi diğer partili ve bağımsız bakanlar, Devle
tin hükümranlık hakkına ve toprak bütünlüğüne vaki 
tecavüzü hafife alarak Türk Milletini rencide etmiş
lerdir. Bu hususta tanzim ettiğimiz genel görüşme 
önergesinin Yüce Mecliste okutulmasını Anayasanın 
88 nci, İçtüzüğün 100 ve 101 nci maddeleri gereğince 
rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Türk Milleti asırlardır hürriyet ve istiklaline, hâ
kimiyet unsurlarına en ufak bir müdahale kabul etme
miş, müstesna milletlerden birisidir. Dünyada kabili 
tecezzi olmayan yegane kaide hâkimiyettıir. Devletin 
hâkimiyet unsurunu paylaştığı ne bir güç, ne bir dü
şünce ve nede bir istisna olabilir. Türk Devleti va
tandaşına ve toprak bütünlüğüne ''akı en ufak bir 
tecavüzü kabul etmez, edenleri ise en ağır bir şekil
de cezalandırır. Gelin görün ki asırlardır uğruna 
milyonlarca şehit verdiğimiz bu ulvi düşünceler, son 
günlerde 13 ortaklı Ecevit Hükümetinin vurdum 
duymazlığı, müsamahası veya federatif devlet telak
kisi sebebiyle tecavüze uğramıştır. Son günlerde; Do
ğu hudutlarımızda ve Türk toprakları içinde Mos-

kanlığına, Orman Bakanı Vecdi İlhan'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

(AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

kof yanlısı Barzani ve Amerika yanlısı Talabani peş-
mergeleri amansız bir savaşa tutuşmuşlardır. Bu ha
diseleri bastırmak ve hudutlarımıza tecavüz eden ya
bancı askerlerini tard etmek ile görevli, İçişleri Ba
kanı gazetelere verdiği beyanatta, bu olayın bir te
cavüz olayı olmayıp, mezra anlaşmazlığı olduğunu 
söylemek sureti ile milleti ve Parlamentoyu iğfal 
edip, kandırmak suretiyle hafife almıştır. Koskoca 
Türk Devleti, hudutlarına vaki tecavüzü bu şekilde 
asılsız beyanlarla karşılarsa, o beyanatı veren Hükü
metin hiç bir inandırıcılık vasfı kalmaz. Bütün ga
zeteler günlerdir bu savaşların tarzı cereyanım resim
leri ile verirken, vatanperver bir çok yazar sütunla
rında bu hadiselerden bahsederken, Başbakanın alıp, 
başını Moskova'ya uçması, Hükümet etme durumun
da olanların, ne kadar mesuliyet duygusundan mah
rum olduklarım ve ayrıca bu vatanın korunmasın
dan ne kadar bi behre olduklarını ortaya çıkarmak
tadır. 12 000 Barzani, 3 000 Talabani askerlerinin, 
Sümbül Dağı eteklerinde verdikleri savaş sonu, Ta-
labani'nin yurt içlerine doğru ric'at ettiği gazete ha
berlerinde yazılmaktadır. Bu, aklı eren insanlara deh
şet veren hadise karşısında Sayın İçişleri Bakanı ile 
Başbakanın ve Türkiye'yi kurtarmak için partilerin
den firar eden 11 ortağın, bunu serinkanlılıkla karşı
lamaları ,veya duymazlıktan gelmeleri en azından 
Meclis'te yaptıkları «Vatanın bölünmezliği» hakkın
daki yemine ihanettir. 11 halaskarın, bu hadise do
layısıyla da görülmüştür ki, . durumları her an tartı
şılır olmuştur. Vatanın içine Türk Ordusunun göz
leri önünde silah, mühimmat ve teçhizatları, belki 
tank ve zırhlıları ile girip savaşabilen yabancı ve 
düşman kuvvetlerin bu savaşının nelere kadar gide
ceği bilinmemektedir. Türk vatanının sınırlarını mi-
sak'ı milli mühürü ile damgalayan Atatürk'ün ruhu 
bu hadise dolayısıyla muazzep olmuştur. Devletin bu 
kabil eşk'iya tecavüzü karşısında acze düşmesi düşü
nülemeyeceğine göre, acz varsa bu da 13 ortaklı 
Ecevit Hükümetinindir. Gazetelerin ve İçişleri Baka-

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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nmın teyit ettiği bu vahim hadisenin vüsat ve mahi
yetini ortaya çıkarmak, ihmali görülürse Hükümet 
hakkında müeyyide tatbikine esas olmak üzere Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince genel görüşme açıl
masını rica ederiz. 

Muğla Aydın 
Ahmet Buldanlı Behiç Tozkoparan 

Antalya Burdur 
Kaya Çakmakçı Ahmet Sayın 

Kayseri Ankara 
Mehmet Zeki Okur ismail Hakkı Köylüoğlu 

Kocaeli Manisa 
İbrahim Topuz Faik Türün 

Eskişehir Bilecik 
Yusuf Cemaİ Özkan . Cemalettin Köklü 

ERTOZ VAHİT SUÎÇMEZ (Trabzon) — Sayın 
Başkan, önergede sık sık «Hükümetin başı» deyimi 
geçmektedir. Acaba Anayasamızda böyle bir deyim 
var mıdır? 

İçtüzüğümüzün 68 nci maddesinin son fıkrasında 
«Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve ya
ralayıcı sözler varsa, Başkan, gereken düzeltmelerin 
yapılması için, o yazı veya önergeyi sahibine geri 
verir.» denir. Acaba önerge sahibine iade edilecek 
midir? 

BAŞKAN — Sayın Suiçmez, haklısınız, bir yerde 
geçiyor; onu düzelttireceğiz. (CHP sıralarından «Bir
çok yerde geçiyor» sesleri) 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Kaç 
yerde?... Birçok yerde geçiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu düzelttireceğiz efendim. 
Gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde gö

rüşülecektir. 
2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar

kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın .88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Milletinin sağlığı Devlet tarafından himaye 

altına alınmış bulunmasına rağmen, bugün Türkiye' 
nin uzak kasabalarında değil, hatta birçok tıbbi ve 
ecza sanayiinin yerleştiği istanbul, Ankara ve izmir 
gibi büyük şehirlerimizde eczanelerimiz hayati ehem
miyet taşıyan hiçbir ilacı bulundurmamaktadır. Se
bebi olarak Sağlık Bakanlığının ilaç hammaddesi it
haline müsaade etmediği gibi, mamul ilaçların dahi 
getirilmesine karşı çıkmaktadır. Bu ilaçlar bulunsa 
dahi fakir halkın alamayacağı kadar pahalı olması 

sebebi ile millet fertleri âdeta kaderlerine terk edil
miş bulunmaktadırlar. Kendilerine halktan yana Hü
kümet deyip, halkın sağlığı ile alay eden Sağlık Ba
kanı ve Bakanlığın tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, İçtüzüğün 102, 103 ncü maddeleri gereğince Mec
lis Araştırması açılması hakkındaki teklifim ekli ola
rak sunulmuştur.1 

Yüce Mecliste okutulmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 
Bir milletin hayatiyetinin devamı o milleti teşkil 

eden fertlerin ve nesillerin sağlıklı kişiliğe ve fiziğe 
sahip olmaları ile kabildir. Hastalıklı, cılız ve aciz 
kişilerden meydana gelen milletlerin, medeniyet ve 
insaniyet aleminde var olmaya hakkı olamaz. Mille
timiz uzun asırlar, dünya üzerinde ilim ve fende en 
önde yer tutmuş bir cemiyettir. Sonraları, ihmaller, 
harpler, sari hastalıklar sebebi ile 'insanlarımız sağ
lık bakımından geri bırakılmıştır. Son 55 yıldır ki 
Türk insanı; yükselme, ilerleme devirlerindeki Os
manlı Türk'ü gibi sağlıklı ve hayatiyet taşıyan bir var
lık haline gelme yoluna girmiştir. Devletin görevi 
Türk insanını dış ve Üç. düşmanlara karşı, silahlı güç
lerle koruma olduğu kadar, sağlık açısından da her 
türlü tıbbi tedbirlerle hayatlarını sıhhatli tutmaya 
mecburdur. 

Ancak 13 ortaklı Ecevit Hükümeti kurulduğu gün
den itibaren, Türkiye'de bir ilaç meselesi ortaya çık
mış bulunmaktadır. Eczaneler; çocuk oturağından 
plaj havlusuna, kolanya suyundan Çarli kokusuna ka
dar her türlü hırdavatı satan, fakat ilaç bulunmayan 
bir tam takır, kuru bakır hane haline gelmiştir. Bu
nun başlıca sebebi, bay bakanın sakım tutumundan 
ileri gelmektedir. Eczaneler, her türlü hayati ehemmi
yet taşıyan. ilaçlardan mahrumdur. Kalp hastalar için 
en önehıli ilaç olan Trinitrin, Özardil gibi ilaçlar pi
yasada hiç yoktur. Şeker hastalarının yanlarından hiç 
ayırmadıkları Insuîin, ateşli hastalıklar için kullanı
lan bütün antibiyotikler ve emsali tedavi gücü büyük 
ilaçlar ile, her türlü röntgen filmleri bulunmamakta
dır. Halbuki Sağlık Bakanı televizyona her çıkışın
da insanların gözüne baka baka ve rahatça, bulun
mayan şeyi varmış gibi söyleyebilmektedir. 40 yıldır 
adını bile unuttuğumuz ve CHP iktidarlarının dalak
larımıza hatıra olarak -bıraktıkları, sıtma bile, bu Hü
kümetle beraber bütün yurdu sarmış iken Bakanın in
sanlarımızla alay edercesine sivrisinek yiyen sinek 
üretmek suretiyle sıtmaya savaş açılacağını söylemiş
tir. Yerli ilaç sanayii, hammadde ithalinde Sağlık 
Bakanlığının gösterdiği anlayışsızlıktan şikâyetçidir. 
Efokanlık, ilaç hammaddelerinin ithaline izin verme-
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mekte ve ilaçlar için, ikame uygulaması, yani aspirin* 
le kanser tedavisi istemektedir. Bunİar bir tarafa, ec
zanelerde şans eseri olarak aranan ilaçlar bulunsa bi
le bunu satınalmak imkâm yoktur. Çünkü ilaçların 
en ucuzu 200 TL. sından başlamaktadır. Bu da gös
teriyor ki kendilerini halktan yana Hükümet ilan 
edenlerin söyledikleri ile icraatları arasında tezatlar 
vardır. Bu şartlar altında hastalarımız, iyileşmek için 
sırtlarından hacamat yaptırmak, bileklerine okun
muş iplik bağlamak, veya koeakan ilaçlarına başvur
mak durumunda bırakılmıştır. Bu sebepten milletin 
sağlığı ile ilgilenmeyen Bakanın siyaısi ve cezai me'-
sumiyetini tespit ve ilaç yokluğuna sebep olan faktör
lerin meydana çıkarılmasına medar olmak üzere Ba
kanlık ve Bakanlığa bağlı teşekküllerin vazifeten mü
kellef oldukları kontrol ve murakabe görevlerini ifa 
etmeyişleri sebebiyle, meydana gelen durumun açıklı-
la kavuşturulması maksadıyla, Anayasanın 88 nci 
maddesi gereğince Sağlık Bakanının tutumu, Bakan
lığın davranışları hakkında Meclis araştırması açıl
masını rica ederiz. 

Saygılarımızla.: 
Muğla Nevşehir 

Ahmet Buldanlı İbrahim Boz 
Zonguldak Bursa 

Gültekin Kızılışık M. Emin Dalkıran 
Amasya Bursa 

Naci Altunay Halil Karaatiı 
Kırşehir Zonguldak 

Mustafa Eşref oğlu Abdulmuttalip Gül 
Eskişehir Bingöl 

İsmet Angı Sait Göker, 
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 

geldiğinde görüşülecektir. 
3.— İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar

kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tutu
mu konusunda Anayasanın 88 ci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

BAŞKAN ••—• Bir başka Araştırma önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığında İş Müfettişi olarak çalışan 

84 görevlinin, vazifelerine > keyfi, indi, usulsüz ve ka
nunları hiçe sayarak* Çalışma Bakanınca son veril
miştir. 

Bakan olmanın yasaların üstünde bir kişi olduğunu 
zanneden, sorumsuz, mevzuattan habersiz Çalışma Ba
kanının tutum ve icraatnun hata ve yarilışhklanrıiû 
tespitinde büyük faydalarvgö^mekt«iyiz. 

Çalışma Bakanlığınca 29 Eylül 1974 yılında ilk 
olarak 15021 sayılı bir yönetmelik çıkarılmıştır. Bu 
yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) ve (c) fıkralarının 
18 . 2 . 1976 tarihinde değişimi ile müfettiş yardım
cılığı sınavı açılarak 103 kişi göreve alınmıştı. Göreve 

alınan 103 iş müfettişi yardımcısı 28 . 12 . 1977 ta
rihinde yazılı ve 2 . 1 , 1978 tarihinde sözlü imtihan
lara girerek iş müfettişliğini kazanmışlardır. 

İmtihanları kazananlara Bakanlıkça resmi tebli
gat yapılmış olması ve göreve atanmış olmalarına rağ
men, Çalışma Bakanlığı 15 Mart 1978 tarih ve 1046 
sayılı yazıları ile iş müfettişlerinin haklarını iptal et
mektedir. İptal gerekçelerinde müfettiş raporuna da
yandığını söyleyerek talep etmektedir. Müfettiş rapo
runda ise belirli ve tutarlı hiçbir gerekçe yoktuı. Beş 
aynı bölümde isnat edilen hususların tamamı uydur
ma ve varsayım üzerine kurulmuştur. 

Bütününü ihtiva eden gerekçeler anahatlan ile 
şöyledir. Şayet bugün hava bulutlu olsaydı sokağa çı
kanların yanlarına şemsiyelerini alması gereklidir. 

Her ne kadar hava günlük ve güneşlik ise de şem
siyesini yanına almayan bu iş müfettişlerinin görev
lerine son vermek gibi bir anlayışın içinde hareket 
edildiğini görmekteyiz. 

Cumhuriyet tarihinde emsali görülmeyen böyle bir 
anlayışın bütün hatalarını, noksanlıklarını tespit et
mek ve gerçekleri meydana çıkarmak için Anayasa
mızın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri gereğince Çalışma Bakanının Bakanlığı ile 
ilgili tutumu hakkında hir Meclis Araştırması açü-
masını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

İstanbul Niğde 
Turan Kocal Sadi Somuncuoğlu 

Tokat Konya 
Faruk Demirtola Agâh Oktay Güner 

Sivas Elazığ 
Ali Gürbüz Mehmet Tahir Şaşmaz 

Erzurum Çorum 
Nevzat Kösoğlu Mehmet Irmak 

Ankara Kayseri 
Necati Gültekin Mehmet Doğan 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası gel
diğinde görüşülecektir. 

4. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne-„ 
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 
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BAŞKAN — Diğer bir Araştırma önergesini oku
tuyorum : 

27.6.1978 
Millet Meçlisi Başkanlığına 

Cumhuriyetin eğitim kurumlarında Devlete, reji
me, millete sahip ve sadık milliyetçi, Atatürkçü nesil
ler yetiştirmek, üikemizi büyük Atatürk'ün gösterdiği 
muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak Türk Milli 
Eğitiminin temel amacıdır. 

Eğitim müesseselerimizin hiçbirinde ülke ve rejim 
düşmanı kişiler yetiştirilemez. Genç nesillerin her tür
lü yıkıcı akımların etkisi altında ve o akımlara açık 
tutularak milli kuruluşlarımızda eğitilmelerine, şart
landırılmalarına Devlet seyirci kalamaz. 

Türk milletinin varlığı ve birliği, Milli Eğitimimi
zin vazgeçilmez ilkesidir. Hükümetler, kendine göre 
«Devrimci» milli eğitim politikası vaz edemez. Ana
yasayı ve mer'i kanunları değiştirmeden, başka bir 
milli eğitim politikası uygulanamaz. 

Sayın Bakan Necdet Uğur'un yanlış tutumu yü
zünden Türk Milli Eğitimi tarihimizde rastlanmayan 
bir çıkmaza girmiştir. Eğitim enstitülerimiz ve tüm 
okullarımız okunamaz hale gelmiştir. 

67 eğitim enstitüsünün 14 tanesi kapalıdır. Açık 
olan eğitim enstitülerinin de her gün birinde olay, sa
botaj ve yangın çıkarılarak kapatılmaktadır. 

25 . 6 . 1978 günü saat 03.45 sıralarında Edirne 
Eğitim Enstitüsü binasında patlama olmuş, neticesin
de çıkan yangın kısa süre sonra okul binasının tü
münü sarmıştır. 4 000 öğrenciyi sinesinde toplayan 
bu tarihi eğitim müessesesi acınmaksızın yakılmıştır. 
4 gece bekçisinin, 1 gece nöbetçisinin okulda bulun
masına rağmen yangının nasıl, kimin tarafından çı
karıldığı bilinmemektedir? Bir kundaklama olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Serhad şehrimizin en güzel yerinde olan Edirne 
Eğitim Enstitüsü binası 1912 yılında Erkek Muallim 
Mektebi olarak yapılmış, daha sonra da Edirne Li
sesi haline getirilen tarihi bina, 1974 yılında Eğitim 
Enstitüsüne dönüştürülmüştü. 

Sayın Bakan Necdet Uğur'un yanlış ve tarafgir 
tutumu yüzünden eğitim enstitülerimizde sıhhatli bir 
eğitim ve öğretimin yapılması mümkün değildir artık. 

Ankara Gazi Eğitim, Ankara Eğitim, Gaziantep, 
Bingöl, Çankırı, Elazığ, Gümüşhane, İstanbul Orta-
köy, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Burdur, Edirne, Er
zincan Eğitim Enstitüleri kapalıdır. Bu eğitim enstitü
lerinde 45 000'i aşan fakir halk çocukları okutulma-
maktadır. 

Açık olan eğitim enstitülerinde de esir devletlerin 
eğitimlerine benzer bir öğretim uygulanmaktadır. Kır
şehir Eğitim Enstitüsüne öğrenciler komando asker
lerinin süngülerinin gölgesinde okula birerli kolda gi
dip gelebilmektedirler. 

Sayın Bakan, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı, ik
tidar değişikliğini bir rejim değişikliğine benzeterek, 
Türk Milli Eğitim teşkilatındaki yılların yetiştirdiği 
milliyetçi, Atatürk'çü idarecileri değiştirdiği gibi, 67 
eğitim enstitüsünün tüm müdür, müdür yardımcıları 
ve binlerce öğretmenlerini de adaletsiz, kanunsuz ola
rak sürmüş ve kıymıştır. 

Bazı dernek (TÖB - DER) ve çevrelerin telkinle
riyle Sayın Bakanın kurmaya çalıştığı «Devrimci» 
eğitim kadrosu yetenekli olmadıkları, okullarda ge
rekli tedbirleri almadıkları nedeniyle olay, sabotaj, 
yangın çıkarılmaktadır. 

Onbinlerce fakir halk çocukları okuyamadığı gibi, 
Devleti milyonlarca ve milyarlarca lira zarara sok
muşlardır. 

Edirne Eğitim Enstitüsündeki maddi zararın 200 
milyon lira olduğu tahmin edilmektedir. 

Milletin ümidi ve geleceği olan Türk gençliğinin 
yıkıcı, isyancı olarak yetiştirilmesi, eğitimin «Milli» 
olmaktan uzaklaştırılması «Atatürk'çü» lükten saptı
rılması, kanaatımızca milletin hayırına değildir. 

Edirne Eğitim Enstitüsünün yanış nedeninin, mad
di zararın tesbitini ve diğer eğitim enstitülerindeki 
eğitim, öğretim, yönetim durumu ile Milli Eğitim Ba
kanı Necdet Uğur'un tutumu hakkında Meclis Araş
tırması yapılmasını Anayasanın 88 nci, İçtüzüğün 
102 nci maddeleri uyarınca saygılarımızla arz ederiz. 

Kırşehir Edirne 
Mustafa Eşrefoğlu Mustafa Bulut 

Bolu Trabzon 
Avni Akyol 1. Vecdi Aksakal 
Kastamonu Kahramanmaraş 

Ali Nihat Karol Mehmet Şerefoğlu 
Bingöl Sakarya 

Mehmet Sait Göker Güngör Hun 
Adana Zonguldak 

Mehmet Halit Dağlı Koksal Toptan 
BAŞKAN —e Gündemdeki yerini alacak, sırası 

geldiğinde görüşülecektir. 
5. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 10 arka

daşının, Türk Standartlar Enstitüsünde yasa dışı ta
sarruflar yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü .maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/48) 
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BAŞKAN .•-*• Bir Araştırma önergesi daha vardır, 
okutuyorum : 

; ..r ...... . 31.10.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

TRT, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Anadolu Ajan
sı, TC Merkez Bankası ile Tarım Satış Kooperatif
leri Birliklerinin baskınlarından sonra 12 Ekim 1978 
günü Ankara'nın tam ortasında Türk Standartlar Ens
titüsü de fiilen işgal edilmiş' bulunmaktadır. 

Düne kadar hukuk devleti fikriyatının şampiyon
luğunu kimseye bırakmak istemeyenlerin, şimdi ayak
larının altinda kânunların bulunmasını rejimimizin 
geleceği bakımından, son derece endişeyi mucip bul
maktayız. 

Bilindiği üzere halen işgal altında bulunan.Türk 
Standartları Enstitüsü 132 sayılı Kanunla kurulmuş 
(Sevk ve idaresi özel hukuk hükümlerine) tabi bir 
kamu tüzelkişisidir. 

Türk Standartlar Enstitüsü ile, Kanununun yü
rürlük maddesi hariç, hiçbir hukuki bağı bulunma
yan Başbakanlık; aklına koyduğu işgal hareketini ger
çekleştirmek amacıyla 12- Ekim 1978 tarihinde Ensti
tü Başkanlığına Başbakan Bülent Ecevit imzası ile 
gönderdiği yazı, hukuk ve mantık kurallarına tama
men aykırıdır. 

Enstitü Yönetim Kurulunun hukuken inhiıâl et
tiği ileri sürülen yazının dayanağı; kazai merci olan 
Danıştay kafan değil, Başbakanlığın keyfi tasarru
fudur. 

Hükümet burada da Anayasanın ruhunu teşkil 
eden (kuvvetler ayrılığı) esasını çiğneyerek (yargı or
ganı) yerine geçmiştir. 

Danıştay'ın, mezkûr yazıda ifade olunan istişari 
(Dânışsal) kararı, bir hukuki boşluğun doldurulması 
ile ilgilidir. Hukuki boşluğun yukarıda da belirtildiği 
üzere varlığını hükme bağlayan bir kazai karar ise 
mevcut değildir. Kaldı ki, Danıştay'ın söz konusu is
tişari mütalaasının yazılı metin haline dönüşmediği de 
ifade edilmektedir. 

Ayrıca, Yönetim Kurulunun herhangi bir neden
le toplantı nisabını kaybetmesi halinde ne şekilde ha
reket edileceği, Kuruluş Kanununa göre hazırlanan 
Enstitü Yönetmeliğinin 9 ncu maddesinde münde
miçtir. 

Ortada bu konuda kazai bir karar yokken, Hükü
metin Yönetmeliğin mezkûr maddesini görmemezlik-
ten gelerek hem davacı, hem de hâkim tavrını ta
kınmış olması gerçek niyetini açıkça ortaya koymak
tadır, 

Nitekim, Genel Kurulu toplamak üzere selahiyet-
li kılınan geçici Yönetim Kurulunun ilk icraatı da 
(memur kıyımı) olmuştur. 

Mızrak çuvala sığdırılamamıştır. Yapılan tasarruf 
kanunsuzdur. Yapılan hareket işgaldir. 

Başbakanın, Türk Standartlar Enstitüsünde biz
zat başlattığı ve fiili duruma getirdiği bu kanun ve 
hukuk dışı hareketi hakkında Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri gere
ğince «Meclis Araştırma» isteğimizin gündeme alın
masını saygı ile rica ederiz. 

/Buınsıa ,M(aın!isıa 
Özer Yarmaz Sümer O M 

ıBöloı Istonlbul 
Avrti Akıyol Ekrem Ceyhun 

Muğla /Boflhı 
Atoımıöt Buldanila iMıüflilt Biaıymlkifcaır 
Kahramanmaraş Trabzon 

Mıehanıat Şerefoğfllu İbraıhlitm Veodli Aksıalkıal 
Artvin iSamısuım 

/Haısaın Ektaöi * 1. Eltıem Elzgüı 
'Uşak 

Oalip Çetin 

(BAŞKAN — Güandemdıekfi verimli afllaeak, sunası 
geüdıiğindie görüşıüfteaefatir. 

6. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

ıBAŞKAN — Biir başfloa Aras tana önergesli var-
d*r, o>kiuitruyaram: 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
ıŞaJhsi tuıtum ve dıavraım l̂iasnııyllla Amıtalliya halikını 

zarara solkıan, halktan ve müesseselerden vardım adı 
aılltmıdıa rüşvet admayı dltüıyalt haUiine getirdüğli liıddia edd-
deaa. Antakya Belediye Başkama/nan tutum ve davranış
ları hakkında Meclliıs Arastan/ası laçimıaısıına daüır önıer-
gemliızfim Yüce Mıec&te otouttuılm'asıını Anayasanın 88 
ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince rica 
ederiz. 

iSaygıÜlarımızilla. 
i2 devredir AntiaHya ıMlinlin Bialıedıiıye BaçUcıanîıığı mev-

(kliinii 'işgal, (eden CHP. Üli Belıedlilyıe Bastonu, Beliedlive-' 
lıer Kanunu dle diğer genel ttiaMyetlIi (kamun, mizamı 
ve talımıatlıaır hfflıafınıa tutuim ve dlavnanuışlliar üçüme glir-» 
ımıdk bir vana, «HafJkltıan lyiama ve halllk. ficin» stogıan-

lle bdledivenlin basma geî/mliış, ancak halkın em 
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taibiili haklarından olan mesken edinme nıcdötaısıınıdani 
tutarak halkı samlümmıeye toaışüıasmıışlbır. 

iBv ©dünoıök gayesiyle çoluk çocuğunun ınafiakasıın-
dan kesip, yaâüın. ayak başı Ikalbaik, aç, bi liSıaç çahışaM 
Antalya halikının Bel/ediyeye yaptığı her tailtep Bdte-
diye Başkanının bizzat talebiyle aleni rüşvet almak 
suretiiyle toaırşiaınır haü/e geüimıiştıir. 

-Belediye hüzmıertleırli, talepte buıliunıan vatandaşlarım 
talepleri işlin vüs'ıaJt, mahiyet ve icabıma göre örgüt© 
veya şahsen "Belledliye Başkanıına rüşvet vermekle kar
şılanılır halle getaiştlir. 
, Halkımıza şağhfck mesken, bolı su, temiz ve ya

şanılır şehir vaad eden CHP'lii solcu Başkam, bugün 
icra ettiği fiil ve ıdavramşjanıylia rtişvat atap vermeyi 
adeta mıeşruîiaşltıırınıışttııır. 

(Haliktan yana olrnaiyı halikı soymak Ikıalbul eden 
bu zihniyetin icraatını ve fiillerini ortaya çıkarmak, 
teşrii organmn görevi halime gdirnlişıtlir. Çünkü İçişleri 
veya Yerel Yömıetiim Bakanîıığımıın Tefitiiş Kuıruları bu 
meseleyi tarafsız olarak aydınlığa Ikıa^uştiuıscalk du
numda değildir. 

ıCHP sliyasli otoritesıiırin emıraınldökfi memıurîaran ya
pacağı herhangi bir amaıştıınma isılhhıatfli ve dürüst 'bir 
netlice vermeyecektir. Bu noktadan harekette: 

'İ. — Antalya'da inşaat müteahhitliği yapan •büıütnj-
den (islim ve adres mahfuzdur) inşaat ruhsatı içtizi' 
85 000 TL. Halk ve Öğriötmıenlllar Banlkasıına muhatap 
hamiline fbliır çek bizzat Belediye Başkanıma, 

(2. — Teoman Paşa oaddesli Yükseliş Apt. mim 
bodrum katıma (Mm ve aıdres mahfuzdur) (iskân (ruh
satı için, bizzat Başkana elden 10 000 TL. sı. 

3. — AnıtaJ)ya'ıda iş gören bir (inşaat fiirmaisıma 
dişlim ve adres mahfuzdur) linışaait ruhsatı verilmesi 
karşılığı olanak, bizzat Başkana elden 240 000 TL. sı, 

4. — Devlet Hasltaınıesi kanşasıınida bür vatandaşa 
inşaat ruhsatı verffflmesi için Sislin ve adres mahfuz
dur) Şubat 1978'de dden 300 000 TL. sı, 

5. —'• Ayrıca, şahsı içim bir fiirmaidan satım al
dığı (İMm ve adres mahfuzdur) 1 .adet Ikonlkasiör için 
verilen faturaya mal bedeli 1 100 000 TL. sı yerine 
200 000 TL. sı gösterilerek vergi kaçakçılığı yapıilidı>-
* . 

\6. — Beliedliye araçlarıma adanan akaryakıtın da 
bizzat Belledliye BaşIkiarnKnm balbaısıınıdan aliımmıak sure
tiyle yakınlarına menfaat temin ettiği, 

7. — Boğaçay'dam ısatiınlan kum - çakıldan da aıy-
. rıoa menfaıatlenıdiği, ; 

8. — 1977 yıkıda îimıar ye fiskân Bakanlığınca 
25,5 milyon likaya isıtlknîâlkli yapdimış olaın 3 No. lu 

gecekondu avsalları, fcooperaliflleıre tahsis edileceği 
yerde, Belediye Başlkamamam İli Analak 1977 seçimle-
rinden sanıra bu araalıajrı paısdlleyip tapusuz olarak ta-
nıdılkfflarıına sattığı, ! 

şeklindeki 8 maddede arz olunan hususlar için söy-
İeaııtli ve liddialiar mevcuitıtur. 

Bu sözlerin ve söylentilerin, dolayısıyla var ol
duğu sekilinde İddia edilen hususÜiann ne derece An
talya Belediye Başkanı i e yajkmilığı olup olmadığımın 
araştıırıülmaısıırııı, ihtiyaç duyup arz etmiş builıunmak-
taıyız . • . : • ' • ' 

Bu suretle, Antalya halkam sömürge ahalM kabul 
edip gayri kanuni olarak vergi ıtafasl etmek ve bumı-
lardan hem şahsını hem de partisini faydalandırmak 
gibi iddialarım da ağtdiığı tayin «dliml̂ f oflacalktar. 

iMezkûr (arsalar üzednlde 3 OOOl ortağı aşkın 25 
kooperatifin faydalanma limkânınm kaidırıltnuş olma
sı yesribe vajriıkyiajnn ve aengjiınlleıran ve dıolayısayle 
yandaşlarının menfaatine tahslis edlmüş olimaısı gibi 
nedenler de iddialara ayrı bir yön kazandırmaktadır. 
Bu nedenle, ı aidi geçen Bdedliye Başkanımın tutum 
ve ıdavranıışlaırı hakkirada Amaıyaısamm 88 nıoi lçtüzüğlün 
102 ilâ 103 nçü maddeleri gereğince Meclis Araştır-
mıası laçılmasımıı doa ederiz. 

27 .6 ,ıl978 
iAnitalya MMeftvdklii (Tek)iııdıağ .MaÜlItetvfdkliÖli 

iKıaıya Çakmıakçuı Nilhan lîlgünı 
Atftvlin MIMıetvetkiillIi Kırşehlir Mlüatvekli 

IHDasanı 'Bkünıdi Miusttafa Eşrefoğfllu 
.Kasıtamonu MıiMıetvekili 'Burdur Milletveiklffli 

jAi Nlihart! KlaaıoH Ahmıöt Sayın 
/Bollu Mliilletveklîlli \İçd /MiBletveklili 
Müflit Bayralkltaır ,Fevzü Aracı 

Anltaffıya MiîıetvdkKi Erzlinoaın Milllldtvdkii 
Oaliip 'Kaya Ttouçuın Turnamı 

/BAŞKAN — GünıdemdeM yerM afflaoak, »fflaısı 
geMiğindie gömşülıecekıtıir. 

7. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

(BAŞKAN — Diğer bir başka Araştırıma önergesi-
me (geçiyoruz: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Barış, huzur ve güvenlik vadederek iş başına ge

len Ecevit Hükümeti partizanlık, hırs, kin yolunu ic-
racaatına rehber olarak seçmiştir. 
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Hükümet kamu kesiminde acımasız bir şekilde 
uyguladığı personel politikasını, kooperatiflere ve 
kooperatiflerin iştirak ettiği anonim şirketlere ka
dar sirayet öttirmişltir. 

Bu Hükümetin çeşitli antidemokratik icraatları 
arasında, hür kooperatifçiliğe indirdiği darbenin özel 
bir önemi ve yeri vardu\ 

Pamuk, üzüm, incir ve zeytinyağı üreticisinin ken
di aralarında birleşerek meydana getirdiği 80 bin 
ortaklı Tariş'te ve Tariş'e bağlı kooperatif ve Ta-
riş'in iştiraki bulunan şirketlerde şahsi, keyfi ve hu
kuk dışı icraat tam bir pervasızlıkla yürümektedir. 

Ecevit Hükümeti, Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülüler vasıtasıyla, seçimle iş/başına gelmiş koopera
tiflerin, yönetim kurullarında görev yapanları bir 
daha seçilmemek kaydıyla bu görevlerinden azlet
tirmiş, yerlerine ehli olmayan bazı kişileri atamış
tır. Hükümet partizan ve (kooperatifçilikle ilgisi ol
mayan bu kişileri seçimsiz olarak tayin etmiştir. Bu 
suretle demokratik usullerle seçilmiş kurulların sade
ce yetkileri ellerinden alınmakla kalmamış, aynı za
manda da en kutsal ve medeni hak olan «seçilme 
hakkı» gaspedilmîştir. Bununla da yetinilmemiş, Ta-

«iiışliım % 51 nispetlinde ortağı otoluğu Aydın Tekstil 
Amiralim Şiırlkiâti ve 'Milli Aydını Bankası Anonüm Şiir-
IkieıtJleırti Maılt aynımda yapılan gemıet touaıullîlaMnda hüç bir 
ısiebep yokken oşuflsüz olaaıak 'ilave edilen se#im mad
desi lüle, oritalkülaınn liıtiıraız ve leryaltlıaııu amasında basan 
m1ı yönieltlim touruüflları üsten uzajyıaştrfmışîlaırdır. 

Şikndliye Ikaıdar ıbüıyük atolım ficinde buflumıan bu 
touıruljuışilıair Hükümetlin parttıizanılfcğı ve toanunısarfaığu 
sonucu bugün oDtalldıaırınMi endişe konusu hailine ge& 
ımişitlk. 

Aydın Tdkssıtüi Anonim ŞMfleltli ve MMi Aydım 
'Bankası Ahoniim Şkfkettinlin baışana geten, ortaklııfldıa 
liOlgıisi otoaıyan paıritliızan yörnetidier, bu müesseselerde, 
'yatüşjmfiş eÜıemanJanı, memur, iişçü' ve us/taıbasşıilarımı, 
iteker tefkietr sö2fl!eşme1ıerinli fesm etmek soreıtliylıe, liışîıe-
rinden uızalldiaışftjfrmakıta ve yerlerim© militan panticiea" 
ve ianıaırşiisıtllıeır geitiıraelkıtedîrflıer. Piajmuk üzüm koope-
ıraltiitöi- biırlli!k|er!inıkı ve Aydım TdksltiiL ve M M Aydım 
Bankası Anonlim şlirifeeıtfeıriınli (işgal eden yönetiailieri-
nlin gözü dönmüş ıdıuırunııdadıisr. Akla hayaîie getoııe-
yan çliırküınüjilkilieır bıuraillaırda cereyanı leltadkltedfir. 

Hiç klimıse veya organ, Anaıyasa'da olmayan bıir ' 
devlıat yettkiisiinıi kufllanaımaz. Aınıajyaısa hülktürnJleırli ya-
saıma, 'yürüıtıme ve yargı oırgıanlıaırana, (idari ımakıam> 
îıaırımıı ve kiişlIarM ıbâğlıaıyam flemeil hulkııJk'touırailfcaın'dır. 
Cezalar ve ceza tedbMleâii omıöak kıanıuınllja konulur. 

Anıayaısamın bu temel 'Ikelerfm© ayffcıra olarak adı 
geçen 'kooperatifimle seçtüfimiiş fcüşfiJler gö^evksrimıden 
bir ıdaha seçlilmıemıek Ikaıydaylıa aızfladllmıiş ve dödıayiisiy-
la Tariş'in iştiraki bulunan şirketlerde haksız bir du
rum meydana gelmlişıtlir. İBu ısöbepîle!; 

,1. — Aydın Tekstil Anonfim Şiıflödtfi ve'Mllıi Ay
dın Bamkosımıda meydana gotMlenı (bıaksızyonıetâmlim 
tespitine, 

2. — Hükümetçe hür kooperatifçiliiğe Mdiıifen dar
ba ve anltidennoteraıtlik usüSteırl/e meydamgetlirilıem-yö
netimlin kongrdfâriitti yapmama sebebin/in Taıtiş bünye-
sjindıe a/naşitaoBlmıaısımıa, 

3. — Tariş'e bâğfh öaıruitoşlairlda, Aydan Teksıti 
Fabrikasında, MİSlü Aydın ©arnikasında iyetliişmiiş rnıe-' 
ımır, iişçü ve usıtatoaşıflarına uygtiamıam n a t a z tesar-
ıımfîıaırın ve kıyımın ve bumiıaaıdan doğan zarariıarımı 
ımalhıaililiinıde tespitine ve verilerimle aflamanlJıaırani ainimıa 
şeMİ ve u'sulüerinlin açıklığa İbaıvuıştturfnTiasınıda zaıru-
met vardır. BdliıltÜen nakısız taısafflrajifîiaırda Ticaret 
Bakıamanın, Çailmşma Bakamamam ve Başbalkaınnn ıdoğ-
anıdaın 'doğaııya soaıurnMluğu aşikârıdır. 

iBundam dolayı, konıunıun Yiüoe Medüsöe ve ika-
m/uoyu önıünde rseı>ahaıte Ikıavtuşıtu^ dçan Ana" 
yaısıanın 88 ne! maddesıi ve IçitüBüğün İÛ2 ncii miasfcle-
isli luyaırmıca Medlis AraşıtıırmaBi açârnasanı arz ve tek'-
ılıif edeniz. 

Aydın ıKütahyia 
Nahlit Menteşa İlhan Ensoy 

iAnikıaıra Aydın 
Hiayretitiıı Tuırgıuit ToÖöer iformeH Setagin 

Aydın Mıanliisa 
Bahıiç To2flöopa\ran Önoî Şalkaır 

Afyon/taarahliısaır A%onfaaratorsıa(r 
M'efamıöt Öızıufeı ASİ İhsan Olubahşi 

İKonıya Adana 
Aydın Menderes .Saüıâhaitirı Kriııç 

Muğüıa 
Ahmet Buîıdanıh 

Denlizli 
Mustafa Klemal Aytounlt Emlini Atıf Şoıhoğîıu 

BaÜntesliır îzmlr 
Emlin Engin Tannverdli A l Naili Erdem 

©AŞKAN — Günidemdıelkıi yerinli alljaealk, saırasıi; 
gelıdiiğinde görüşüllecefctir. 

8. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanm 88 nci, Millet Meclisi îçtü-
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züğünun 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

/BAŞKAN — ©ir başka Araışıtoma öııengtasli var
dır, ofcuitsuyomum; 

28 . 6 , 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

öteden beri halktan yana, fakirden yana, vurgun
cuya, tefeciye, devlet soygunlarına, kapitalizme kar
şıyım sahte imajı ile yurt sathında demagoji yapan 
CHP, maalesef her zaman olduğu gibi iktidara gel
diği zaman tam tersini yapmakta olduğunu bir kere 
daha sergilemiştir. 

Kütahya CHP Milletvekili Nizamettin Çoban'ın, 
secini bölgesinde kendi adına bir kömür işletmesi bu
lunmaktadır. Yıllarca çalıştırdığı işçilerin SSK Genel 
Müdürlüğüne ödemesi lazım gelen primleri ile işve
ren hissesi olarak da ödemeye mecbur olduğu prim
leri ödememiştir. 

SSK Genel Müdürlüğüne 15,5 milyon TL. olan 
borcunu kefilsiz, kefaletsiz, teminatsız erteleyebilme-
si için yaptığı girişimler bir sonuç vermeyince, SSK 
Genel Müdürü Mehmet Alanyalı görevden alınmış 
ve böylece yeni getirilen Genel Müdür vasıtasıyla 
borç ertelettirilmiştir. 

Ocağın çalıştırılmasının maddeten imkânsızlığı 
karşısında Enerji Bakanı Sayın Deniz Baykal'ın ma
denlerin devletleştirilmesini isteyen tasarısını en çok 
takip eden yine Nizamettin Çoban olmuştur. Böyle
ce, madenlerin devletleştirilmesindeki bir gerçek da
ha ortaya çıkmıştır. 

Bütün bunlara rağmen, Sayın Enerji Bakanı De
niz Baykal'ın baskıları ve Kömür İşletmeleri Genel 
Müdür Muavini Nihat Dülgen'in takibi sonucu Kö
mür işletmelerinden de 12 milyon TL. avans verildi
ği tespit edilmiştir. 15,5 milyon borca karşı 12 milyon 
TL. daha borç vererek devleti 27,5 milyon TL. sı 
borca sokarak 350 bin lira taksite bağlayan zihniyet 
bugün Devleti soyan CHP zihniyetinin ta kendisidir. 
Türkiye'de bu tip himayenin ilk defa olduğunu esef
le görüyoruz ve kınıyoruz. 

Devleti 27,5 milyon TL. sı zarara sokmaya se
bep olan bu hareket karşısında Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı Deniz Baykal 'ile Sosyal Güvenlik Ba
kanı Hilmi İşgüzar'ın tutum ve davranışları hakkın

da Anayasanın 88 ye İçtüzüğün 102 nci maddesine 
göre Meclis Araştırması açılması hususunu saygıları
mızla arz ederiz. 

Kocaeli Bolu 
Adem Ali Sarıoğlu Avni Akyol 

Kastamonu Denizli 
Fethi Acar Mustafa Kemal Aykurt 

Artvin Bursa 
Hasan Ekinci Halil Karaatlı 

Kahramanmaraş Afyonkarahisar 
Mehmet Şerefoğlu Mehmet Özutku 

İstanbul Sakarya 
İhsan Toksan Güngör Hun 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

9. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

BAŞKAN — Bir başka Araştırma önergesini oku
tuyorum •: 

3 . 7 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünde görülme

miş haksızlık ve zulüm hali devam etmektedir. Bu 
durumu tahkik ve tedbirlerini araştırmak Yüce Mec
lisimizin vazifesidir. 

2 500 yeni öğrenci alınmasıyla talebe miktarı 
5 500'e çıkmıştır. 

1928 yılında inşa edilen okul binası, yıkılma teh
likesine maruzdur. Bu sebeple, gerek talebe ve gerek
se veliler üzerinde psikolojik etki yapmaktadır. Be-
hemahal dikkate alınma zorunluğu vardır. 

Bu fcalbil ihmallerin milletimize ve devletimize 
maliyeti büyüktür. Edirne Eğitim Enstitüsü ihmalin 
ve sahipsizliğin acı bir örneğidir. 

Müdür Ca'bit Yarış, okulun açılış günü yaptığı 
konuşmada, yemi alınan öğrencilere hitaıben : «Sizler, 
sizin dışınızda kalanlar gibi, bu okula gayrikanuni 
yollarla girmediniz. Onlar, bu okulun meşru öğren
cileri değildir. Siz ise, almteriniz ile buradasınız.» 
gilbıi, daha ilk günü öğrenciler arasına ikilik sokacak 
tarzda konuşmuş, ileri günlerde de sımflara giderek 
aynı konuşmasını tekrarlamak suretiyle, tahrik halini 
devam ettirmiştir. 
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Böylece yanlı bir anlayış ve davranış içinde oldu
ğunu ortaya koymuştur. 

Mumaileyh bu konuşmasını kimin adına yapmak
tadır, bilinmesi lazımdır. 

Balıkesir'de Kredi ve Yurtlar Kurumunun 500 
kişilik bir yurdu mevcuttur. Okulun tatil edilmesin
den sonra, öğrencilerin memleketlerine gitmiş olma
larından yararlanarak, 200 kişilik bir solcu grup vali 
ve emniyet müdürünün nezaretinde mezkûr yurda 
yerleştirilmiş, memleketlerinde bulunan öğrenciler 
açıkta bırakılmıştır. 

Baskın anında içeride bulunan 30 kadar talebe 
muhtelif yerlerinden yaralanmış, üzerlerine ateş açıl
mış, bir talebe ölmüş, ayrıca Trafoda görevli bir işçi 
de katledilmiştir. 

Yurtta bulunan talebelerin yemekleri kesilmiş 
etraftaki esnaf gizliden ekmek ve su ulaştırmaya ça
lışmıştım Engizisyon Devrinin zulmünü yapanlar 
kimlerdir, nereden güç almaktadırlar, meydana çık
malıdırlar. 

Dersler, sınıf kapıları açık tutularak, iki yanına 
tomsonlarla dikilmiş polis nezaretinde yanilmalkfcadır. 
Silahların gölgesindeki bu eğitim usulü CHP iktidarı 
ve onun Eğitim Bakanı zamanında görülmüştür. 

Öğretmen 'Okulları Genel Müdür Yardımcısı Hı-
dır Ekşi 5 . 6 . 1978 günü Balıkesir'e gelerek, Öğret
men Kurulunu toplamış : «Biz karargâhta, siz cep
hede faşist ve gerici güçlere karşı büyük bir savaş 
vermekteyiz. Siz bu savaşın kurmaylarısınız. Faşist 
ve gerici öğrencileri sınıf geçi rmey erek, mezun etaıe-
yeceksinıiz. Yaptığınız işler kanun ve yönetmeliklere 
aykırı bile olsa, tarafımızdan mucip alınarak uygun 
görülecektir. Devrimci gençliği yetiştirmek için, ya
pacağınız her savaşta yanınızdayız, sizlere moral ver
meye geldim.» diyen bu adam kimden emirlidir? 

Balıkesir Eğitim Enstitüsünden 40 öğretmen sürül
müştür, yerlerine iki yıllık öğretmen lisesi mezunu ve 
stajyerler tayin edilmiş; aynı yerde görev yapmak ka
nuni hakları iken, eşler ayrı ayrı yerlere dağıtılmıştır. 

Yeni tayin edilenlerin içinde TÖB - DER'e ka
yıtlı olmayan bulunmadığı gibi, sürülenlerin içinde 
de TÖB - DER'e kayıtlı olanı yoktur. 

600 öğrenciye sürgün ve bir yıl okuldan uzalklaş-
tırma cezası verilmiştir. Sürgün edilen öğrencilerin 
bir kısmı ya iki senelik okullara gönderiliyor veya 
bölümleri olmayan oikullara çıkışı yapılıyor. 

Halbuki, Balıkesir Eğitim Enstitüsü 3 seneliktir 
ve 4 bölümü vardır. Bu uygulama, zulüm ve bayağı 
bir oyundur. Öte yandan yeni okula alınanlar ara

sında, diplomaları bulunmayanların varlığından bah
sedilmektedir, 

Bu sebeplerden dolayı, Anayasanın 88 ııci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Î02 nci maddesi mucibince, 
Milli Eğitim Bakanı hakkında Meclis Araştırması 
açılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
İlhan Aytekin Emin Engin Tanrıverdi 

Artvin Kocaeli 
Hasan Ekinci Adem Ali Sarıoğlu 

Bolu Burdur 
Müfit Bayraktar Ahmet Sayın 

İsparta Zonguldak 
Yakup İMün Koksal Toptan 

Tekirdağ Trabzon 
Halil Başol Ömer Çakıroğlü 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası gel 
udinde görüşülecektir. 

10. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
'dilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün- 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

BAŞKAN — Bir diğer Araştırma önergesini oku
tuyorum : 

7 . 8 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
28 - 29 Temmuz 1978 tarihli Hürriyet Gazetesin

de, yurda girişi yasak olan oto yedek parçaları ile 
boyanın TIR kamyonu ile İpsala Gümrüğünden yur
da sokulduğu yazılmıştır. Ayrıca, TIR şoförü Ahmet 
Şimşir'in bu malların ünlü bir kişiye ait dediğini, bu 
ünlü kişinin ise Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın olduğunu da belirtmiştir. Ve malların alıcısı 
olan Yılmaz Alpaslan'ın, İpsala Gümrüğüne gelerek; 
«Bu ne biçim sorumluluktur, mesai saati içinde insan 
görevi başında bulunmaz mı?» şeklinde söylediği söz
leri de yazmak suretiyle iddianın afaki olamayacağı
nı kanıtlamıştır. Ayrıca, validen görev almadığı halde 
Vali Yardımcısı Coşkun Irvalı'nın bu hadisede rol 
aldığını ve İstanbul plakalı yeşil kamyonete malların 
yüklenmesi esnasında bu şahsın nezaret ettiğini de 
yazarak, böylelikle kaçakçılık olayının varlığı ilgili
lere duyurulmuştur. 

Bu iddiaları Edirne Savcısının ihbar telakki et
mesi gerekirken suskunluk göstermiş olmadı dikkat 
çekicidir. Ve bir nüfuz istismarının varlığını göster
mektedir. Oysa ki, bu malların kim tarafından getiril-
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diği ve ne miktar dolar ile alındığı, söz konusu dolar
ların nereden ve ne şekilde temin edildiği, adları karı
şan kişilerin gerçek ile alakalarını araştıracak olan 
merci Edirne C. Savcılığıdır. 

Elan daha böylesine var olan iddiaya rağmen ne 
makamların ve ne de ilgili C. Savcısının takibata geç
tikleri hakkında bilgi edinilememiştir. 

Tekzip edilemeyerek doğrulanan; işleyenin siyasi 
kişiliği bakımından ağırlık ve önem taşıyan, böylesi
ne bir iddia ortada iken takibata geçilmemiş olması 
da Hükümet edenlerin siyasi ve cezai sorumluluğunu 
bir kez daha artırmaktadır. 

TIR şoförü Ahmet Şimşir'in ifadesi ve gerekse 5 
Temmuz günü İpsala Gümrük kapısından girdiği hal
de, kaçak malın oluşu nedeniyle TIR kamyonunun 
Yunanistan'a dönüşü ve tekrar aynı gümrük kapısına 
gelerek 6 Temmuz günü giriş işleminin yapılmış olma
sı, Gümrük Müdürü Harun Güler'in, ünlü kişiye ait 
malmış şeklindeki haberi getiren memura işleme tabi 
demiş olması ve vazifeli olmadığı halde Vali Muavini 
Coşkun Irvalı'nın yeşil kamyonete nezaret edişi, ayrı
ca çevrenin tanınmış avukatı ile Kumbağ Tesislerinin 
sahibi Yılmaz Cenkel'in orada oluşu tesadüfleri değil 
bir tüten dumanı ve bir hadisenin var olduğunu gös
termektedir. if 

Olavın zanlısı Savın Yılmaz Alnaslan'ın eski Hü
kümet Başkanını. Genelkurmay Başkanını, şerefli ka
mu görevlilerini, iftira ederek suçlamak için gösterdi
ği tertipçi gayreti ve Lockheed davasındaki cayır
tıyı bunda da göstermesi ve olayın aydınlığa çıkma
sında yardımcı olması gerekir. 

Asla dokunulmazlık zırhının arkasına sığınmama-
lıdır. Bilakis dokunulmazlığının kaldırılması teklifi 
kendisine düşmektedir. İyi niyet sahibi her vatandaş 
bunu beklemektedir. Olay, Hürriyet Gazetesi tarafın
dan ortaya atılmıştır. Ve ortada durmaktadır. Ya-
lansa hadise kapatılmalıdır. Oysa ki, her geçen gün 
hadise çeşitli yorumlara fırsat tanımaktadır. Yolsuz
lukları takiple görevli Devlet Bakanının susmuş olma
sı ve Gümrük Bakanlığının bu hususta bir açık
lama yapmamış olması meseleyi daha da ağır
laştırmaktadır. Bu nedenlerden dolayı Anayasayanm 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi 
uyarınca Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
muhatap olduğu kaçakçılık iddiasının, ayrıca Edirne 
Savcısının ve Edirne Vali Muavini Coşkun Irvalı'nın 
tutum ve davranışlarının hakkında Meclis Araştırma
sı açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Bolu Eskişehir 
Müfit Bayraktar İsmet Angı 

Ağrı Niğde 
Kerem Şahin Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu 

Bingöl Bilecik 
Mehmet Sait Göker Cemalettin Köklü 

Giresun Burdur 
Ali Köymen Ahmet Sayın 

Kahramanmaraş Kocaeli 
Halit Evliya İbrahim Topuz 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

11. —• Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/47) 

BAŞKAN — Şimdi son olarak bir Araştırma 
önergesi var; onu okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milli eğitim camiasının bugün gösterdiği manza

ra yürekler acısıdır. Yarının insanını yetiştirecek öğ
retmen, paramparça olmuştur. Bir kısmı işsiz bırakıl
mış, bir kısmı can emniyeti açısından tedirgin ve hu
zursuz, bir kısmı âdeta yurdun belli yörelerine nef-
yedilmiş, bir kısmı ideolojik savaşın öncüleri duru
mundadır. 

Öğretmen okullarının çoğu vuruşma alanı halin
dedir. Tedrisat yapma imkânlarından masum okul
ların öğrencileri mustariptir. 

1978 - 1979 ders yılında öğretmen okullarına alı
nan öğrencilerin çoğu ile yeniden tayin olunan ida
reci ve öğretmenler, bu okulların eski öğrenci ve 
kadrolarını tesfiyeye memur ekipler halinde hareket 
etmişlerdir. 

Milli eğitimde, eğitim ve öğretim bir ke
nara itilmiş durumdadır. Okullar ideolojik kavganın 
geliştirildiği ve tatbik edildiği saha haline getirilmiş
tir. 

Eğitim, ideolojik kavgayı sürdüren tazyik grupla
rının baskısı altından millilik istikametinden saptırıl
mıştır. Genç nesilleri Cumhuriyete, milli ve manevi 
değerlere bağlı olarak yetiştirmekle görevli olan öğ
retmen, Devletin resmi binalarının çatısı altında, ko
münizmin çeşitli metotlarım münakaşa ederek rejimi 
yıkmanın, Devleti parçalamanın yollarım aramakta
dır. 

Bu kanunsuzluklar karşısında, Hükümetin tepkisi 
ve tedbiri nedir? Hiç. 
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Eğitim enstitülerindeki baskı ve işkence, bu eğitim 
yuvalarını tamamen tahrip etmiştir. 

Öğretmen okulları yarım asırdan beri öğretmen 
yetiştirmektedir. Bu okullarda yetişecekler, Türk öğ
retmeni olarak, Türk Milletinin yücelmesi, güçlen
mesi, refah düzeyinin artması, milletin bütünlüğü
nün korunması yolunda hizmet verecek, gençlerimi
zi milletine, Devletine, tarihine, manevi değerlerine 
bağlı, Cumhuriyete sadık insanlar olarak yetiştire
ceklerdir. 

Rejim düşmanları bu müesseselerde barındınla-
maz ve korunamaz. 

Öğretmen, tarih şuuruna sahip Türk milliyetçile
rinden feyz ve ilham alacaktır. 

Öğretmen, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
liğinin savunucusu olacaktır. 

Türk Milletinin hizmetinde, risk ve gönül birliği
nin yapıcısı durumundadır. 

Milli eğitimimizin anaçerçevesi kanunla şöyle çi
zilmiştir. 

«Atatürk inkilaplarına ve Anayasanın başlangı
cında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı 
Türk Milletinin milli, ahlâk», insani ve manevi kültü
rel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltme
ye çalışan, insan hakları ve Anayasanın başlangıcın
daki temel ilkelere dayanan rriilli, demokratik, laik 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. 
Beden, zihin, ahlak, risk ve duygu bakımından den
geli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karak
tere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dün
ya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve 
teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk du
yan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştir
mek. 

İlgili istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli 
bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkan
lığı kazandırmak ve onların, kendilerini mutlu kıla
cak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir 
meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece bir yan

dan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah 
ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve 
yükümlülük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel, kal
kınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk 
Milletine çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin 
bir ortağı yapmaktır. 

Bu çerçevenin dışına kimse çıkamaz. Bugün eği
tim enstitülerinde cereyan eden olaylar, öğretmenle
rin içine düşürüldüğü durum muvacehesinde yukarı
da ifade olunan esasların nasıl öğretileceği, tatbikat 
sahasına nasıl konulacağı düşünülebilir? 

Uşak Eğitim Enstitüsü her yönü ile ıstırap kay
nağı olarak bir örnek durumundadır. Bu enstitüde 
meydana gelen olaylar Devletin en yüksek makamla
rına kadar intikal ettirilmiş ve basınımızda geniş yer 
almıştır. Anarşi zorla okula sokulmuş, birçok öğren
cinin okuma imkânı fiilen bertaraf edilmiştir. 

Valiliğe, okul idaresine belgelerle yapılan müra
caatlardan sonuç alınamadığı anlaşılmaktadır. 

Baskıya maruz kalmış, eğitim imkânlarından 
mahrum edilmiş 450 öğrencinin durumunun araştır
ma yolu ile tespiti zarureti vardır. 

Anayasamızın 88 nci, Millet Meclîsi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri gereğince Uşak Eğitim Enstitü-
vündeki öğrenimden mahrum duruma düşürülmüş, 
baskı ve haksızlığa uğramış öğrencilerin durumunun 
araştırılarak siyasi ve idari sorumluların tespitine 
'air Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ede-
";z. 

Kahramanmaraş Amasya 
Mehmet Şerefoğlu Muhammet Kelleci 

İzmir Bursa 
Erol H. Veşilpınar Halil Karaatlı 

Burdur Denizli 
Ahmet Sayın Mustafa Kemal Aykurt 

Kocaeli Bilecik 
Adem Ali Sanoğlu Cemalettin Köklü 

Kocaeli Erzincan 
İbrahim Topuz Timuçin Turan 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 
' Sayın milletvekilleri, şimdi gündemimizin özel 

gündem kısmına geçiyoruz. 
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IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksa
kal ve 9 arkadaşının; uyguladığı yanlış taban fiyat 
politikası ile üzüm üreticisinin zararına hareket etti
ği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hak
kında, Anayasasının 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılma
sına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı 
konusunda görüşme. (11110) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmı
nın 1 nci sırasında yeralan 11/10 sayılı esas numa
ralı, Trabzon Milletvekili ibrahim Vecdi Aksakal ve 
9 arkadaşının; uyguladığı yanlış taban fiyat politika
sıyla üzüm üreticisinin zararına hareket ettiği iddi
asıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkın
da Anayasanın 89 ve Millet Meclisi içtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca Gensoru açılmasına dair 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı hususun
daki görüşmelere geçiyoruz. 

Gensoru önergesini okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümetin yanlış işlediği politika ve aldığı hata
lı tedbirler dolayısıyla, ekonomi tam bir çıkmaza 
girmiştir. 

Hayat pahalılığı dayanılmaz hale gelmiş, pahalı
lığı bizzat Hükümetin zaruri temel mallara yaptığı 
zamlar körüklemiştir. 

Buna mukabil, işçinin ve özellikle memurun ge
lirlerinde bir artış olmadığı için, zam ve pahalılık 
altında ezilmişlerdir. Ard arda yapılan devalüasyon 
ve pahalılık vatandaşın cebindeki 100 TL.'nı 20 lira 
değerine düşürmüştür. Toplu sözleşmelerle işçiye 
kaşıkla verilen öbür yandan kepçe ile geri alınmıştır. 

Bu arada, kırsal alanda ve sadece tarım sahasın
da üretim yapan ve geçimi genellikle bir veya iki 
mahsûle dayanan köylümüzde zam ve pahalılık fur
yası altında yıkılmışlardır. 

Gerek gübre sıkıntısı, gübre fiyatlarındaki artış 
ve gerekse, tarım ilaçlarının bulunamaması, kısmen 
bulunması halinde de, genellikle karaborsadan çok 
yüksek fiyatla alma zorunluğu bu yıkıntıyı daha da 
artırmıştır. 

Tarım alanlarında, kullanılan çeşitli tarım araçla
rının ve yedek parçalarının fiyatlarındaki artış köy
lüyü ezmiş bitirmiştir. 

Hükümetin yanlış ve fiyatlardaki artışla, para de
ğerindeki düşmeyi nazara almadan takibettiği taban 
fiyat politikası, köylümüzün nefes alma imkânını da

hi bırakmamış, gerek bugün ve gerekse gelecek için 
üretim şevkini, yaşama heyecanını kırmıştır. 

Üzüm için verilen fiyat, bu şekilde yanlış ve üre
ticiyi ezici mahiyette tipik bir örnektir. 

Bilindiği üzere, bu yıl (9) numara çekirdeksiz 
kuru üzüme, Hükümetçe (17,5) lira destekleme fi
yatı verilmiştir. 

Hükümet çevrelerinin verilen fiyatın tatminkâr 
olduğu, uygulanan politikadan üreticinin de memnun 
bulunduğu imajını, sistemli bir tarzda yaratmak is
temelerine rağmen, 

— Doların fiyatlarının 16,50 TL.'den 25 TL.'na 
çıkması, 

— Bir ihraç ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümün 
dış piyasa değerinin 1 100 $ olması, 

— Tarım girdi fiyatlarının (işçi ücreti, sulama, 
gübre ve zirai ilaç) geçen yıla oranla (% 100) artmış 
olması, 

— Rekoltenin geçen seneye kıyasla ortalama (% 
30) noksan bulunması, 

— Toptan eşya ve tüketici fiyatlarının son yıllar
da görülmemiş derecede artış göstermiş olması, dik
kate ahndığında, verilen taban fiyatlarının son de
rece düşük olduğu kolayca anlaşılmaktadır. 

Bu durum, üreticilerce de genellikle kavranmış 
bulunmaktadır. 

Nitekim, tüccar kuru üzümü TARİŞ'in verdiği 
fiyatın üzerinde bir fiyatla almaktadır. 

TARtŞ, (9) numara üzümü (17,5) lira üzerinden 
aldığı halde, tüccar 3 - 4 lira fazlası ile 20-21 TL.' 
na almaktadır. 

Bu durumda, Hükümetin destekleme alım politi
kası izlediğini iddia etmek mümkün değildir. 

TARİŞ ortakları, üzümlerinin önemli bir bölümünü 
TARİŞ'e değil tüccara satmaktadır. 

TARtŞ halen, geçen yıllara oranla bu yıl çok az ku
ru üzüm almış durumdadır. 

Üzüm üreticisini ezecek, üretim şevk ve heyeca
nını tüketecek, üretimi düşürecek şekilde yanlış ve 
hatalı olarak tespit edilmiş bulunan üzüm taban fi
yat politikasından dolayı siyasi sorumluluğu bulunan 
Ticaret Bakanı, Teoman Köprülüler hakkında, Ana
yasanın 89 ncu ve içtüzüğün 107 nci maddeleri gere
ğince Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Trabzon Çorum 

Vecdi Aksakal Kemal Biberoğlu 
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Ankara 
1. Hakkı Köylüoğlu 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Erzurum 
, Rıfikı Danışman 

Ağrı 
A. Hamdi Şam 

Bursa 
Ali Elverdi 

Çorum 
Ahmet Çimbek 

Nevşehir 
İbrahim Boz 

Kayseri 
Zeki Okur 

BAŞKAN — Okunan Gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı hakkındaki görüşmelerde Ana
yasadaki sıraya göre önerge sahıîbine, siyasi parti 
gruplarından bir kişiye ve ilgili bakana sırasıyla söz 
verilecektir, 

Konuşma süreleri İçtüzüğümüzün 61 nci maddesi
ne göre önerge sahibi için 10, hükümet üyesi ve siya
si parti grupları için 2Ö'şer dakikadır. 

Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen sayın üye?. 
Siyasi parti gruplarından konuşmaik isteyen?.. 

ALÎ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 
Başkan, imza sahibi olarak... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Haznedar. 
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Sayın 

milletvekilleri; Hükümetçe bu yıl uygulanan çekirdek
siz kuru üzüm politikası üretcinin yararı istikametin
de olmamıştır. Muhalefet yıllarında daima çiftçi ve 
üreMci menfaatlerini istismar eden Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidar olduktan sonra adeta söylediklerinin 
tam aksini yapmakta özeıİ bir çaba ve gayret içinde 
görülmüştür. 

Üzüm için bültün şartların faydalı olduğu bir 
yılda üretici, maalesef alınterinin, emeğinin karşılığım
da alamamıştır. 

(BAŞKAN — Sayın Haznedar, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

Önergede imzanız yok. 
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Devamla) — Olması 

lazım. 
BAŞKAN — Önergede imzası olanları okuyorum: 

(Sayın Vecdi Aksakal, Sayın Kemal Biberoğlu, Sa
yın ismail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Ali Elverdi, Sa
yın Kerem Şahin, Saym Ahmet Çimfoek, Sayın Rıf-
kı Danışman, Sayın ibrahim Boz, Sayın Ahmet Ham
di Şam, Sayın Zeki Okur. 

Sayın Haznedar, okunan, zapta geçen ve basılıp 
üyelere dağıtılan 11/10 esas sayılı Gensoru önergesin
de isminiz yoktur. Bu sebeple size söz veremiyorum. 

Teşekkür ederim. 
Önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yok Sayın 
Başkan. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Var 
efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, konuşacak mısı
nız? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
EvöL 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Köylüoğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Vazgeçitim efendim. 
BAŞKAN — Siyasi parti grupları adına? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) -*• Sayın Halil 
Başol konuşacak. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Halil Başol, buyurun. 

(AP sıralarından alkışlar.) 
Sayın Başol, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Trabzon Milletvekili Vecdi Aksakal ve arkadaşları 

tarafından verilen ve Ticaret Bakanı Teoman Köprü
lüler hakkında, Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca 
Gensoru açılmasıyla ilgili olan önerge münasebetiyle 
sözlerime başlarken, Adalet Partisi Grupu adına Yü
ce Meclisi saygıyla selamlarım. 

1978 yılı Türkiye için çok talihsiz bir yıl olmuş
tur. 5 Ocak 1978 tarihinde Sayın Ecevit Başkanlığın
da, Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı bir Hükümet ku
rulmuştur. Bu Hükümetin kuruluş biçimim' oluşturan 
siyasi enltrikalar belki Türkiye'de yıllarca tartışılacak
tır. Bu Hükümetin İcraatıyla vaatleri arasındaki bü-* 
yük çelişki de yine Türk Siyasi Tarihinde yıllarca söz 
konusu edilecektir. 

Bu Hükümet, pahalılığı önlemek, dar ve orta gelir
li halkımızı daha yüksek bir hayat seviyesine ulaştır
mak iddiasıyla işbaşına gelmiştir. Yanlış tutum ve ha
talı iktisat politikasıyla dar ve orta gelirlileri! dayanıl
maz geçim sıkıntısıyla karşı karşıya bırakmışitır. 

Aslında, bu çelişki Hükümetin çelişkisi değildir; 
Cumhuriyelt Halk Partisiinih çelişkMdir. Muhalefet 
yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi durmadan fukara
lığı sömürmüştür. Fukaralık sömürüsü hakkında 
Marksist sözcükleri, Marksistlerden daha şiddetli -b'i-
çimde kullanmıştır. Bu konuda o kadar 'ileri gitmiş
tir ki, kısa zamanda ülkede büyük boyutlara varan 
bir zengin' düşmanlığı yaratılmıştır. Kendisini fukara
nın dostu gibi göstermiştir. On aylık iktidarı süresince 
anlaşılmıştır ki, Cumihuriyet Halk Partisi fukaramn 
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dostu değildir, aksine fukaralığın dosltudur; çünkü fu
karalık Cumhuriyet Halk Partisinin siyasi metaıdır, 
onu siyaset pazarlarında satışa çıkaracak ve fa'kir halk 
kitlelerinin oyunu alacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu Hükümetin, özellikle Ti
caret Bakanının pahalılığın sebepleri ile ilgili teşhisle
ri çok ilgi çekicidir. Bu teşhisler Marksist düşüncenin 
de derin izlerini taşımaktadır. 

Sayın Ticaret Bakanına göre pahalılığın baş se
bebi aracılar zinciridir. Üreticiden tüketiciye veya kul
lanıcıya kadar mal ve hizmetlerin götürülmesi ile ilgi
li olan, nakliyeci, esnaf ve tüccar kesimi pahalılığın 
yaratıcılarıdır. Aracıyı orta yerden kaldırdığınız zaman 
ucuzluk gelecektir. 

Kaldırımlarını tamir edemeyen belediyeler zaruri 
ihtiyaç maddeleri satışını üslenmelid'ir. 

ıBir Başbakan Yardımcısı, pahalılık yaratan ara
cıları devletin balyoz gibi yumruğu ile (tehdit etmelidir. 
Bu suretle kapının arkasında bdkieyen ucuzluk he
men gelecektik*.. 

Bu Hükümetlin icraatıma göne pa'haMığın bir bagka 
sebebi de alım gücü fazlalığıdır. öyleyse alım gücü 
her türlü vasıtaya başvurularak vatandaşın diniden 
fcoparıtmalıdır; vaıtamdlaş falkirte^r'ümelildlir. Bu amaç
la maaşlar ve ücretler sınırlandırılmalıdır; talban fi-
yaıtlanıyla üretici köylü geçimini sağlayamaz hale ge-
tiriilmelilldlr. Fiyat hareketleirıiyle üretim hapmti arasın
daki ilişki Hükümetçe taimamiyle gözden uızak tutal-
muştur. Bu tutarsız görüşler doğnıllüulsunıda Hükümet 
tedbirlerini almıştır. Satym Sükan'ın balyozu, aracın
dan önce memur ve emeklilerin kafasına inmiştir. 
Maaş kajtsayılarındalkli artış % 16 şövalyesinde bırakıl
mıştır. Bir süre sonra, Türk parasjının dış değeri % 38 
oranında düşürülmüştür. Daha sonra, uluslararası 
para. piyasalarında, dolarım değer kaybetmesine para
lel olarak, hemen helmen her hafta Türlk parasının 
değeri de yeniden düşürülmüştür. Devalüasyonun fiyat 
artışlarını beraberinde getirtmeyeceği, yetki'li çevreler
ce ilan edilmiştir. Buna rağmen, ayna yetkili çevreler, 
devlice üretilen mallara zam yapmakta hızlı 'bıir ya
rışa girmişlerdir. Nitekim, demirçelilk malmulllerjne 
% "37, petnoflcimya ürünlerime % 39, Sülmerbamk ürün
lerine % 60, alüminyum % 60, denliz taşıma ücretle
rinle % 10Q, tren taşıma ücretlerine % 45, uça|k taşı
ma ücretlerime % 5Q ila %T0C oranında zalm yapıl
mıştır. Taksi mamuM'erine yüksek seviyede getirilen 
zamların bir temi, o günlerde dış ülkelerde bulunan 
Sayın Ecevflt'in telefon emriyle bir gün sonra tenzil 
edilmiştir. Benzine, gaza ve mazota yapılan zamların 
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taşıma ücretlerine % 15'den fazla yansımayacağı biı 
Başbakan Yardımcısı tarafımdan ifade edildiği, Fi-
yajt Tespit Kontrol Koordinasyon Komitesince bu ka
rar Resmi Gazetede ilan ed'i'Hiği halde, önce İstan
bul ve Ankara Belediyeleri şehir içi taşıtma ücretlerine 
% 15 değil % 40 zam getirmişlerdir. Resmi organlar 
arasımda bulunan benzer uyumsuzluklar ve gayri cid
di tutum ve davranışlar gazetelerde günlerce alay ko
nusu edülim'işltıir. 

Sayın milletvekilleri, 1978 yılı taban fiyatı uygu
laması da, köylüyü alabildiğime ezmiştir, - fiakirleştir-
miştir. Çay yaprağıma, tütüne, buğdaya, ayçiçeğine, 
paimuğa, şeker pancarına, çekirdeksiz kuru üzülme, 
fındığa ve diğer ürünlere verilen taban fiyatları, ger
çek alım gücü bakımından bir yıl öncesine gö~e % 20 
- 30 arasımda daha düşük seviyededir. Hükümet tarım 
ürünlerine yaptığı % 13-3Q arasındaki zamlarla köy
lünün alimlerini değerlendirdfiği iddiası içindedir. Oysa 
köylümüz bir yılda % 60'lara varan fiyat artışları se
bebiyle 1977 yılındaki alım gücünü bu ta|ban fiyakan 
iıle tamamen yitirmiştir. Esasen tespit edilen talban fi
yatları üreticinin net kazancı değil, bürüt kazancı
dır. Bjlindiği gibi tanm ürünlerinde satış fiyatınım en 
az % 70"i resmen masraf olarak kabul edilmiştir. Öy-
lüyse çiftçimin ürün bedellerinim ancak ve en fazla 
% 30'unu kâr olarak düşünimek gerekmektedir. Hal
buki taban fiyatları geçen yJın alım gücü bakımınldan 
% 20 - 30 oranında düşük seviyede tespit ediltai'ştiir. 
Bu tutum ve davranış tarımsal üre'Jilmıi kazanç getir
meyen bir meslek halline dönüştürmektedir. Bir adet 
165 Fergusom traktörünün fiyatı 162 bin liradan 312 
bin liraya çılkmıştır. Bir römorku 29 bin liradan 60 
bin liraya satın alabiffirsitaiiz. Kapultibezinıin metresi 10 
liradan 2Q liraya, basmamın metresi 20 liradan 5H' li
raya yükıseîlmi'ştir. Tarım araç ve gereçlerinin yüzde 
yüzü aşan fiyat artışları karşısında üretici köylü ala
bildiğine ezilmiştir. 

Gerçekten tütün üreticisi geçen yıl, 3 240 k'öogram 
tütün satmakla saltın alalbiilîdjiği bir traktörü, bu yıl 
5 413 kilogram tütün satmakla satın a|labilec£ktir. 580 
kilograim tütün salmakla satın alabildiği bir adet rö
morku, bu yıl 877 'kilogramı tütün satmakla, satın ala
bilecektir. 200, graim tütün satmakla satın alabildiği. 
bir metre kapüt'bezini, bu yıl 350 graim tütün satmakla 
satın alabilecektir. 4CD gram tütün satmakla satın ala
bildiği bir metre basmayı, bu yıl 877 gram tütün 
satmak suretiıyle satın alabilecektir. 

Buğday üreticisinin duruimu da farkh değildir. 
Buğday üreticisi geçen yû 54 ton buğday sattığı za-
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man, bir tralktörü satın alabiliyordu. Aynı üreiticd ay- ı 
m traktörü alabilmek için bu yıl 100 tondan fazla 
ibuğday satmak zorunda, bırakılmıştır. 1C|,5 ton buğ
day satmakla satın aılabildÜği bir römorku, buğday 
üreticisi bu yıl 16 ton buğday satmak suretiyle satın 
alaıbi'Umtelkltedür. Bir metre kaputbezi alabilmek için 3 
'kilogram buğday yerine 6 kilogramı buğday; bir metre 
basmta saltın alabilmek içlin 7 kilogram buğdıay yerine 
14 kilogram buğday satmak zorundadır buğday çift
çisi bugün. 

Pamuk üreticisin n durumu da, aynıdır. Gerçdklten 
şimdi pamuk üretidisi, geçen yıl oMluğu gibi bir metre 
kaputbezJİ satın alalbil'mek için 930 gram değil, 1 455 
gram pamuk satmak zorundadır. Bir metre basma 
satın alabilmek için 1 860 gram değil, 3 640 gram 
pamulk satmak zorunda bırakılmıştır. Geçen yıl 15 
ton pamulk satmakla satın atabildiği bir traktörü bu 
yıl 2, 3, 4 ton pamuk satmak suretiyle satın alabilmek
tedir. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyu uzatmaya gerek 
yoktur. Durum, fındık üreticisi için de aynıdır, diğer 
ürünlerin üreticisi olan köylü içim de aynıdır. Üretici 
(köylüyü 'korumak için uygulanan taban fiyatları po
litikası, bu Hükümet tarafından, köylüyü ezeri, fakir
leştiren ve perişan eden bir araç olarak kuHanı'limıştır. 
Pamulk, çekirdeksiz küruüzüm, fındık gilbti ihraç ürün
lerinin taban fiyatları tespit edilirken, bu ürünlerin 
dıış piyasadaki fiyaJtilaırı ile, devalüajsyonun iç fiyatlar 
üzerimdeki elttkisi dikkate alınmamıştır. Bir yıl önce 
tonu 6Cfl dolar olan çekirdeksiz küruüzüm fiyatları, 
bu yıl 1 100 dolar otauşjtur; bir yıl önce kilosu 110 
cenlt olan pamuk fiyatları bu yıl 160 cente kadar yük
selmiştir; bir yıl önce kentali 180 dolar olan fındık 
fiyatları bu sene 240 dolara kadar yükselmiştir. Bir 
yi| önce 16,5 lira olan 1 doların kuru, bu yıl 25 lira- I 
ya çıkarılmıştır. . I 

ıBütün bu gerçekler dikkate alınmadan tespit I 
©dilen taban fiyatları, fiilen işlemez haib gelmiştir. Ge- I 
nellifcle, tüccar daha yüksek fiyatlarla piyasaya gir
miştir; kooperatifler, gereğinden de daha, az ürün al- I 
malk zorunda kalkmışlarıdır. Bu suretle, yine Curcuhu- I 
riyet Halik Partisi 1974 t̂e olduğu gibi, köylüyü koru
ma imkânından mahrum kalmıştır. Cumhuriyet Halk I 
Partisinin iktidarda ollduğu devlet yerine, köylüyü, 
bu yıl da tüccar daha iyi korumuştur. (AP sıral'ajno- I 
dan «Bravo» sesleri alkışlar) 

Kooperatiflerin, ihraç dtifiikleri ürünlerden eldje ede- I 
ceği kârları ortaiklarıinia dağıtması meseleyi halletme- I 
yecektir. Bu dağıtımdan, ancak, ortak olan, üreticiler | 
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bir ölçüde yararlanacaktır. Oysa, köylünün çoğu, ma
lını serbest piyasaya saümışjtır; omlarım, fiyat faikın
dan yararlaniması söz konusu değildir. 

Ticaret Balkanının bazı ürünlere sonradan verdiği 
birkaç liralık faiklar kimim cebine giıdecdci'Jir? Kıöy-
lü ürününü satmıştır, kimin cebine gidecektir? (AP 
sıralardan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunlardan kim 
yararlanacaktır? Dersiniiz k'i; «Kooperatiflere maları
nı vermiş olan üreticiler yararlanacaktır/» 

Kooperatifler esasen tüccardan çok daha az mal 
Satın almışlardır. Tüccara ürünlerini veren kimiseler, 
bu politikadan dolayı büyüik bir perişanlığın içerisiinıde 
kalmışlardır. Diğer ürünlerde bile, serbest piyasa fi
yatları, Hükümetin tespit ettiği fiyatlarım üstüne çık
mıştır. Trakya'da tespit edilen buğday fiyatları 3 lCı ku
ruştur. Fakir veya borçlu olan köylü bu fiyatlar üze
rinden ürününü satmıştır. Trakya'da bugün buğday 
fiyatları dört liraya doğru tırmanmaktadır. Bu yük
sek fiyatlardan ancak, mallarını bekleüebilen çiftçi
ler ile stokçular yararlanacaktır. 

Ayçiçeğinde de durum aynı olacaktır. 
Görülüyor ki, çiftçi, alabildiğine fakirleştirilmiş

tir, Hükümet, kendi tespit ettiği fiyatlara kendisi 
hâkim olamamaktadır. Bundan, orta ve küçük çiftçi
lerimiz büyük ölçüde zarar görmektedir. Bugün alı
nan, yarın değiştirilen ekonomik kararlar, piyasayı! 
tehlikeli bir belirsizlik ortamına sürüklemiştir. Dur
gunluk içinde gittikçe hızlanan enflasyon, küçük es
naf ve sanatkârı da, büyük sıkıntılara sürüklemiştir. 
Böylece, Hükümetin, milleti fakirleştirme politika
sından, toplumun hiçbir kesimi yakasını kurtarama-
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, simidi izninizle, hayat paha
lılığı konusunu Ticaret Bakanlığının nıeşreittiği fiyaj 
endekslerinden inceleyelim. 

Toptan eşya, fiyatı endekslerinde Bylül ayı itiba
rıyla dokuz aylık fiyat artışı % 37,6'dır. 

Geuel endeks; Aralik 1977'de 584,8 iken, Eylül 
ayında 804,7 olmuştur. 

'1977 Bylül ayı endeksi ise, 524'tiür. Bu sureltle,: 
1977 Eylül'ünden 1978 Eylül ayına kadar, bir yıllık 
toptan eşya fiyatlarındaki artış % 53 oranını bulmuş
tur, 

Ankara ve istanbul geçinme endeksleri, bundan 
daha fecidir. Ankara geçinme endeksi, 1977 Aralık 
ayında 574,7'dftr; 1978 Eylül ayında 813,3'e yükselmiş
tir. 9 aylık fiyat artışı, % 41,5'tur. Eylül ayı itibarıyla 
bir yAk fiyat artışı ise, % 67,8'dir. 
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Istarübul geçinme endeksi, 1977 Eylül ayımda 570,8; I 
1977 Aralık ayında 681,3 iken, 1978 Eylül ayında 
954,1 oSmuşıtur. Buma göre, 9 ayilrk fiyat artışı % 40, 
1977 Eylül'ümdem 1978 Bylü'üme kadar bir yıllık fiyat 
artışı % 67,1 oranına ulaşmıştır. I 

Tütlkiye^de bu yıl, hdm kendi tarihimizde, hem de 
dünya ülkeleri arasında enflasyon hızında rekor kı-
rJacaktır. Ankara geçinjme enddk'simim gösterdiği ra
kamlara göre, bir yıl öne© 491 lira ile satın a;labildi-
ğknliz mail ve hizmetten, bugün amcalk 813 lira ile sa-

' tın alabilecek durumdayız. Bazı malların fiyatlaran-
datoi ajrtış ise % lOOTüm üzerine çıkmıştır. Ev kiraları, 
yakacak masraf ilan, başlı başına, bir aileyi ikltüsad'en 
çökertecek ölçülere varmıştır. Bu ölçüde bir enıflasr 
yon hızına dkoınotmi dayanalmaz; dar ve orta gelirli va
tandaş isie hiç dayanamaz. 

Demokratik parJataeniter rejimleri çökerten sebep
lerin başımda, yüksek enflasyon hızı yer ajlmakitadır. 
Geçim silkintisi içindeki vatandaşların ıstıraplarımı 
gömülenimizde duyabilyoTsak, demokratik parlamen-
ter rejimi yaşaitima azmDnde kararlı isek:, enflasyona 
mutlaka çare bulmak zorundayız. 

Sayın Ticaret B'akam, hâlâ fiyat anarşisinden bah-
set!m£ikted;ir. Belffli ki, kendisi de ürküntü içindedir; 
çaresiz kalmıştır. Halbuki, hükümet, çare müessese
sidir; hükümette çaresizlerin yeri yoktur. (AP sırala
rımdan «Bravo» sesteri, alkışlar) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Çare tükenmez.. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, seçim bölgelerimizden yeni döndünüz; vahanın her 
köşesinde pahalılığım, çaresizllıiğin ve fakirliğin iniltile
rimi dimledlimiz; pazarlardan dömen ev hamımlarınm I 
ıstıraplarımı, onların alnındaki çizglerdem okudunuz; 
gübre bulamayan, ilaç bulamajyan, iştetmedine tarım 
araç ve gereçlerimi satım alma imkânımdan yoksun ka
lan köylüleri gördünüz; memurun, işçinin, emeCclimin 
ağır hayat şartları altında ezildiğime şahit oldunuz. 
Bütün bu ıstırapları gönüllerinde duyan insanlar ola
rak, siz, başarısızlığı ödüllendiremezsiniz. Başarama
yanlar gitmelidir, gideceklerdir. Lütfediniz, oylarımız
la önergeyi destekleyiniz. 

Yüce Meclise Adalet Partisinin derin saygılarını 
sunarım. (AP ve MHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Başol. 
Cumhuriyet Halk PatriCisi Grupu adıma Sayın Ka- I 

rajgözlü., 
.Buyurumuz Sayım Karagözlü, görüşme süremiz 20 I 

dakikadır. | 
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CHP GRUPU ADINA ZEKİ KARAGÖZLÜ 
(Manisa) — Sayın Balkan, değerli milletvekilleri; 

Adalet Partisi Trabzon Milletvdk'ili Sayım Vecdi 
Aksakal ve 9 arkadaşınım, uıygulaıdığı yanlış taibam fi
yat * politikasıyla, üzüm üreticisinin zararıma hareket 
ettiği iddiasıyla, Ticaret Bakamımız Sayım Teoman 
Köprülüler hakkında, Anayasanın 89 ncu ve MÜflat" 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad;cMleri uyarınca, 
Gensoru açılmasına ilişkıin önergeleri nedeniyle, Cuım-
hur'iyet Halk Partisi Grupu adıma, söz almış bulümu-
yorum. Bu vesileyle, şahsım ve Grupuım adıma hepi
mize saygılar sunarımı. 

Adalet' Partisinin değerli üyeleri tarafımdan veri
len Gensoru önergesine imza koyan sayın milletıvckil-
leri, illerine göre değerlendirildiği zaman, bir tablo çı
kıyor karşımıza; hazin bir tablo çıkıyor, on,un bir ör
neğimi de burada şimdi yaşadık, lîmza koyan Adalet 
Paırtili millötvekillerinıin hiçbir tanesi, üzüm yöremiz
den seçilmiş milletvdkiferi değil. (AP sıralarımdan 
«Allah, Allah» sesleri, gürültüler) Evet.. (Gürültüler) 
Evet.. Ve önergeye imza fcoyam değerli Adalet Parti
li m'iletvdlüJllerimizdem hiçbirisinıim de söz alarak ko
nuşma cesaretimde olmadığını üzülerek hep beraber 
gördük. (AP sıralarındam gürültüler) Eğer, size karşı
lık vereceğimi zanmediyorsamız, yanılıyorsunuz. Bu-
raisı, Millet Meclisimin kürsüsüdür. Burada, Yüce 
Meclis huzurunda, basın huzurumda, halk huzurunda 
eğer bir şey söylemek istiyorsanız ve eğer sepetinizde 
pamuk var ise, çıkansınız, burada konuşursunuz; otur
duğumuz yerden kısır tavuk gibi, «Gık, gık, gık» ya
pıp, bir yumurta veremıeyem insanlar gibi oturamazsı
nız. (AP sıralarındam gürültüler) 

AHMET HAMDİ SANCAR (Denizli) — Terbi
yesiz! O ne biçim söz? 

BAŞKAN — Sayın Karagözlü.. Cevap vermeyiniz. 
Sayın Karagözlü, lütfen devam, ediniz. 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, biz, «Kısır tavuk» deriz yumurtlamayan 
tavuğa. (AP sıralarımdan gürültüler) 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Sayım Başkan, AHafrı 
aşkıma.. 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Değerîi arka
daşlarım., 

BAŞKAN — Sayım Karagözlü, bir dakikamızı ri
ca edeceğim. 

Sayım Karagözlü, lütfen komuşmalanmıza dikkat 
edeforı ve mitovelkiiHterimi şu veya bu şekilde ithamı 
etmeyelimı. 
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tSMET SEZGİN (Aydın) — Sayın Başkan, bu 
zat kendisini kümeste mi zannediyor? Burası kümes 
değil, Millet Meclisi, 

BAŞKAN — Sayın Karagözlü, lütfen devam edi-
nıizt 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Yalnız, Ada
let Partili sayın üyelerimize, üzüm mahsulü üzerin
de, Hükümetimizin ve Balkanlığıtnızın, büyük iftihar 
duyduğumuz uygulamalarını Meclis huzurunda ve ka
muoyuna açıklama imkânını verdikleri için huzurla
rınızda kendilerine şükran borcumu arz etmek iste
rim. 

Şimdi, taban fiyatlar tespit edilirken, dünya üzüm 
fiyatları, üzüm tüketen memleketlerdeki alım fiyat
ları 950 dolarla 1 000 dolar arasında idi. O günkü 
şartlara göre, Hükümetimiz, çekirdeksiz kuruüzüm 
taban fiyatını 17,5 lira üzerinden tespit ve Man etmiş, 
17,5 lira üzerinden de mubayaalara başlamıştır. Fa
kat, ihraç poitıika|sı tespit edilirken, Ticaret Bakamlı-
ğı ve Tariş yöneticilerinin, dünya, üzüm üreten ülke
lerdeki yaptıkları tetkikler sonunda, Amerika'nın ka-
lüfornıya eyaletinde şiddetli yağmur'larm sebep olduğu 
ve Kaliforniya eyaletindeki üzüm rekodtesinıin % 40 
- 50 noksanına tesir ettiği; Avustoralya'daki işçileıCn 
genel greve girmeleri, özellikle Noel öncesi dünyaya 
sevlk edilecek olan üzümlerin sevk edilemeyişi; Afgan
istan'da rekoltenin düşük oluşu ve komşu İran'da da 
rejim aleyhtarı hareketlerin şiddetlenmesi ve nihayet 
Tüıkiye'mizde de üzüm rekoltesinin geçen yıla oran
la düşük olması nedeniyle, çekirdeksiz kuruüzüm dün
yadaki tüketici ülkeler arasında büyülk rağbet görme
ye ve fiyatlar alabildiğine astronomik rakamlara ulaş-
şacak şekilde artmaya başlamıştır. 

Şimdi, Sayın Başol'un konuşmalarında değindik
leri gibi, TARİŞ'in, Ticaret Bakanlığının, dolayısıyla 
Hükümetimizin tespit ettiği taban fiyatlar üstünde, 
tüccarın ve ihracatçının üzüm aldığı kısa bir süre, 
gerçektin Bu gerçek de, dünyadaki saydığım üzüm 
üreten ülkelerin geçirdikleri felaketler, dünya rekolte
sinin düşük oluşu ve dünya tüketiminin ihtiyacı oılan 
gramaj;, kiloyu, üreten ülkelerin çukaramaıyışının bir 
endişesi sonucudur; fakat dünyada üzümün 'büyük 
örtem kazandığı, fiyatının düşünülemeyecek ölçülerde 
yükseldiğini görünce, müstahsilin alınterini değerlen
dirmek, ucuza ihraç etmemek amacıyla Ticaret Ba
kanlığı» TARİŞ'in üzıüm ihracını kısa bir £üre durdur
muştur. Durdurmuştur İki, dünyada üzüm fiyatları bir 
IMiikrara bağlansın,, belli bir noktaya, gelişin, omdan 
sonra o istikrar seviyesinde üzümlerimizi ihraç eitoe 
imkânlarını bulabilelim. 

Bu, dünyadaki ihtiyacın artması ve fiyatların yük
selmesi karşısında Hükümetimizin vermiş olduğu ta
ban fiyat gerçekten gerilerde kalmıştır. O günkü şart
lara en uygun olan ve müstahsili cidden memnun eden 
o 17,5 lira, bu şartlar altında çok gerilerde kallmış ve 
TARİŞ, beher kilo için 6 lira taban fiyatına zam getir
mek suretiyle 9 numara çekirdeksiz kuruüzüm fiyatı
nı 23,5 liraya çıkaritlmıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ne zaman? 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Şimdi sev
gili arkadaşlarım, TARÎŞ'de, MC dönemlerimden ayrı, 
Hükümetimiz döneminde uygulanan bir sistem vardır; 
bunu belki içinizde bilmeyen değerli arkadaşlarım 
Vardır; eğer dinlerseniz izah etmekte yarar görürüm: 

Bu Hükümetimiz döneminde bir ihracat fonu tah
sis edilmiştir. TARİŞ, ortaklarından mubayaa ettiği 
malı, işletmelerinde işledikten sonra, ihraç edilmek su
retiyle, aradaki farkı kuruşuna kadar üreticiye tes
lim eder; ortaklara döndürme fonudur bu. Bu, bizim 
Hükümetimizin gerindiği yeni bir uygulamadır ve bir 
öılçüde devletin, Hükümetin mahsule koyduğu bir 
sigortadır. 

Sizin iktidar dönemlerinizde TARİŞ'in satın aldığı 
10 liralık üzümlerin 7 liraya ihracatçıya satıldığını biz 
yaşadık. Ben Ma;nisa ilinin bağı olan bir bölgesinin 
üzüm yetiştiren müstahsili olarak geçinen bir temısilci-
siiyiım değeri arkadaşlarım. (AP sıralarından gürültü
ler) Tavuktan da anlarım, üzümden de anlarım; apıa 
içinizde öyle kişiler var ki, komple atlet gibi marato
na da çıkar, 100 metre yansına da, çıkar, güreşe de 
çıkar... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Bu teklif 
sana yarıyor zaten. 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Hayır! Ben, 
1,5 yıldır milletvekili olarak Mecliste bulunuyorum, 
daha ilk defa kendimi ilgilendiren bir konu için hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Onun için, o konu
ları geçin. 

Geçmiş MC dönemlerinde TARİŞite neler olmuş
tur? TARİŞ yönetiminim, Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarına geçtiği sırada,, 1 7ÖQ ton üzüm - dikkatleri
nizi çekerim, lütfen - 15C1 ilâ 225 kuruş gibi sembolik 
bir fiyatla tüccara satılmış, Bakanlık satışı tasdlik et
miş, Hükümet onaylamış; ama üzümler teslim edilme
miş. TARİŞ yönetimi değiş/dikten sonra, yeni gelen yö
neticiler, bu semibofik fiyatlarla, saıtılan üzümleri, sa
tışı yapılan firmalara teslm etmemiş, kısa bir süre 
sonra tekrar ihaleye çıkarmak üzere - yine dikkatinizi 
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çdkerim - aynı satın alan finmaıla,ra, 5 350 CPCl lira | 
farkıyla bu üzümleri satauştır. I 

MC döneımindelki TARİŞ uyuglamasıyl'a, bizim dö
nemimiz zamanındaıkı TARÎŞ uygülaımaları arasında 

; verileceik önemli bir misaldir. I 

973 mubayaa üzümlerinden - ki, konuyla ilgili 
olan değerli arkadaşlarım hatırlayacaklardır - 15 lira 
üzerinden üzümler TARİŞ adına mubayaa edilmişti. J 
TARİŞ'in işletme kapasitesi belirlidir arkadaşlarım, j 
Bilebildiğim kadarıyla, 25 - 28 milyon kilo üzümü 
işleme kapasitesine sahiptir TARİŞ. 1973 yılında,, 
o günün iktidarı, 15 liradan aldığı üzümleri ihraç im
kânlarını da bulamayınca, bir kısmını tüccara satmak I 
ve bir kısmını da, maalesef, üzülerek söylemek zo
rundayım, çürümüş üzümleri denize dökmek mecbu
riyetinde kalmıştır. 15 liraya alınan üzümün, yanlış 
söylemiyorum, kilosunda 12 lira zarar etmek suretiy
le, 1973 yılında, o günün yönetimi, TARİŞ ortakla
rını tam 300 milyon lira zarara sokmuştur. Bu 300 
milyon lira zarar bugün TARİŞ'in muhasebe kayıt
larında kara bir leke olarak hâlâ ortada durmakta- I 
dır. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Dün. I 
ya fiyatlarını da söyle. 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, o günün TARİŞ yöneticileri, Yönetim 
Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Başkan Yardımcı
sı, İngiltere'ye Türk üzümünü satmak için 6 günlük 
seyahat tertipliyorlar, 6 günlük seyahat sonucu dön
düklerinde harcırah tahakkuk ettiriyorlar. Bunları 
biz yaşadık; TARİŞ'in bir ortağı, olarak, 15 sene o 
müesseseye üzüm veren bir arkadaşınız olarak bu acı i 
gerçekleri biz yaşadık. 6 günlük ziyaretleri sonucun
da, Yönetim Kurulu Başkanvekili, - şimdi rahmetli 
olmuştur, benim hemşerimdir - TARİŞ'te bir harcı
rah tahakkuk şekli vardır, hiç bir müesseseye benze- I 
mez: Masraf faturalarını istemezler; giden - gelenin 
beyanına itibar ederler; gider gelirsiniz, benim beya- I 
nım ne ise, o parayı bir imza karşılığında alırsınız. I 
Dikkat edin lütfen, İngiltere'ye 6 gün için Türk üzü
münü satmaya giden MC döneminin TARİŞ yöne- I 
ticileri, döndüklerinde bir tek beyanlarıyla bir kişi 
127 bin lira harcırah tahakkuk ettirmiş ve bu parayı I 
almıştır. Bizim dönemimizde de yöneticiler İngiltere' 
ye gitmişlerdir, 6 gün değil, 9 gün kalmışlardır, ama 
aldıkları harcırah bunun yanında sembolik bir ra
kamdır. I 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Kaç lira 
almışlar acaba? j 
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ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Muhterem-
arkadaşlarım, şimdi beş yıllık çekirdeksiz kuru üzü
mün destekleme alım fiyatlarını ve artış yüzdelerini 
bilgilerinize sunmak istiyorum. 

Sene 1974 - 1975; destekleme alım fiyatı 10 lira 
olarak tespit edilmiş; artış yüzdesi, 42,85. 

Sene 1975 - 1976, mahsul yılı itibariyle; destekle
me alım fiyatı yine 10 lira tespit edilmiş, artış yüz
desi sıfır. 

Sene 1976 - 1977, 50 kuruduk zamla 10,50 lira 
üzerinden destekleme alım fiyatı tespit edilmiş; artış 
yüzdesi 5. 

Sene 1977 - 1978, destekleme alım fiyatları 12 lira 
üzerinden tespit edilmiş; artış yüzdesi 14,29, nihayet 
içinde yaşadığımız 1978 -1979 yılı ilk tespit edilen 
rakam, 17,50 lira. Bu 17,50 lira üzerinden artış yüz
desi, ı% 45,83. 

Bugün çekirdeksiz kuru üzümün kilosu, bölgemiz
de 30 liraya satılmaktadır. Eğer, bugünkü değeriyle 
hesap ederseniz, kuruüzümün artış yüzdesi % 200, 
% 250 oranına varır. 

Şimdi, bu tabloyu bilgilerinize sunmaktaki ama
cım, 5 yıllık destekleme alım fiyatlarıyla artış yüzde
lerinin tetkikinde, yalnız 1974'le, 1975 yılıyla, 1978 
ve 1979 yılları arasında çekirdeksiz kuruüzüme % 40 
üzerinden artış fiyatı tatbik edilmiş. Bu yılları da tet
kik ettiğimiz zaman, Cumhuriyet Halk Partisinin ik
tidarda olduğu yıllar gerçeği ortaya çıkar. 

Şimdi, sayın arkadaşımın burada Cumhuriyet 
Halk Partisinin tatbik ettiği taban fiyatlarla köylü 
perişan edilmiştir manasındaki sözüne, bu rakamları 
sunmakla, zannediyorum cevap verdim. Hangi dö
nemlerde, hangi iktidar mensupları köylümüzün ta
ban fiyatını köylü lehine tanzim etmiştir; hangi ikti-
darlar köylüyü itmiş, ihracatçı ve tüccardan yana 
politika saptamıştır? Hangi iktidarlar, hangi yıllarda 
da gerçekten üreticinin malına değerini verebilme im
kânını bulmuştur? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Basmanın fiyatı 
nedir? 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Konumuz 
çekirdeksiz kuruüzümdür. Çok meraklı iseniz, bir 
Gensoru da basma için verirsiniz; burada basma için 
de konuşuruz. 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Önergeyi siyi oku
yun. 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bir de önergede TARİŞ'in bu yıl geçen 
yıllara oranla daha düşük üzüm aldığı iddiası vardır, 
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Onu da beş yıllık dönemler itibariyle, rakamlar sun- j 
mak suretiyle takdirlerinize arz edeceğim. 

1973 - 1974 yıllarında TARİŞ 32 bin ton üzüm 
satın almış, bunun 12 bin tonunu ihraç edebilmiş; 1 
1974 - 1975'te 54 bin ton almış, 21 bin tonunu ihraç 
edebilmiş; 1975 - 1976'da 99 bin ton almış, 22 bin 
tonunu ihraç edebilmiş; 1976 - 1977'de de 72 bin ton 
almış, 24 bin tonunu sevk etmiş; 1977 - 1978'de de 
57 bin ton almış ve 25 bin tonunu ihraç edebilmiştir. 

Şimdi, TARİŞ geçen seneden daha az üzüm aldı 
diye, değerli arkadaşım iddiada bulundular. Kendileri- j 
ne şöyle cevap vermek isterim: 1977 yılı Türkiye çe
kirdeksiz kuruüzüm rekoltesi 110 bin ton üzerinden 
gerçekleşmiştir. Bu 110 bin ton rakamın 57 bin to
nunu Tariş almıştır. Bu sene Türkiye'deki çekirdeksiz 
kuru üzüm rekoltesi 65 binle 70 bin ton arasında ger
çekleşmiştir ve bunun da halen Tariş 30 bin tonunu 
almış durumdadır. Rakamları karşılaştırdığımız zaman, 
geçen sene ile bu sene rekolteleri itibar edilmek su- j 
retiyle, Tariş'in aldığı oranlar arasında bir farkın 
olmadığı gerçeği ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, demin de arz ettiğim gi
bi, yeni bir yöntem getirerek, Tariş'e üzüm teslim 
eden müstahsilimizin üzümlerini bir sigortaya bağla
mayı bilmişiz. Dünya piyasaları ne kadar yüksek I 
olursa olısun, isterse kuru üzümün kilosu 100 liraya 1 
çıksın, Tariş'e malını teslim eden bir ortağın üzümü 
işlenip satıldıktan sonra, aradaki farkı kuruşuna ka
dar tekrar kendisine döneceğinin bilinci ve itimadı 
içindedir. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Ta-
riş'te öyle. Türkiye müstahsili? 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Evet... Sev
gili kardeşim, Tariş bir ortaklık kuruluşudur, koope
ratifçiliği özendiriyoruz. I 

Şimdi, başta da söylediğim gibi, bugün Tariş'in 
yıllık işletme kapasitesi 25 ile 28 milyon kilo civarın
dadır. Halbuki en düşük olduğu sanılan bu seneiki 
üzüm rekoltemiz 65 - 70 bin ton civarındadır. Bura
da bir gerçek çıkıyor ortaya: Ortaklarından dahi ma- I 
İmin tümünü mubayaa ettiği takdirde, Tariş, elindeki 
üzümü bugünkü işletme imkânlarıyla işleme olanağı- I 
na sahip değildir. Geçmiş yıllarda bu böyle olmuş- I 
tur. İşletme kapasitesinin çok üstünde dengesiz fiyat
larla satın alman üzümler, biraz sonra tüccarlara alım 
fiyatlarının altında satılmış, âdeta, Tariş depoları 
tüccarların ıstoik depolan haline getirilmiştir; ya bu tür 
uygulamayla elden, üzüm çıkartılmış, yahut da ihraç I 
imkânları da bulunamayıp, üzümler depolarda çürü- | 
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tutmuştur. O çürümüş üzümler gözlerimizin önünde 
kamyonlara yüklenerek denizlere dökülmüştür. Bun
lar birer gerçektir; ama Ağrı'dan sayın milletvekilim 
önergenin altına imza koyarsa, Trabzon'daki sayın 
milletvekilim üzümle ilgili önergenin altına imza 
koyarsa, o, bu gerçekleri bilemez; bu da doğaldır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Anayasayı oku, 
Anayasada yazıyor. 

BAŞKAN — Sayın Karagözlü, iki dakikanız kal
dı efendim. 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Milletvekilleri, yalnız seçildikleri 
bölgenin değil, tüm ülkenin milletvekilleridir. (AP ve 
MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım, şimdi yaz tatili döneminde genellikle bir 
çok köyleri gezdik; üzüm yöresinden gelmiş bir ar
kadaşınız olarak, genellikle üzüm yetiştiren köyleri
mizi gezdik. Söylenenler, görülenlerle aynı değil. 
Ben, samimi olarak söylüyorum, bana itimat buyu
run. Çeşitli partilere oy veren tüm üzüm üreticisinin 
bugün hayatından çok memnun olduğunu ve köşeyi 
döndüklerini söyleyenler var. 30 liraya 1 kilo üzüm 
satan, geçen senenin fiyatıyla % 250 oranında yük
sek rakamla üzüm satan bir köylü - siyasal düşünce
si ne olursa olsun - cebine girdiği para itibariyle, bu
günkü uygulamadan memnundur. Bizden sonra, çok 
değerli Manisalı hemşerilerim, bir kaç milletvekili ar
kadaşım da üzüm yetiştiren bazı köylere gitmişler. 
Onlara, köylülerimiz ne söylemişler, lütfen kendileri
ne sorarak Öğrenmenizi tavsiye ederim, benim söyle
meme gerek kalmaz. 

Şimdi, benim anlayışıma göre, Gensoru önerge
leri özellikle muhalefet gruplarının çok titizlikle kul
lanması gereken bir kutsal müessesedir. Elbette, Gen
soru önergeleri dolayısıyla bir iktidar murakabe edi
lecektir, ciddi konular kürsüye getirilecektir; ama 
hiç değilse Gensoru önergesini imza eden arkadaşla
rımızdan bir tanesi de, lütfedip, burada, 10 dakika 
verdikleri Gensoru önergesinin anlamını anlatma im
kânını bulsunlar. Bu kadar gayri ciddi; bu kadar, o 
günün şartlarına göre gündemi tıkamak, Meclisi ça
lıştırmamak, için hiç ilişkisi olmayan arkadaşlarımı
zın imzalarını bir araya getirerek gerçeklerden çok 
uzak Gensoru önergeleriyle huzurlarımıza çıkmanın 
bence Meclis çalışmalarını engellemeden başka bir 
anlam taşımadığını ifade etmek isterim. 
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Şimdi, Gensoru önergelerinde muhalefet parti 
grupları adına konuşan sayın üyelere 20 dakikalık 
zaman ayrılmasının çok kısıtlı olduğunu, 20 dakika 
zaman içinde bir önemli konuda bir muhalefet par
tisi grup sözcüsünün neler anlatabileceğinin yakın
masını Sayın Demirel bir kaç gün önce televizyon 
ekranlarından Türk halkına yakındı. 

BAŞKAN — Sayın Karagözlü, müddetiniz dol
du. 

ZEKÎ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Bir dakika 
efendim, bitiriyorum. 

Şimdi, izin verirseniz, elimde, geçmiş yılların Mec 
lis tutanakları var: 23 . 1 . 1967; 35 nci Birleşim; 
1 nci Oturum; Türkiye işçi Partisinden Yusuf Ziya 
Bahadmlı'nın, öğretmenlerin nakilleri konusunda 
Milli Eğitim Bakanı hakkında bir Gensoru açılma
sını isteyen takririnin gündeme alınıp alınmaması 
için yapılacak müzakerelerde konuşmaların 5 dakika 
ile tahdidini arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Karagözlü, müddetiniz dol
du efendim. Bunları lütfen anlatmayınız. 

ZEKİ KARAGÖZLÜ (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

imzalar, «Adalet Partisi Grup Başkanvekili Hü
samettin Atabeyli ve Adalet Partisi Grup Başkanve
kili Aydın Yalçın.» 1967 yılında iktidar partisinde 
olan ve Başbakan olan ve o grupun yöneticileri du
rumunda olan arkadaşlarımız, muhalefetin 20 daki
kasını dahi çok görerek, onu 5 dakika ile sınırlan
dırma zihniyetini taşıyor; bugün muhalefete düşen 
aynı grupun sözcüleri ve yöneticileri bu 20 dakikanın 
foüzjjım (içlin anllialtılıacak fofiır zaman otaadığınıdan yafcı-
nıyarfıaır. iBu, sıaaniımıilyöte bağdaşmaz. Bu, gerçek 
poöi'feika degidlir. Sizlin hugünflciü yalkıınmantaa yüırdc- j 
iten toaltıtaım aıma, 1967 yAnıda böyîle bir önfârgeyti 
vanmıamliş ve Mecüsltıe de bun/u Skalbul etmıamıiş olısaıy-
•dımıız. 'Onun içlin Gisnaoruıyu çok 'daha dihıHiıyaltfiı şe

vklide vıe lîırnödî/aytorfek fouMlamımaik raeöbudiyeitliınide o?jdıu/-
ğutmıuziü bir !fear/e ıdalha haitıaftflîirnalk lisiîliyonum. 

Bu iiyu n'iyalflarfoıfe yanli yasaana yıllınnan Yüce Meo-
îislimlk lidin, rniileftliımüz üıçiin ve D/eVleDiimiiz üçün ımııt-
fllujulkrçar gfitlirmıasltaıi ve Mıecflilsltıe gmupu buöluıman stiıya-
siail paııttilıer araısııınldalkli fiüişlkiifleıriiın yutmoşjamasıına yol 
açmasını, . ibâfibfirliırrıiiızıe tansı daha. fazIlıa savgli ve say
gı ıduıyımiaimflizıa ya/ndaıma oîkmaısı dfflfeğiyîle 'hepimize şah
sım ve Gnupuım adıına saıygilaır sunarını. (CHP şura
larımdan «Bravo» ısıesflard, allkıışîıaır) 

BAŞKAN -— Teşdididir iadieiriim Sayın Karagözcü. 
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iSaıyuın Kamıall Bibaroğllu, saitaşraa olduğunu iddia 
ediyorsunuz. Nliçıin efendim, tifadle ©dar ımıislinliz? 

MUSTAFA KEMAL BİİBEROĞLU (Çomuım) — 
Efienıdülm, IbonoşroaUıaırıımn bacamda, bu talkrire İmza 
llöoyaın bir tetk müKIıatvekili bu kfünsiüye çıtoıp konuşma 
oasiaıreClimJi gösiteremıadli; fou Ikıonudan anUlamıazllatr; iû~ 
zuimısıuız, ıkürsiüyü üşgal ledlacakftlLr, gibi sözler sarf 
föEbiTıar, Bıunı'ıa/r, şalhsoımıı doğrudan doğruya ilgafanıdd-
ren 'ianaltfliatrıdlıır. Bumun üçün söz liislfiiıyoram. 

BAŞKAN — Buyuıurauz «flönidüm. 
A K I N SfMAV (tzımiir) — Sayın Bffiberoglıu, aflâv-

rte satış rus demdctlir, söyîıar müsünüz? 

BAŞKAN — Yan/i bir saflaşmaya liımlkâın venmıe-
msk ilçm Jütfetn toa Ikaslin Saıyıın Bibaroğllu. 

/MUSTAFA KEMAL BÎjBEROĞLU (Çoram) — 
Eğar 'biırtoiriiımlizli burada liımiöihaın «taneye kadksaflc, sü
zün laflacaği'nıız mot saıfıır ıbtfle değlidir, 

BAŞKAN — KarşıiJıMı Ikonuşttııayınııız efianidlm, 
Lütöflaa. Saıyun Stiımıaıv, foöyüie faonıuşma yıoflc Mecflisıtıe 
biÛiyarts/umıuz. Daha yasama yıiliıiMin ıiü|k günlümde (kar» 
şıMdU flconoşırnıaya ibaşi!lamayallten. 

Buyuırtuın Saıyaı 'BllbanoığlDu. 

MUSTAFA KEMAL BİjBEROĞLU (Çorum) — 
Muhterisim Başfkan, mıulbjüarıam oîiiffifeifcvelklli aıifkaıdaş-
la/rum; 

Hıuzunuınaııziu, îşlilmıdii gtörüşfflrndklte ofllan ıtalkırtirde 
imzası bufaıaın ve Oufrnihasrüiytelt Hafik Paıritlisii Gmupu 
adına yalpıdan! konuşmada Ikendiisıinıe saıtaşıiiaın bür aır-
Ikadıaışınaız dJlaımık ibuınıu aevaıplliamıdajnmak (için dışgal elt-
mîiş 'buıliu/mıyoaıum. 

JSözfıarlinli blilÖMrlban partf lesr aması ûıyii lil)iış(k)il!ierıden't 
Mıac'üsiin veranM çaUıuşmaısunı 'tamıanınii ledıareflc ıkıürsü-
dan foen aırtoadaşıan'izın ttıaikıriar üzıarfimdakli .göınüşmıeü©-
ninıe ibaşüfldiken yapıtığı fcomışmaflar, didden ıbu MıedÜise 
ve MecTlrfin yüce şalhısliyettinıe iasüa »yalkıışımaıyaoalk ve 
maaflasef. temsıi'l ©fltliğiınii lîddia löîltliği Oumıhıuırîiyteit Hafik 
PariM Graıpu liçıiın ide büiyiülk blir ttafıihısiizilljk tıeşW ede-
cak vasıfta, nitıelTJklfie oiîınuuıştaır. Üzıüniüüîıaıiimli ve o 
sıeviiyaye linamadea vör-eoeğöm davapdiarıa İnak varmeoli-
'z'i arz ve rfica «Jiyaruım. 

/Mıuhtıanam artedaışftanam, AınıayiaısıamMin 76 ve 
77 nüi onaddelllarıiınli - mlüsamialhıaınıızıa sığıınıaralk - bür 
Ikara daha dkuımıalk eonuınıMıuğu'nıu ıduıyuıyoınurnı: 

«Madde 76. — Türikliye Büyülk Mİ?bıt MıecflM üye-
töarii, seç'ilidükJıarii böîigeyii vaya Ikanıdıiiîıaniinti ısıapanCıard 
dağM,, ıbfülüün'mitetiiternjsiedarflar.»' 

«Mıaidde 77. — Türikliye.'Büyük Miü3iat= Meclisli üye
leri, görevlerine başlarken şöyle andiçerler. 
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«Devletsin bağıırosızlığıntı, vattanım ve tfnıüMin kfü-
ıtünıllüğünfü kümyacağııma; Mfffiâtliın kıaıyiltoz şıaırlteız ısğe-

. ımeailliğine, demıokraittiik ve teük Ouimlhaıırljvat liflkieCıarlin© 
Ibağfa kaiîıacaığınıa. -İlültfieın dlikltoalt buyurura - ve hal
ifem, imıuıîıMaığu içki çailıışaeağıtma ınaımıusıuım tüzerlm© 
söz. venlirıirn.» 

Talkıriır me. hakkında vanilimişıtıir? Kuru lizıütm ta
ban fliyaitlaırı hakkımda verlillhKiışltlir., Yaınü, ımıeımflîlkıe-
ıtlimliziiın Jbüyülk bir böPlgesıimli ve vıaltıaojdıaşiliarıimıiızııırı ibıü-
'yttik bir gıruıpuınu, onun >eko)nıoırn)ik şautü/araııı, reıfialh 

^ssvliyeElinii, sonuç oJiaınak ımultiMluğusnu iılgliîieınldifcıeın toiir 
Iklonıuıda verffimliştıir. Büz ımjilldtvekiillli •oFıaıriak yamliınii-
ımlizie ısadılk olmayacağız; da, bumaıda h'aıngli sefoıapPıa 
buftunıacağız; tnaınıgli sdbeplfö nıüliîleiti tıemsıill dtltiiğknlizii 
-ildldiiıa edeceğiz?.. Mıanıisia mffffrtvddJFlar/iindan, 'tzlmlir 
,mlir0e(tıveık!irri2ir)inid!Dn veya Egte'de yer aJian ıdüğar liıleriiırc 
miT)attvdWlarlindan ıheırhaınigli bkfeĞnliın lilmaasMMin bu tak-
niınde bufluoimıaimıış ofimaisıı, veriflldliği taalilrvin ta t! la raist-
•Jlaımalşı ve laırfoadıaştoiflimran paırıtü koıngreferfıni tıak&p 
ve vaıt'aındaşflaırfia tıemıais iiçliın Jbuııtaidia buülunıma'dığıı gıün-
tene fisltîtamıış oilımasıından ötürüdür. 

/«Bu ıtakırlir üzıerfede 'imıza ısıahiipiîlarliinldan toiir 'tekli-
mlin bffile fcoınuışmıaiya ceısıaırıeit edleimiödiği» sıözîteıri son 
deflece çürkiiın oümeşıtur. Ban şahsan Çoruım Mffiflat-
vaklifliyim* Garçieıklten üKüım, uaümcıüL'lük hakkımda de
rilin bibiye ıslatılıp dleğinim. Eğlar şu itaürsiüıyıs'-ç.fop bu 
talkıriiır üziaraade bir konuşma yapmalrm!Sjsıa(rn, bumu 
Yüae MıeıcMslinlizıe oflan ısıaygıımıdıatn lötlünü yiapımaırnaşıırn-
dur. Adiafet PantiM Grıupu gıarçekıtıan Yücia M'sıoTlsıi, 

• ParOamenıtoyu demıotortaıtik paırüıaımanitıar ırtâjIMirnfeiin kli-
lit ajıoflcitaısı, ikaü)bl saymaktadır. Hürmetli bu yürdları-
dür ve 'bu yüzdendik Mi, fcampeltıaın oflara. üyefıeıriim ko-
mıuşımaısııınu tercih etlmıökitayliız. Aırfcaıdaşiıaırı'irnnn o snrıa-
da ıtıalkrljne lîmıza kayaımıaımiiş olîjrwaısıı - üızıüım bıöflgıasli 
lankadaŞlıaırıman talkrlirtinıe olmıza koyaimaımıış otaaisı - ve 
irfan Haznedar aırfcadaşımıızııın da italkınirde limızaısı bu-
Ilunıduğıuımu zanınıattmıamlizıden' dolayıdır Ikli, bıiz hatz-jr-
lıııksız ofiaırak ve daran bir vufcuflla biıügii sıalhfibli oı'tmıa-
dığıouız bu tonuda hıuzurunuızu lişigıail etlmıeikltlan kıaçım-
dıik. Bumu başka Ikıasıiit'llaına.'yo'rainaik,. küflsiüye ç'ılklmiakı-
tein kıoırlkltuğuımuz laınflıammnda aoılllayanllJarıın ıbu Ikfüınsıüda 
söylayieaaği'miiz sMıarlin t'aım lyarûni buülaıoağımıı, b u 
MacTIllsüin ım!aın!avi 'Şahisiiıyeltlirne htüırtoeit dotflu slözftar ısıöy-
Biayelbi'leüeğimliız ıkonıuiliamda mıaısıi Ifcanuışıtuğuımuzu' iMıao-
Jis, tnşıafflah sıağ fcaltaalk zıatmıaff» liçliınıde göıreoelkltlir. 

/BAŞKAN — Lüitfiem Ikıısıa bağCııım'aınııızıı rica öde-
öeğljrn Şaıyra. Bıbaroğlu. 

MUSTAFA KEMAL B İ B E R J O Ğ L U (Oevamîla) 
— Hay toy 'efetruduim.. . . 
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Efendim, bu Meclis çatısı altında maalesef, hem • 
de iktidar partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına yapılan bir konuşmada, takrirlerin ciddi 
olması gerektiğini iddia eden bir sözcü, tavuktan, 
horozdan, yumurtadan bahsedebildi. 

Bu Meclisteki tüm üyeler, bütün arkadaşlarım 
(kendisi de dahil) insan topluluğunun, Yüce Türk 
Milletinin temsilcileridir ve yine kendisi de dahil 
buradakilerin hepsi - Elhamdülillah • insandır. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Müslümandır. 

MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Devamla) 
— Bu kürsüde, tavuktan, horozdan, yumurtadan 
söz etmenin; ne takrirlerin ciddiyetine, ne parti grup
larının haysiyetine, ne Millet Meclisinin manevi şah
siyetine yakışır tarafı yoktur. 

Burada şu bölgenin mebusu, bu bölgenin mebu
su diye bölgecilik yapmanın, bölücülük yapmanın; 
bölücülüğü ve bölgeciliği Meclise kadar, Meclis kür
süsüne kadar getirmenin son derece yersiz, mana
sız ve rejimimize de, Parlamentomuza da, Yüce 
Türk Milletine de, özellikle Anayasamızla büyük 
saygısızlık teşkil edeceğini arz ederek.... 

AKIN SİMAV (tzmir) — Saptırıyorsun, saptı
rıyorsun; cehaletini saptırma. 

MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Devamla) 
— ...Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Sayın Gökçek, buyurun efendim. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 

MHP GRUPU ADINA CENGİZ GÖKÇEK 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Anayasanın 76 ncı maddesi gereğince, milletin ve
kili ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün 
mantığına uygun düşen bir üzüm vilayeti, Gaziantep 
Milletvekili olarak, Ticaret Bakam hakkında açıl
ması istenen Gensoru hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunmaktayım. 

Sayın Ticaret Bakanının, çok reklamlı gayretleri
ne rağmen, kabinenin en verimsiz, en militan ba
kanı olduğunu tespitle sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Şu anda yurt içinde felç haline getirilmiş olan 
Ticaret Bakanlığının yurt içi teşkilatına, yurt dışı 
teşkilatı da eklenmiştir. Waşington, Hamburg, Mü
nih, Berlin, Madrit gibi önemli merkezlerde görev
li bulunan ticaret müşavirlerine «dön» emri verilmiş
tir. Bu elemanlar, ömürlerini Ticaret Bakanlığına 
vermiş, ehliyetli, liyakatli insanlardır. Tayinleri, 

30 — 
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bakanlık personel mevzuatına uygun olarak yapıl
mıştır. Bu elemanların kanuni olarak görevde kal
ma süreleri dört yıl olmasına rağmen, görev süre
lerinin ikinci yılında neden ve niçin geri çekilmekte
dirler? 

Döviz sıkıntısı içinde olan ülke, neden yeni har
cırah dövizleri ödemektedir? Bütün bakanlık per
soneli hallaç pamuğu gibi atılmıştır. Bir bakanın 
yakın mesai arkadaşlarını tayin etmesini tabii kabul 
ediyoruz. Ancak, devlet memuriyetinde, görevden 
alınmalarında haysiyetleriyle oynamamak esas olma
lıdır. Memuriyetten gelmiş olmasına rağmen sayın 
bakan bu lâzimeye hiç riayet etmemiştir. Müsteşar 
muavinleri, genel müdürlük müşavirliğine indirilmiş; 
genel müdürler, genel müdür müşavirliğine tayin edil
miştir, Bu tutum, devlet memurlarının güven duy
gularını yıkmıştır. Hukukun en önemli prensibi olan 
müktesep hak nazariyesini, müktesep hak kavramı
nı yıkmıştır. Sayın Bakan yurt dışında hangi gerek
çeyle, kışın ortasında müşavirleri geri çekmektedir? 

Yurt içinde kilit personeli bulundukları görev
den alıp «Danıştaya gidin» demek nedir? Tarım Kre
di Kooperatifleri Birliklerinin Genel Müdürlerini gö
revden hiçbir gerekçe göstermeden almıştır. Bu ge
nel müdürlerin bakanlıktan aldıkları cevap: «Danışta
ya gidiniz» olmuştur. 

Hiç şüphesiz ilgili memurlar Danıştaya gidecektir, 
Sayın Köprülüler'in tavsiyesine ihtiyaçları yoktur. 
Ancak, Sayın Bakan Türkiye'nin bir hukuk devleti 
olduğunu öğrendiği zaman iş işten geçmiş olacaktır. 

Militanlarını Ticaret Bakanlığınla tayin edebilmek 
«cin Tunceli'nde Bakanlığa ait bir büro olmadığı 
halde, havali bir Bölge Ticaret Müdürlüğü ihdas 
edilerek pek çok Bakanlık memuru, Tunceli Valiliği 
emrine depo tayin ile sürülmüştür. Şu anda 150 ci-
vamıda Bakanlık personeli eğitim çalışmalarıyla An
kara'da sürgündedir. 

Bakanlıkta partizanlık öyle bir hale gelmiştir ki, 
kendi tavin ettiği Ziraat Bankası Genel Müdürü par
tizan baskılara dayanamayıp istifa etmiş, müsteşarı 
da görevden ayrılmaktadır. 

Ticaret Bakanlığında işler durmuş, Sayın Balkan 
ithalatı kısarak, 1 milyar dolar az ithalat yaparak, 
bunun sanavimiz için içine soktuğu güdükleri hesap 
etmeden, rahatça dış ticaret dengesini neye çevir
diğini iddia edebilmiştir 

Bu ölçü ve anlavışla ne başarılı bir taban fiyat 
nolitikası uygulanabilir, ne ihracat gelişebilir, ne de 
ithalat dengeye kavuşabilir. 

Ticaret Bakanının ihracata ne derece yabancı ol
duğunu de velüasy onlar göstermiştir. Vergi iadeleri 
kaldırılmış ve gümrük vergileri % 70 artırılmıştır. 
Dört ay sonra, vergi iadelerinin eskisinin beş katı 
artırılarak uygulamaya konulduğunu görüyoruz. 

Hükümet ve Ticaret Bakanı başarısız develüasyon 
operasyonu ile dört ay sonrayı görmediklerini göre
mediklerini ispat etmişlerdir Bu Hükümet IMF'ye 
teslim olmuş, ancak netice değişmemiştir. Kalkın
ma hızı sıfırdır. 

Tüoarat Balkanı Teoman Köpmillüfffâr, taban flilyaıfc-
3ları klonıusıuınlda favtoaılıaıdıe yandaş klaıriaıriıar afflmış ve 

• Türlk . (köyfâstüımi, taşram miüsltiahaffliınli. tam aoıfliaıma üe 
! azaltmış, artan fiyatlar karşısında ezilmesine başla-

nMşItıır, 
Üızıüm ıtalbajn fliyatüarı duşumda fiısifdıik, aıyçliıçeğli, • 

paimıulk, ıtliftiilk, fısitılk ıtaban ifiyaıtüiairı, yaşayan haya-
tıin gerçekteni göz önliinıe atamadan elfcanıom/ilk haya
ta ve fliyatCıaıriın ganal ve özel dunuimıu karşısında müs
tahsilin yaşantısında karşılayacağı zorluluklar düşü-
noMımıadian teisplilt edfaıiis, IMF'#Jn iisitıakferi doğruÜJtüi-
sıu/nıdia bu iislteklıar Türk müsıtaihsSin'e ttemoih ödüJıanelk 
topiilt edlüımliışltiir. 

Taban fiyatlarının kısım kısım ilanından sonra, 
çeşii'tJli maTıaıra yapnllıaın zaımîar, para değerimin dleva-
Jlüaisyoın'Iaırla durmadan ıdüşü»nüüimiesüj enjfilıaisiyön1 haza 
nın aırittaaisa üretJicifyli eıslir aümuş'tıır. 

' Muhıtlarem mıifl'latvelkiiMıerİ, ıtalbain fiiyatıliaırıınıiın tes-
pütinıde ıdiıklkatıe aîjanımıaaı ganaken çolk önıemîli sosıyal1 

ve eiklonomılık faıktörder vardıır. 'Bu fafkltötrülar garçakltısnı 
; saırriiimliydle değerftadMItoaden bir Ikarara varamaz-
" sumuz. Kamara vaırımsıaraız, bugüıntkiü 'duınuim odtıaıyıa 

çıfcaır. 
Üratiriiyd aldatamazsınız. Üıneltlioi geçiriliş hülküım'eıt 

zaımıaınııınidıa alman gerçekçi karari'ıaırı ve baıdiıneitCli ıtu-
•t tumu bugünkü kararlarla mukayese etmekte ve geç-
I mis hükümetin kararlarım aramaktadır. Bunları biz-
i ztast üıra+liıoiter dilıe gaîiirmelktedliiriJiar. Şilkâyeltöteri tsliız© 

ujîlâ tıınmaıktadiiriîiar. Hatan, arasıma toanjşı/'lalblifüiınsia 
flcanıd'İDeri de bunu tespit edeöakillandlir. Bumdan Ibir 

I müdldıat «wıa!: Sayım Ticanelt Balkanı ve Sayın Başlbaikıam 
; paönoî zaımîiaırınıın 'ökonomliye % 2 nliispelîlitnidle yamısuya-
• caği/M açiikılıamııışJıâ dı. Bu, omfeır açaısımldam: Ibüıyülk blir 

ıtıafjihsliızlik otaîuşıtuır. MahalKls 'bafldk:a(l(iıniMu btiüo Ikıolllaıy-
; lı'kllıa tespitli ondandan daha garçıelkçü oflmıuıştıur: ' Bu' 
) açıklama Cumıhurilyeıt Haüîc Paırttıü va'taınıdâişîıar liçlin dle' 
; taJlîhJsfeliiik teışlk'ill. etteH^ir. 

.Sayın miMtetvakMirıi,. bu açılköıaımıa yiüoe TMc 
; MMıDatü -JIÇMI de taJiısizilk ©fanus ve buigîün ikltüldaır ıoÖlaaı-
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îaırın blgli ve ehîiyetteıfi karşi'sımıda kaygıya düşmüşe 
Herdir. Zamlaran dkomomiye yüzde kaç mıispatlinde 
yamSKtığımı, piyasayı görıemıemıişleırtsfâ, öğrenirnliş ©Ala
caklarını ümit ederek fazla detaya girmek istemiyo-
ırtum. 

Muhterem mlllıatvek'ilferi, Ecüvlit Hükümeti gürı-
ferliırude Türk ekonomislinlin ürettim hızı azaHmuş, kne-' 
dillaf fcısiiteııış, işsfellik arıtmış, füıyaıtllar yükıseJlmiişltlir. 

- BöyDe dönemtarde üretimi a r t a ı a k , lisıtıiihıdiam saha
sı yaratmak için krediferiin açıîımıaısı gıeınaklüi oüımakltıa-
dır. Ancak bu Hükümet kamu kredilerini artırırken, 
özel sektör kredilerimi kısmak gliibi yanttoş karara gfiıt-
mlişftiir. Bugün en önemli pnöblieimtendıan bliırli, ürtatli-' 
ittin atffcmfenasıdır. Bu problemli çözmek içlin Hüıkıü-
«neMin bir çaiba içinde butanmıaması diikJkıaıtli çekmek
tedir; tsitatüistöM verifer, fiyat antışiîlatrınıda&ü tırman
mayı göstermektedir. Enflasyon hızı gittikçe artmak
tadır. Hayialt paha'lılıığı halikım bellimi bükım<akıtedlir. 
İstanbul Ticaret Odasınca düzenlenen ücretlerin ge
çtim emddks'Jerfejde, 1978 yılı Ocalk ayımda, önceki 
yılın Ocak ayına nazaran % 40 olan geçim harcamala
rı artış oranı Temmuz 1978'de % 85'e ulaşmıştır. Yılba-
şmdan Temmuz ayıma kadar oilaın 7 aylulk dönemde ar
tış arara % 45'i bulmıuştur. FiyaMiaırım dlaha hare
ketli olduğu yılın son aylarındaki artışların, bu ora
mın yıl sonumda kaça yükseleceğini tıahmim eltimielk zor 
olmasa gieraktir. 1978 yılımın lifflc 7 aıyMk 'süresiinıde 
İÇ satım aitma gücünün yaklaşık oBaınak l /3 'ünü kay
beden Türk lirasının duş sa t a aftma d'eğarıidi de, Mıaırlfc 
ayımda yapıFlan devallıüasyomlıaıriia düşürmıüşltıür. Bu dla-
ğer âdeta haftalık ayarlamalarla daha da düşmektedir. 
Emftayom tesirli dar ve ısablüt geülküli vaıfamıdaışlîlaınmııızıım 
yanıı sıra, düşük tatulam tabam fiyaıtüiaırı konusu oPıam 
üfünfllam üreten üreticileri ezimıelktedir. Üreıtlioi, tam 
ziaımırfi tıitlifyaç onaPPlaımmı 'hıam ıdaüre'ftn faiafliıyetfıarlmii 
iSürdünmak 'içtin garekM olıaın mıaüBiarun aüınmüinıda daha 
fazılla para ödarraekltadlir. 

»Sayımı mitetvdkiTlarii, Ticaınelt Balkamımııın toraıalta 
(hiaikfaımıdalkli görüşflariitmiizJi, . dlataylıaırana finmuadıan ge
mdi biır çıarçıave 'içıariiisliımde lifaıdle lelfrneye çafyışltıık. Yü̂ -
ce MıacMs Gensoru açıknasımıi günldamıe almışa müşafo-
hıais ibePjgefıar ve ralkaırnl'ıaır vararak biaızı Ifcomıuilaıriin de-
ıtaıylıanma ineceğiz. 

iSon lollaırıalk sumu da iifaıde eiîlmeden geçilmeyece
ğim: 

Ticaret Bakamımın personel, poftiıtlilkası sebebiyle 
Tarım Kredi Birlikleri çalışamaz, müstahsile hiz-

.; mıöt varamaz maille gefımliştür. ıBir dfeliyaıç litçirt ıtayiın 
- edilen 3 ımffîfcaın personel •sebebüylls, dişçilerim dahi üc-
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natüıerlinii ödeyemez, baza yıerlllande 2 ay sonra öder 
Ihıaflla düşmüştür. 

.Bir İk'incıi husıus olarak, Sayım Aidaîfât Partisli söz
cüsünün ifade elliliği hususlarım duşunda, Türkiye'ınliın 
önümüzdekli günJiardıe satounitık bir dönıerniin başlıaıdıı-
ğımııın ıişaıröt3(arfaıi gömmıakıteyliz. Tüırttye'ıde bitodiigi 

:. ıgiibi, ziinai eklim progınam ve poüliitülkasınıdam yolkısumı-
; 'duır. Bu sslbepljs, zürai eklim poltıikıası, ıteşeklkül edan 

(baban fiiyatlıaıra göre ayariıaınmıakıtadır. Bugünün ışaalt-
ları içerisinde bir ayçiçeği taban fiyatına uyguladığı
nız fiyatlar, önümüzdeki yıl ayçiçeği ekimini azaltacak-
ıtıır.' Bunun na'Jicasii olanaık Türlk faükümıatlieırli, dışarı-

. ıdan yağ ithal e tadk zorumda fcaüiacalkülaırdıır. 

iAymı döımamıde bir buğday •tsalbam fiyatı uıygülıaıma-
; ısı, Tünkliye'de buğday ekim sahaıîiarjımı aızıallbacalk, kı-
J ısa Mir dömoım içeıriislimde ömümüzıdelkli hükümetlin, yurt 
I ıduşrmdam buğday iltıhıafl, eitırmak zorumda ıfcaüiaoağı açık 
., ıbiır geırçelkltıir arkadaşlarım. 

| .Sözlıariimıe som verlklkem, Grup lolllaıralk, Gensorunun 
ıgümdlamıa allıımması yolumda oy kuılilıamaoağımnaı bellir-
tir; Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP ve MSP sıra-
ttarumdaın aTcış'ıaır) 

BAŞKAN — Teşekkür edarlim Sayım Gökçelk. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Kutan, 

'buyurun. Sayım Kultam, ısıüınenliz 210 dakikadır, 

I İMSP GRUPU ADINA MEBMET RBCAİ KU-
j TAN (Maılaltıya) — Sayım Başkan, ımuhtıeırıam mliH-
;. îlaîvökıTfıarii; 
j lAnıayasıamım 89 mıcu miaıdldlaiinie lislliiımaıdsn, Tica-
i nat Bafcaınıı haikkumda, çdklindlelksiiz (kumu üzıüm tabam 
ı liyafayfo IlgiCli olaralk açıülmıası tielkfljf edltfian blir Gıem^ 

soru Ömargasli mıevzuumda, Mliilüli Seülâmet Paıntıisiinlin 
görîüşflariinli arz durmak üzere huzurliaınıımızıdayMri. 

Konuşmamın başında, Milli Selâmet Partisi Gru-
\ pu adıma hapümizıi hıünmıatlîle ısrfıamTİhyorıUım ve bugün flk 
. loflaıraık başladığımız blir çaüuışmia dönıamliniin blirincli giü-
J nünde Cenab-ı Hak'kın hepimize hayırlı hizmetler na-
. stip lötmııasiınii, hayıırfıı ihliztmıeıîTiarı© btiızii vaslüls ikıîmasunı 
\ hıasıaatıan mliıyaz edliyorum. (GBP surallarjiımdam «Am'in, 
: aımlim» siasüıarli) 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye 10 aydan beri 
'• Cuimıhuriiyat Hafik PaırıtlM Hülkümeüi eflifyîle Üdaır© ©dilı-
| rniakitıadür. Bu Hükümıat garıak yapıısı, bünyasii, gerek 
j «aîibilk lötoiş ollduğu yaınl'uş poffitlüka iitiibarSyîle Türkli-
J yamlizli fievkallıade sılkuınıtıfllı bir dûnuma, darlboğazJlarımı 
I liçıariisiinıe litmiiş dUrumıdadıır. 
j Üzülerek ifade ederim ki, bu Hükümet neleri vaat 
f ettiyse bu 10 aylık dönemde vaat ettiklerinin yüzde 
' yüz ıtansün/i yapmııışitır, lyüzidıe yüz ıtensünli gerçelkîlaşlöir-



M, Meclisi B : 1 

mi$ir, iktidara gelmeden evvel pek çok vaatlerde I 
bulfumlldu. Hani Cumhurtiyet Halk Pantıisi likıttidara 

'•'-•'• r:]00öiaiQ6 ımaaışti duracaktı, hami anınıellleıün gözyaşları 
dinjeoefeti? Tamamen tersi bir netlice doğmuştur, I 
aoairşıî* aî/ev afcsv bacaıyı saıımışıttr, anmeHeriin gözyaş- I 
dara eksileceğine maalesef artmıştır. I 

AHMET ÇOBANOĞLU (Kıoaılya) — Üzüm© ged 
üzüme. I 

/MEHMET RECAÎ /KUTAN (Devamla) — Fa> 
9dirr fulka/ra» dar gellirli ekmeyecek deniyordu, hani I 
ne ezilen ne ezen olacak deniliyordu, solculuk tür- I 
(küflarü çağmJııyordiu. Alma tizsüHetreflc görüyoruz (ki, maa
lesef kopkoyu bir kapitalist ekonomi tatbikatı solcu I 
geçikuen Cumhuıliıyıat Hıalllk PaattiM tarafından tatbik 
âdildi ve yanlış ıtaıtbJkait neticesinde iişçlisliyfle, çtiftçisliy-
Hey mernıuruyla, vefljhasıi ıdar geflfcrJülertm tamamı I 
paJhıalMığıın, yoMiuğun ve geçim ısılkıınıtıısınıın dçedsinde I 
maalesef ©zildi ve bu 10 aylık süre zaırfmda Oumhu- I 
niyet Halk PatftlM HJüfklümıetli 3 dünıya nekıorunu ter
di. Üzüİierek lifaıde edaıyorum: I 

Anarşide mıaaHesef dünya rdkoruınıu ıkırdı. I 
ıDevİet raamıuriarı kaıyıımında bir dünıya netoartunu I 

(kııiidı. 
/PahaMılklta ve geçim sılkııınltılsainlda da maıalesıef bir I 

dünıya refcanraıu kırdı. 

/Mliİetferaraısı plıaitfanmlda yenli rekorlar Ikırımaik 
üzere ciddi callıiişmalliar, yaraışmıallar da yapılmaktadır. I 
Üzülerek lif aide ediyorum, paralım değerlini düşürme- I 
İde Amıerlika Birîeşlik Pevfeteliyfle yarışma halindedir 
ıbut Hükümet ve maalesef adam ölldürütaıesli mıeseile-
slinıcte de İramla ibaşabaş tiir mücadele, toffir yarışıma 
yiiriitulmökteciir; 

Bu Hükümet zamanında paranın değeri çeşitli I 
vesilelerle •% 40, '% 20, '% 10 düşürülmüştür. Ar
dından nasıl uçaklar otomatik pilota bağlanırsa aynı 
anlayış içerisinde Türk Parası otomatik bir meka
nizmaya bağlandı ve her haftanın sonunda âdeta mun- I 
tazam ve otomatik bir tarzda Türk parasının değeri I 
düşmeye başladı., I 

Esasen geçim sıkıntısı içerisinde olan faizin, ada
letsiz verginin yükü altında ezilmekte olan dar ge
lirliler, çiftçiler, işçiler, memurlar ve esnaf bu 
yeni, adaletsiz ve bizim kanaatımıza göre yanlış 
tatbikat, sonunda daha da çok ezilir hale geldi. I 

Bir yandan vatandaşın bu yanlış iktisadi politika I 
neticesinde satın alma gücü azalırken, bir yandan 
vatandaş yokluklarla mücadele ederken eğer çiftçi I 
ise gübre bulmakta, kredi bulmakta, traktör bul-
rnakta, zirai alet ve zirai mücadele ilaçları bulmak- | 
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ta büyük sıkıntı çekerken; öbür yandan akaryakıt 
fiyatlarına korkunç zamlar getirildi ve netice olarak 
bühassa nüfusumuzun takriben % 62 - 65'ini teşkil 
eden ziraâtle uğraşan köylü vatandaşlarımız akarya
kıtta, traktör fiyatlarında, gübre fiyatlarında ve zi-
ri mücadele ilaç fiyatlarında meydana gelen anormal 
artışlardan -ki, rakama aşağı yukarı % 100'e ula
şan bu fiyat artışları neticesinde- mahsulünü fevka
lade pahalıya mal edebilmektedir. Buna mukabil 
acaba Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti bu dönem
de destekleme fiyatı olarak, taban fiyatı olarak na
sıl bir politika takip etmiştir? 7 Haziran 1978 tari
hinde Resmi Gazetede ilan edilen buğday fiyatla-
rı - ki, çiftçimizin takriben >% 52'si, daha doğrusu 
nüfusumuzun % 52'si bununla meşguldür - buğday 
fiyatlarına sadece % 13 - 14 civarında bir artış ge
tirilmiştir. Halbuki biraz evvel arz ettim, tohumluk 
fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarında, gübre fiyatla
rında, traktör fiyatlarında maalesef % 100'e varan 
artışlar olmuştur. Buna rağmen buğday taban fi
yatlarında % 13 - 14 civarında bir artış temin edile
bilmiştir. 

Aynı şekilde pancar taban fiyatında, çekirdekli1 

ve çekirdeksiz kuru üzüm fiyatlarında arzu edilen, 
hakkaniyetin gerektirdiği fiyat maalesef tespit olun
mamıştır; 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımızın ifade et
tikleri gibi, 9 numaralı çekirdeksiz kuru üzüm 17,5 
lira ilan edilmiştir. Muhterem arkadaşlarım, çekir
deksiz kuru üzüm mevzuuna girerken, benden ev
vel konuşan Cumhuriyet Halk Partili arkadaşıma bir 
hususu bilhassa belirtmek mecburiyetindeyim: 

Seçim Bölgem Malatya'dır ve memnuniyetle ifade 
ediyorum ki, Malatya'da da geniş ölçüde üzüm ziraati 
yapılmaktadır. Onun için peşin peşin «Sen üzümden 
ne anlarsın» diye muhtemel bir tarize karşı kendimi 
emniyete almak istiyorum. 

Biraz evvel arkadaşımız ifade etti ve dedi ki: 
«Efendim 17,5 lira taban fiyatı, sonradan Tariş'in 
yaptığı bir çalışmayla 6 lira zamla 23,5 liraya çı
karılmıştır.» O vakit, bu muhterem arkadaşımızdan 
şu suali sormak elbette ki hakkımızdır; Hükümetten 
de aynı suali sormak hakkımızdır: 

Siz, taban fiyatını 17,5 lira üzerinden, hem de 
dünya piyasasında fiyatlar şu avantajlı şartlardan do
layı fevkalade müsaittir diye uzun uzun saydıktan 
sonra 17,5 lira olarak tespit ederseniz, elbette kf 
dünya fiyatlarına bakarak tüccarlar bunu 1,5 lira 2 
lira farkla, yani 19 lira, 20 lira üzerinden üretici-
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Ğm afcr. Mademki JBZ 23 liraya çıkardmız, ditarj» 
fipattatrı muvacehesinde. üreticmin yapttgı bastılar, 
taayikler sonunda 23 liraya çıkardınız, M çıkarmak 
zararı idi, dünya fiyattan ona göre geliyordu, © 
vakit şu saate «asıl cenap vereceğiz: 19 İkadan, 20 
ikadan bu çekirdeksiz kuru üzümü toplamış olan tüc
car, acaba bu üzümünü kaça satmaktadır? Yapılan 
bu tatbikatla hizmet fakir fukaraya, üreticiye midir, 
yolsa tüccara mıdır? Bu yapdmaş yanlış tatbikatta 
17,5 üra olarak tespit ederseniz, isteseniz de iste-
latteaiz ıie tüccar, ticaretin kanuiîları mmvacesehe-
snâe 1$ ila % ür* gibi bir fark vererek bunu üreticiden 
«±jBBafear, fevkalade büyük kârlar elde edecektir. 
Maalesef bm yanlış tatbikat neticesinde büyük kazanç
lar%tfticinia «liae değil tüccarın eline intikal etmiş
tir.: ©olapsıyla fevkalade yanlış bir tatbikat yapıl
dığı İcaaaatindeyiz. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, gerek gübre fiyatla
rında, akaryakıt fiyatlarında, traktör fiyatlarında, 
zirai mücadele ilaç fiyatlarındaki artış, gerekse yapıl
mış ard arda devalüasyonlar neticesinde satın alma 
gücünün azalması muvacehesinde, benden evvel ko
nuşan bir arkadaşımızın da gayet isabetle ifade etti
ği -gibi, hakikatte bu sene verilmiş olan taban fi
yatları geçen sene verilmiş olan fiyatların % 20 ila 
'% 25 altındadır; fiyatlar artmamıştır; pratik olarak 
azalmıştır.' 

Diğer bir önemli husus: Yine ifade etmek mecbu
riyetindeyim, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü arka
daşımız büyük bir memnuniyetle dedi ki: «30 liraya 
kadar artık kuru üzüm satılıyor.» Bu 30 liraya sa
tılışında, Hükümetin uzaktan yakından bir dahli 
yok. Dünya piyasası ona göre gelişmiş, ticaret 
kendi kanunlarım icra etmiş ve fiyatlar 30 liraya çık
mış. Bu dahi gösteriyor ki Hükümet muhtemel kon-
jonktürieri, gelişmeleri nazarı itibara alamadan, 
hesaplayamadan fiyatı fevkalade düşük bir seviyede 
tespit etmiştir ve bundan dolayı üreticimiz büyük za
rarlara uğramıştır. 

Benden evvel konuşan Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşını «Gensoru önergesi fevkalade kutsal bir 
müessesedir, bönü öyle gelişi güzel kullanmayalım, 
ciddiyetine dikkat edelim» dedi. Biz bir tashihle bu 
görüşfiae elbette iştlrask ediyoruz: Bu Gensoru öner
gesi siüessesesmin kutsallığının nereden geldiğini sa
mimi olarak anlayamadık. Şu kutsal ^mefhumunu 
da sayaı şekilde geHşi güzel knlhmrroıma kaydıyla, 
Gensoru meselesindeki temennilerine aynen iştirak 
dg^ıseuz, 

Gensoru önergesine imza kayan arSsKtaşlacKiiz 
tetkik editdiğrade görialeceklir; Trahzanludur, A&-
rı'lrdır, Çorum'ludur, Ankffm'bdtf ve umâiıaiyeöe 
Ege bölgesinin doğusurasda olan iüerimiarn mülötvekil-
lerklir. Elbette ki Türkiye mdEetvekiüeridir, biriaci 
sırada. Eğer bir arkadaşımız çakar derse ki; A&rı'k-
nın çekirdeksiz üzümle ne alakası var, ne anlar? 
Trabzon'daki arkadaşımız gitsin hamsiyle uğraşsın; 
ne alakası var çekirdeksiz kurum üzümle» derse; o 
vakit aklımıza gayri ihtiyari şu düşünce gelir. Bi
zim çok yakından tanıdığımız 50 senelik Cumhuriyet 
Halk Partisinin tahakkümcü zihniyeti hâlâ bazı ka
falardan silinmemiştir, kalmıştır. Bu tahakkümcü 
zihniyetin bir tezahürüdür, bir işaretidir. Bunlar 
fevkalade yanlış ve hatalı beyanlardır. Bunu da hu 
kürsüden bilhassa tasrih etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, mesele hakikaten önem
li bir meseledir. Bu Mecliste bu meselenin eöiae bo
yuna tetkik edilmesinde fayda varda:, mmost -sar
dır. Bu itibarla, bütün arkadaşlanmiZM bu Gen
soru önergesine müspet rey kullanmalarını bendeniz 
istirham ediyorum, teklif ediyorum ve Milli Jelâ-
met Partisi Grupu olarak bu Gensoru önergesine 
müspet rey kullanacağımızı da huzurunuzda arz «di
yorum. 

Bu vesile ile yeni çalışma dönemine başlamış olan 
Yüce Meclisimize tekrar çalışmalarında başarılar te
menni ediyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. 
(MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 
Sayın Bakan, görüşme süreniz 20 dakikadır. 

buyurunuz. (CHP sıralarından alkışlar) 

TÎOAEJET BAKANI TEOMAN KÖFRfMrDER 
(Ankara) — Teşekkür ederim Sayan Balkan 

Sayın Başkan, değerli parlamenterler; Adalet Par
tisi Trafeaon Mıileıtvekfti Sayım tbrâlhiım Vecdi Ak-
safeal ve 9 arkadaşının, uytguk)dığıimırz yanihş taiban 
fıiyaıt pOlMfcaısı l e uMim üretioisinım zararına iharefktt 
ettiğimiz .iddiasıyla Anayasanın 89 rteu -ve M i t e 
Medliısi îçfüzıügüınün s107 nci maddeleri uyanınca be-

}nma. hsaMcffndla !bir Genisoru açı'ümaisınta iitMşfoin örner-
gesünli ıgerçeMien memmınfakfa kıarşriadım'. Kamuo
yunda, fâretici «nûnıde verdiğimiz hesabı, 'bir de de
ğerli p*ar$amenterter hutaırunda vermek fırsatım "bul
duk ve MMJm grupteınıın bu konudaki biz© ışik tutan, 
tedkıda bulumaın koıralştrraaterııradaın da feftJMfe --etmiş 
fefuîttnuiyoruız. 

Her feydeiı önce ftaııaı fbeliirtimsfe iŝ ariım M, yal
nız çifciırdtlfeBBz; 'kiMiı üaiömde dteğü, paımuMa, f mrföjîlsa, 
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aftte^Mlıiğında, kum jamrde, tiftürte, tüaümie, ayçice-
jnode, kozada «w mâtoayut zeyti^yağıatia, Türikaye'de 
l&H *o oaadsaa sonusa, yıkmıza kadar geden tabam fi-
|5aü «aEafltenrcafaırı incefienıiraıe, Usa dönemde üreticimin 
yüzü gilmıögıtair: Bârisi 1974 ptack, birisd de 1978 
pümâsı O zamanı da Başbakan Mient Beevit'di, bu-
giia de Baştekan Bülmt Ecevit't'iır îurkadaşkrım. (CHP 
ms&aamâmı «$kam>» sesleri, alkışlar) 

©Üıassa bu sayın parlamenterlerim çekirdeksiz ku
ru üzümü seçerek, sanki bize en büyük fırsat oHanağı-
m şaPamak istercesine bu Gensoru önergesini ona 
teşmil ötmelerinden dolayı da ayrıca kendilerine te
şekkür ederini. Çünkü, kendi iktidarlara dönemlinde, 
(3) yıl İçimde çekirdeksiz kuru üzüme sadece 2,5 İra 
rutoâğistt&k. Bâz, 10 ayda - bir yalda değil değerli 
arokasiaşlacEm - 1 M b çduhPĞtiksu kuru üzüme 15,5 
fea .fejrik vocdik. Bültiün (taamları şfadi rakam olarak 
togaaaîfaınnaatza dökeceğimi ve bu değerîıi 9 arkadaşıma, 
gorçefctaa çefcitedeksiz kuru üzümü seçtikleri 'için, ay
raca tenariarmızada tekrar teşekkür edeceğim. 

Deleri aJrkadaşianm, Ege pamuğuna 1974'te % 
33,3 :zam veriinıiış, 1975 -1976 döınetmiinde, birinci MC 
dönemlinde, hiiç zam verilmemiş. 1976 - 1977'de 28,1 
1977 - 1978rde 4,8 zam verilmiş ve yine İktidara 
Boevlilt gelmıiş, 34,9 zam veıtnliş. Bir, 1974'te 33,3'ü 
gİHJö̂ ûiEEE, bw de, 1978'de 34,9'u görüyoruz, bazı 
pHar Mç zafm verilmediği faalde. (AP şuralarından, 
«Hayat pahaMığımdan da bahset» sesleri) 

öumya da gelecefira, bölün söiruiarjnm teker te-
4wr oew»pIiMidi(raüâ ıın3i. 

Çafcarova'da parnukia İ9741de <% 35,7 zam vermiiş 
©eevit MHttilmetö; 1975 gelmiş, MPiyetçier iktidarda 
awm yok «rJeaJaşilarum. 1976'da % 28,2; 1977'de % 
fi4; Bae#t gelmiş iktidara, % 36,6 vermiş. Fındıktan 
Î9741e % 39,2; I975'd© % 3,7; 1976'da % 3,6; 
197?^e '% $3,8; Ecevit gelmiş iktidara, % 42,4 ver-

AHMET 'SAIYIN ıpuırdur) — Parayı kaça (imdirdi-
mtte? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER.... 
(Dolamla) —• Kuru Saekdet 1974'te % 30,95; 1975'de 
% m-, 1976'da % 16$6; 1977*<te % 14,28; Ecevit 
jgâJimıif iktidasa, % 30'unı üzerine çikmış, % 31,26 ver-

A I İ © Ü B J B Ü Z .(Sıssaıs.) —- Altın Jcaç İra, altın? 
l İ O ^ M r BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(PssvBîmla) —- Ispanüa'da geçen yıl gül çiçeğine taban 
•fiyata -vemmesiimz. Ba yıl Ecevit griîti iktidara, gül 
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çiçeğine tofaaa fiyatı -verdi adcadaîlanrn. (CHP sıra
larımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Atttep&şt^raöa: lWte> '% 3*J; 1975*46 % 6,6; 
1976 da aategtfasıtiiğıitta 4alban fiyatı yok. Biraz önce 
konuşan Antepli Sayını Cengiz Gökçek arkadaşsma 
hatirlateıiak isterim. Kendieri 'İktidarda 'buluadukları 
2 yılda antepfıstıg ı̂nı desteklemieye tabi tutmadılar. 
Ecevit Başbakan oldu, tekrar antepfıstığı % 145,3 
ariaşlk, 3 yıla göre, tekrar desteklemeye alındı. 

Ayçiçeğünıe gelince değerli arkadaşlarım: 1974'te 
%;50; 1975'de % 46; 1976'da % 4,5; 1977'de •% 13; 
Eoevdıt .geJdii iktidara ve erken İan etti, % 30,7. 

Değerli arlkaldaşlarım, bu arada M önernlü tanm1-
sal ürüınlümüzü de ayrıca, ilk defa desteklemeye al-
dıik. BumHann bir taınesii, Ibliyorsunuz haşlhaş toıhumu.'. 
Yıllarca haşhaş kapsülü desteklemeye alınmıştır. Tür-
'kiye'de, '^na haşhaş tohumunu1 üretici satamazdı. 
Biız haşhaş tohumumu, hem de tücoar 7 liraya alırken 
üreticiden, 10 ima talban fiyatı vererek desteklemieye 
aldı'k. Ayrıca yerfıstığını 'ilk defa yine bu yıî TürJci-
ye'de desiteklerneye aldık ve biraz önce arz eütiğîm 
gibi, 1977'de, üzülerek söyHeyeyirn, mevcut bir karar-
aaraıe, J&pwt& yöres*Dii çok Jgitendıirdüği haide, Hüıkü-
met 'iciosâe ıimza&o®nadığı için Ispartıa'dakl, Burdur'-
daki ĝüllçiçeği yet/işttirene destekleme fiyatı verilmed'i, 
amm bu yâ Hükümetimiz gül çiçeğini de tekrar des
teklemeye aldı. Bunlar, genelde, kimin ürefticinkı ya
nında, kitatkı tüccarın yammda öl'duğunu .gıö&teren ke-
sm raıkarriar. 

SELÂHATTİN OÜRDRAMA <Sakaraya) — 
Bmâa, üpetiûinlaı de payı var mı? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Ben her zaman üreticinun yanındayım 
dostum. Ben Alaşehir'e giderim, 8 bıin üreticinin or
tağı olduğu fabrikanın temellimi atarım ve orada üre-
tiicSyle beraber; üret, işlet ve sat derim. (CHP sıra
larımdan «'Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi esas konumuz olan 
/ve Gensoronum mevzuu olan çekirdeksiz kuru üzüm 
hakkında bilgi arz etmek isterim. 

Î974'te Ecevit iktidara gelince çekirdeksiz kuru 
üzüme 10 lira taban fiyatı vermiş, bir önceki yıla göre 
% 42,85 artırarak, İktidara milliyetçiler gelmiş, 1975 
yrlında destekleme alrnı fiyatı - üzülerek söyleyeyim -
10 lira, arkadaşlarım, değişmemiş. Aynı iktidar 1976 
yılında fark olarak 50 kuruş vermiş; bir yıl fark hiç 
vermiyor, 1974'tefei fiyat 1'975'te aynen kalıyor. 1976' 
da 59 kuruş izaz. -verijior, \&1W& 2 üra ferk veriyor. 
Toptan 3 "yıl içketâe... 
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SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) -—Ar
tan fiyatlar... 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Artan fiyatlara göre de hesabını, yüzde 
oranını yapacağım. 

3 yıl içinde 2,5 lira. İktidara biz geliyoruz ve 12 li
ra olan çekirdeksiz kura üzüme, getirdiğimiz yeni bir 
sistemle, dış piyasa fiyatı arttığı sürece, üretici daha 
önce ürününü elinden ucuza çıkarsa da, o hakkı tüc
cara, 'ihracatçıya kaptırmamak için, üreticiye vermek 
için, eski ürün 'için 2 lira fark veriyoruz. Bu yıl des
tekleme taban fiyatını ilan ederken, yurt dışındaki fi
yatları yine tespit ederek, 17 lira 50 kuruş veriyoruz, 
5 lira 50 kuruş, 2 lira daha, 7 lira 50 kuruş fark edi
yor. Dünya fiyatları tekrar artmaya devam ediyor ye 
çekirdeksiz kuru üzüm ihracatçısını tekrar korumak 
için TARİŞ Yönetim Kurulu bir karar alıyor; 6 lira 
daha zam yapma kararı. Ticaret Bakanlığıma geliyor, 
Bakanlığımız onaylıyor, böylece 17 lira 50 kuruş, 23 
lira 50 kuruşa çıkıyor. Söylediğim fondan ödemeler 
nedeniyle 2 lira da daha önce verdiğimiz var, 27 
lira 50 kuruş. 

Değerli arkadaşlarım, gönül arzu ederdi ki, diğer 
taban fiyatlarındaki artışları da söyledim, ama bir yıl
da % 140 artış sağladığımız çekirdeksiz kuru üzümü 
arkadaşlarım buraya Gensoru sorunu olarak getirme--
selerdi. 

Yine Gensoruda... (AP sıralarından gürültüler) 
Evet sizin dönemizin getirdiği artan fiyat artışları 

da dahil, 2 yılda Türkiye'deki fiyat artışını biraz ön
ce Sayın Hail Başol yıllık olarak verdi, eylül ayından 
itibaren; % 60 küsur civarındaydı, ona rağmen % 140 
vermişiz arkadaşım. Yani geçen eylül ayından bu ey
lül ayına kadar artışı da düşünseniz, % 60 olarak dü
şünseniz, yine !% 140 fark yermişiz çekirdeksiz kuru 
üzümde. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Yap
tığınız zamlara yetmez o. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ayrıca burada ya
pılan eleştirilerde, bilhassa Sayın Başol yaptığı eleşti
ride bir konuya temas etti, onu cevaplamak isterim. 
Diyor ki; «İyi, 17 lira 50 kuruş ilan ettiniz, ama o ara
da tüccar devreye girdi. 19 - 20 liraya aldı. Biraz da
ha fazla para verdi. Zaman geçti, onun için tüccar 
satmaya kalktı, para kazandı.» 

Sayın Başol, şimdi cevabı veriyorum : Bu Hükü
metin adı Ecevit Hükümeti. Bu Hükümet üreticinin 
yanında, tüccarın, ihracatçının yanında değil. Kurdu

ğumuz fon sistemine göre, cevap olarak veriyorum 
size, eğer üreticiden tüccar, destekleme alim fiyatı 
anındaki tespit edilen asgari ihraç fiyatına göre mal 
alıp, sonradan asgari ihraç fiyatım yükselttiysek; o 
aradaki farkı fona alıyoruz, tücoarın, ihracatçının ce
bine bırakmıyoruz arkadaşlarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ve böylece de bir sorunuza 
daha cevap veriyorum, sanıyorum bunu bilhassa Mil
li Selamet Partisi adına değerli arkadaşım Recai Ku
tan da sordu, «,19 - 20 liraya alan tüccar kaça sattı?» 
dedi. Bu fon sistemiyle biz, tüccarın, ihracatçının de
ğil, o fonda topladığımız parayı tekrar üreticiye iade 
ederek... 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) — Kime?.. Niye?.. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Ortak, üretici olsun olmasın, onu da 
açıklayacağım efendim. TARİŞ'e ortak üretici olsun, 
ortak olmayan üretici olsun hepsi için getirdiğimiz 
bu sistemle ortak olmayan üreticiden alınan bir malın 
değerindeki dış satımda artış olmuşsa, o farkı da ona 
iade etmek üzere fonda topluyoruz Sayın Başol. O 
bakımdan, burada, «tüccar kazandı, o aldı üzümü» 
demişti değerli arkadaşım ve bu konuda Sayın Kutan 
bir soru tevcih etmişti, bu fon sistemiyle, bu farkı 
tüccarda bırakmadığımızı cevaplamak isterim. 

Değerli arkadaşlarım, bir eleştiri daha oldu. 
«TARlŞ az mal aldı; ama tüccar daha fazla mal 
aldı» dendi. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, 1973 - 1974'te TARİŞ 
32 bin ton mal almış; ama bunun ihracat rakamına 
bir bakalım, 12 bin ton satabÜBûâş. 1974 - 1975'te 54 
bin ton mal almış, 21 bin ton dışaıı satabilmiş. 1975 
- 1976'da 99 bin ton mal almış, yurt dışına 22 bin. 
ton satabilmiş. 1976 - 1977'de 72 bin ton aîmışv yurt 
dışına 24 bin ton satabilmiş ve 1977 - 1978'de 57 Bat 
ton almış, yurt dışına 25 bin ton satabilmiş. TARİŞ* 
in bugün çekirdeksiz kuru üzümde, çekirdeksiz kuru 
üzümü üreticiden aldıktan sonra, işleme kapasitesi 
25 ila 30 bin ton. Bunun dışındakmi işleyip, yurt dışı
na satamıyor arkadaşlarım. Biz onun için, üreticinin 
yanında olduğumuzu, kooperatifin yanında olduğumu
zu göstermek için, TARİŞ'in bu ortak üretici fonla
rıyla, gittik Alaşehir'de, bu 25 bin, 30 bin kapasitesine 
yılda 40 bin ton daha kapasite eklemek için bundan 
1,5 ay evvel temel attık. 1980'de üreticinin ortağı ol
duğu o fabrikanın bacaları tüterken, bundan sonra 
TARİŞ gelecek, ortağı olan veya olmayan üreticiden 
malının tümünü alarak, tümünü işleyerek, tümüntl 
yurt dışına kendisi satacak. Ama bundan önceki yıllar 
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neigİmuŞyŞayjnr#asot?:ı;5Q bift, 60 bin,.70; bin;ton 
çekirdeksiz Jeua* üzümaldığii hal# r ; TARİŞ, bunun 
4epa; va îfesinâ götmü? ;ve devlet parasıyla bu ürünü 
aldığı halde, 25 bin tonunu yurt dışına sattıktan, son
ra, aşağı bir fiyatla devlet parasını tüccara o zaman 
yed'irerek 10 liraya aldıysa 7 liraya tüccara vermiş ve 
bunu tüccar işletip yurt dışına satmış, işte bizim «dü
zen değişikliği» dediğimiz bunlar arkadaşlarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Biz TARİŞ'i tüccarın deposu yapmadık ve yap
mayacağız arkadaşlarim. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, TARİŞ hakkında çok söz 
Söylendi ve tartışma oldu, onun için bu konuya ye
niden girmek istemiyorum. Yalnız, Sayın Gokçek'in 
bir sözünü cevaplamak isterim. Kendileri dediler ki, 
«Efendim, en kabiliyetsiz, ama en militan Bakan ola
rak görülüyor.» Tabii bu sübjektif bir değer, herkese 
göre değişir, kabiliyetsiz olabilirim, ama bir şeyi söy
leyeyim, ben militan değilim, kendileri, çünkü Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığında bir ayda 7 bin 
kişiyi attılar 7 bin kişi işe aldılar. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) O bakımdan bu suçlama
ları yaparlarken biraz dikkatli olsunlar. Ayrıca, Kon
ya - Ankara yolunda silahlı, arabanın içinde kim ya
kalandı? Balgat'ta silahsız vatandaşa kimler silah çek
ti? Onları burada açmak istemiyorum, Sayın Gök
çek, onları açmak istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, çekirdeksiz kuru üzüm ko
nusunda destekleme alım fiyatı ile ilgili olarak Hükü
metimiz... 

NÎHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Militan sensin sen. 

BAŞKAN — Saym Ilgün, Sayın İlgim, lütfen su
sunuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — ...Hükümetimiz döneminde üreticiye 
(% 140 bir fark verilmiştir. Bu fark, son yıllarda üre
ticiye sağlanan en yüksek farktır. Ayrıca, TARİŞ'in, 
ortağı olsun, kendi ortağı olmayan üreticiden ol
sun, aldığı malı kendisinin işleterek, daha doğrusu 
üreticinin hakkını tüccara, üreticinin hakkım ihracat
çıya kaptırmayarak yurt dışına satması için de her 
türlü önlemi, hem yatırım, hem de işletme kapasitesi 
olarak, sağlanmak kararındayız. Bu konuda biraz ön
ce bahsettiğim gibi, Alaşehir'de TARİŞ'in kendi or
taklarının sahip olacağı bir fabrikanın temelini attık. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız kalmıştır. 

>;.TİCARET BAKANI TEOMANKÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Verdiğimiz; taban fiyatı uygulaması, iil-
gili; bütün tarımsal ürünlerde, 1974'ten sonra en yük
sek destekleme alım fiyatı, yine Sayın Bülent Ecevit' 
in Başbakanlığı dönemine rastlamaktadır. (AP sıra
larından gülüşmeler) 

O bakımdan, geçmiş yılarda üreticinin yanında 
kimin olup olmadığını sözlerimi bağlarken tekrarla
mak istiyorum. 

Çekirdeksiz kuru üzümde, 3 yılda üreticiye 2,5 li
ra verenlere karşı, bu Hükümet 10 ayda, 15 lira 50 
kuruş vermiştir. (AP sıralarından «Paranın değerini 
de göze al» sesleri) 

Bütün Meclisi saygı ile selamlarım arkadaşlar. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, Sayın Başkan, bir hususu tavzih edeceğim. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Komando çavuşu, 

(CHP sıralarından «Çavuş aşağıdan al» sesleri) 
BAŞKAN — Buyurunuz. (CHP sıralarından «Ev

vela aşağıya insin» sesleri) 
Bir dakika Sayın Gökçek, söz vermedim. 
CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, iki noktayı sadece ifade edeceğim. Ben Sayın Ba
kana «kabiliyetsiz» değil, «verimsiz» dedıim. 

BAŞKAN — Ben onu söylerim. 
CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sadece iki 

noktayı ifade edeceğim. 
BAŞKAN — Yani, Saym Bakanın, kullanmadığı

nız bir şeyi... 
CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Kullanmadı

ğım bir kelime ile ki, «verimsiz» ifadesini kullan
dım, «kabiliyetsiz!» demedim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, önce aşağıya insin. 

BAŞKAN — Bir dakika, iner misiniz kürsüden... 
Sayın Gökçek, siz söylemediğiniz bir sözü tavzih 

etmek için söz istediniz, buyurunuz. 
CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Ben konuşmamda Sayın Ticaret Bakanı için «kabi

liyetsiz» ifadesini kullanmadım, «verimsiz Bakan» 
olarak ifadede bulundum; bunu açıklamak isterim. 

İkinci bir husus; Bakanlığımla ilgili olarak 7 bin 
tayin demişlerdir. Ben siyasi hayatımı ortaya koyuyo
rum. 7 bin değil 4 bin tayini dahi, bütün Bakanlığını 
müddetince, ispat ederse, Meclisten çekilmeyi görev 
addediyorum. İspat edemezse kendisi bunu taahhüt 
«tsinler. 
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B&ŞIMI -** Ucarei B i t a i Steym T^örnım Köp-
rttfüler hakkinda verilen Gensoru öifergesitün gün
deme alınıp alınmaması hususundaki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Şimdi Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
maması hakkındaki oylamaya geçeceğiz. 

Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, çalışma sür«ftfian dolması
na 42 dakika kalmıştır. Grupların mttfterafe :-wmm, 
diğer Gensötu Önergelerinin yarma kalması istikame
tindedir. Başkanlığımiz da, görüşmelerin bütünlüğü 
bakımından bu öneriye uymaktadır. 

Bu nedenle gündemdeki konuları sırasına göre 
görüşmek üzere, 2 Kasım 1978 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.18 

)>m<A 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

İ NCl BİRLEŞİM 

1 . 11 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri. 
2. — Genel Görüşme Önergesi. 
3. — Meclis Araştırması önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Trabzon Mliitatvekii İbrahim Vecdi Aksa

kal ve 9 arkadaşının; uygıulaidıığı yanlış taban fiyalt 
P'ottfka'sı ille üzüm üreticisini! zararına harekeli etti
ği idldialsıyla Ticaret Balkanı Teoman Köprülüler haık-
kmlda, AnaiyaSanın 89 ıncu, Millet M'ecl'isıi İçtüzüğü
nün 107 nci miadldlellerıi uyarınca bir G'snsomı açılma
sına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı 
konusunda görüşme. (11/10) 

2. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sait Göker ve 
9 arkadaşının; ülkede şiddet olaylarını önleyemediği 
ve uyguladığı fiili sMl sıkıyönetim ile halkın özgür
lüklerini kısıtladığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Öz-

. aydınlı hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/12) 

3. — Bursa Millet vekili Ali Elverdi ve 10 arka
daşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp 
dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri al
madıkları iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Ozaydınlı 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
genin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me. (11/13) 

4. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu ve 9 arkadaşının Mamak'ta meydana gelen tedhiş 
olayında gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçiş
leri Bakanı İrfan Ozaydınlı hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergenin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/14) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada

şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

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

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

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca (bir Meclis Araştırması açılmasına iMşklin öner
gesi. (10/26) 

6. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ı3e alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nöi, Millet Meclisi İçtüzüğünün '102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 



7. — MSP Grupu adına Grup Başkanvekili Oğuz-
han Asiîtürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yıiba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10.2 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması 
açılmasına iliişkjiö önergesi. (10/28) 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nd.i maddeleri uyarınca bir 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 Buldanlı ve 9 
arkadaşının, istanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

11. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'tn 
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 uyaonca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arikadaşının, 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 iddiasım 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 Anayasanın 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) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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



5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapüaa 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 öaergesi. (6/31) 

7. — 31azığ Milletveküi Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/32) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekaniik Sanayi Anonlim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

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

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

29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçiişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/67) 

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

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazananı 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6[69) 

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

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

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ-
kk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner-
gesü (6/72) 

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

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

37. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri -nedenliyle yaptığı açıklamaya 
iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

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

40. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

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

42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

44. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak 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 îş-
lwi ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/86) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdülfcadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

53. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/91) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kimi
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 Buldanlı*nın, 
Muğla'da bazı kaymakamların görevden alınmasına 
ilişkin Devlet Bakanı (Başbakan Yardımcısı) ndan 
sözlü soru önergesi. (6/97) 



60s — 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 Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

62. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/1OÛ) 

63. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

64. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat (kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

65. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında 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. (6/104) 

67. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulücami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba
lkanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

68. — Çorum Milleftvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
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 Küçüikel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana M'ültettvekili Hasan- Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına Miskin İçişleri Baka
mndan sözlü soru önergesi. (6/109) 

,72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğhı'nun, 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. (6/111) 

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 Mil'leftvekiıli 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» ilişkin 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 Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/117) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl

masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
H . 5 . 1978) 

2. — İsparta tli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtk Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)* 
m öiüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç ilçesi. Debbağlar Mahallesi. Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'mn, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, 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 tariki: 14.2.1978) ' " 

5 / — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabrı Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
©ezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın,. ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakaalık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — 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) 

8. — 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) 

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

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

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

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

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 ..2.1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragip Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nsi fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28~. 2 .1978) 

15. — Sivas Milletvekilli 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) 

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

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

18. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayın Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun baza maddelerinin değiştirilmesi hakkında 



kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nei maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

19. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Düekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve 
ündeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edlfemeyeceğine da/ir yazısı fle 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, 378VI ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

20. — 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 öe C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayık 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) 

21. — Milli Savunma eski Bakanı Ilhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulumla 
21-. 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
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) 

22. — 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) 

23. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 

I tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci efe; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
I kan'ın, 5434 sayüı TC Emekli Sandığı Kanununa ge

çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

25. — Nuri Sayın'ın, özel affına daür kanun teklifi-. 
1 nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C 

Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka-
I 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) 

26. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'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 tardhii : 10 . 5 . 1978) 

27. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkı a eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (3/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

I 28. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşımn, 359 sayüı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayüı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 .- 1978) 

29. — Balıkesir 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) 

30. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta-

I rihi ; 29 . 5 . 1978) 



31. — 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
rihi : 7 . 6 . 1978) 

32. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon 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 v 1978) 

'33. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı 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) 

,34. — Ali Ulusoy'un 'özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978) 

135. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tastarnsı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127), (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baku Güneş'in özel 
affına dıadr kanun tasarısı ve Adalet Komiisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağiitma tarihi : 
14. 6 .1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'm, 
özel affına dair (kanun ta&artıısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14. 6 .1978) 

38. — ismail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komiisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamıbahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Kültahya Milletvekili Nizametlfcin 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 hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1978) 

'41. — 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) 

42. — 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 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci 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 nci 
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) 

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — 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. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 5 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . İ929 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) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin CeVheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6 .1978) 

i5ü. — 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) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayıü 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) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayıü Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. 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 S&yıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlanna ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6.1978) 

X 53. — 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) 

54. — 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) 

55. — 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, içişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — 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) 

58. — 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) 

59. — Rize Milletvekili Yılmaz Baltan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

60. — 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) 

61. — Rize Milletvekili Yılmaz Baltan'ın, 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) 
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62. — 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) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç
menin 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) 

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaidiirılımasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komıiısıyonla-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S, 
sayısı : 153) .(Dağıtma tarihli : 20 , 9 . 1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunutaazlığMiın kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu, (3/202J (S. 
sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunuılmazlağıamn kaldınlmasıına Miskin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Kanma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adıaleit komisyon
larından kumulu Karma Kcımiisyon raporu. (3/207) (S, 
Saytöa : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

68. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldınknıasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anaıyaısa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama ddkunulmazhğınıın kaldarıtonıaısına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma ıtanihi : 20 . 9 . 1978) 

70. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişiktin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komlilsyonllâ  
ondan kurulu Kanma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağutaa ıtarilhi : 20 . 9 . 1978) 

71. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dbkunuknıazhğının kaMıokrıasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet koımıiisıyönla» 
rınıdSan kurulu Kanma Kordiisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihli : 20 . 9 . 1978) 

72. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmaısiMa ilişkin Başlba-
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yışa : 161) (Dağıtma ıtarilhi : 20 . 9 . 1978) 

73. — 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) 

74. — 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/Ü83) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

75. — 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) 

76. — 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/ 

77. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığınıın 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) 

78. — izmir 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) 

79. — 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) 

80. — Denizli Milletvekili Ömer İhsan 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 : 20 , 9 .< 1978) 
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8 1 . — 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) (Dağıtma tarihi : 20 « 9 . 1978) 

82. — 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) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — 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) 

85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlının 
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) 

86. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığınım 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) 

87. — Konya Mileltvelkiii Necanöttin Erîbaıkan'rn 
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) 

88. — Zonguldak MiMvddli Bültenit 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) 

89. — İsparta Mffieıtvelkili Süleyman Deımtiret'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — Erzincan Miltetiveıkdli Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Ba§' 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

91. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş* 
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karıma Koımiisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

92. — Sivas Milsitveıkilıi Ali Gürfeıüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısın 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978 

93. — Zonguldak Mdletvakilü Bülent Eöevit'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) 

94. — Van MMıatvlekili Muslin (MıüsMbitlCJriı) 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) 

95. — Konya Mdİİ'eıtveBdlıi Neemıaütin Eılbalkan'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) 

• 96. — İzmir Milülatveikii Yüksel Çafcrnur'un yaısa-
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) 

97. — Ağrı Mîl'Hbtvelkili MMil Aıydıemıir'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) 

98. — JManıbul Mileıtveikil Cengiz Özıyalçın'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) 

99. — Niğde Milletvekili Burhan Eoemiş'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) 

100. — Samsun MMÎeıtvekilii İbrahim Ethcirn 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) 



— 12 — 

1Q1. — Zonguldak Miiatvekili M. Kemal Ana- i 
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

10ı2. — Ankara Milletvekili Selâhaittin Öcal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

103. — Erzincan Milatveıkili Nurettin Karisu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

104. — Muş Milletvekilli Kasım Bmrıe'nin yaısıanna 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan- I 
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
balkaniık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(S, Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20, . 9 . 1978) 

106. — izmir Milletvekili Mahmuıt Türlkmıenoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş- I 
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

107. — Tokait Milletvekili Cetvaıt Ablgan'm yalsıa-
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba- I 
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20.. 9 . 1978) 

108. — ZonguMak MillMvekiH Bülenlt Ecevilt'iıt I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon- I 
larından kurulu Karma Komisyon raporu. . (3/159) I 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

109. — Trabzon Milletvekili Atalet 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) 

110. — Urtfa Milletvekilli Mehmet Alksıoıy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa Ve Adalet Komis- I 

yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

111. — İçel Milletvekilli Naızum Baış'ın yasalmta «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) 

112. — Adlana Milletvekili Hasan Gerit'in yaısaima 
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) 

113. — Anıtalıya Milletvekili Ömer Buıyrulkçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ye Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın 
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) 

115. — Elazığ MiBetovekiti Rasim Küçükal'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu* 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

116. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasıanm 
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) 

117. — Kaıns Müetvelkii Abdüllkeriım Doğru'nıun 
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) 

118. — Adana Miletvökilli Ahmfât TotpaJloğlıu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

119. — Konya Müetvelkii Necmıetttin Erbatoan'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) 

120. — Konya Milletvekili Neömietttin Enbafcan'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) 

121. — Niiğd© MiiöEvekili Salda Sbmuncuoğlu'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) 

122. — Hatay Miıllieltivdklitlıi 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) 

123. — Konya Miletvdkfi Necmettin Erıbalkan'm 
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) 

124. —Ankara MiMiativökiii Semih EryiiMaz'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) 

125. — Erzuırulm Milletvekili İsmail Halklkı Yıidı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) l 

126. — 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) 

127. — 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) 

128. — izmir Milletvekili Adil Demir'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

'129. — 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) 

130. — 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) 

131. — îçel Milletvekili Nazım Baş'm 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) 

132. — îzmir Mülletvekili 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) 

133. — îzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134. — Trabzon Milletvekilli Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S.- Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135. — Urfa Milletvekilli Celâl Paydaş'ın 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) 

136. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

137. — 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) 

138. — 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) 

139. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komls-
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yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1978) 

140. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagozoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

141. — Balıkesir Milletvekili îlhan Aytekin'in ya
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S, Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

143. — Erzurum Milletvekilli İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

144. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı: 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145. — 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) 

146. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla 
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115" 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtba tarihi : 20 . 9 . 19/8) 

147. — 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 : 2CI.9.1978) 

148. — Bursa Milletvekilli Kasım Önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

150. — 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) 

151. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — 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) 

153. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalbt komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

154. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affma dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

155. — 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 aynı 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) 

156. — 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) 

157. — 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) 

158. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 



Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz j 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun, bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20.. 9 . 1978) 

159. — 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
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)' 

160. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nin, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 rni'aıdldlesinie (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici (ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi-
ına ve aynı Kanunun 8 ndi mıaıdldlesli'n'in tadiline müte
dair kamun tekili ve Bayındırlık, imar, Ulaştırana ve 
Turizm ve Pîıan komfeyonları naporian. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtana ıtarihi : 20 . 9 . 1978) 

161. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kımda Kanunun başlığı öle 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 

16 ncı maddelerinin ve <ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek ımaddfö ve bir geçicıi maddte ellenmesine diair 
kanun itasanısı ve İçişlemi ve Adalöt Komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayıısı : 250) (Dağıfona tariM : 
20 . 9 . 1978) 

162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetti üle liıbya 
Arap Halk Sooyaliisit Oemaıhiriyesi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi inşa ve Onarım Şirketi Kurulimıası 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları. (1/134) (S. Sayışa : 251) (Dağıitma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hüıkümöti Arasında Hava Ulaştır
masına. Dair 17 Ağustos 1975 ıfcariihlü Anlaşmanın Onay-
İaınımaısının Uygun Buîiuniduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışiiişlıeri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı : 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 




