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fi tasarruflarda bulunmak suretiyle hukuk ve 
kanunları çiğnediği iddiasıyla Başbakan Bülent 
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(2/514, 4/135) 128:129 

17. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun' 
un, 6/154 esas numaralı sözlü sorusunu geri al
dığına dair önergesi. (4/141) 129 

18. — Bolü Milletvekili Avni Akyol'un, 
6/157 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığı
na dair önergesi. (4/143) 129 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nın, 6/89 esas numaralı sözlü sorusunu geri al
tlığına dair önergesi. (4/142) 129 

C) Danışma Kurulu Teklifleri 171 
1. — Denizle ilişkilerimizin ve denizciliğimi

zin geliştirilememesi nedenlerini saptamak ama
cıyla kurulan 10/1 esas numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonu raporunun 3.1.1979 Çar
şamba günkü Birleşimde görüşülmesine dair 
Danışma Kurulu önerisi. 121 

V. — SEÇİMLER 130 
J. — Dilekçe Karma Komisyonu üye se

çimi. 130 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. !130 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 130 

A) Öngörülmeler 130 
1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola 

ve 10 arkadaşının, 1 Mayısta Taksim Alanında 
yapılan gösteriler konusunda, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 

108 



M. MeoM B : 27 27 . 12 . 1978 O : 1 

Sayfa 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
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12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 

istanbul valisine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi, (6/37) 144 
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15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cev-
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yabancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Ba
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23. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 
Hükümetin dış politikasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/61) 147 

— 109 — 
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Edirne ilinin yatırım indirimi ve teşvik tedbirle
rinden yararlandırılmadığt iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
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31. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Ça-
talbaş'ın, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez 
İlçe Başkanının gözaltına alınış nedenlerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi. 
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32. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğ-
lu'nun, Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/67) 148 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı' 
nm, Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Ge
nel Kurmay Başkanının Türkiye'yi ziyaretine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/68) 148 
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34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğ-

lu'nun, Bakanlıkta açılan maiyet memuru sına
vını kazanan bazı kişilere ilişkin sözlü soru 
önergesi ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın 
cevabı. (6/69) 148:149 

35. — Muğla Milletveili Ahmet Buldanlı' 
nın, Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/70) 149 

36. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai 
Kutan'ın, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin 
ihalesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/71) 149 

37. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğ-
lu'nun, Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanı
na ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/72) (149 

38. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğ-
lu'nun, işçi sağlığı ve emniydtine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/73) 449 

39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Do-
ğan'ın, 1 Mayısta DİSK tarafından düzenlenen 
gösterilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/74) '149 

40. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gök-
çek'in, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı 
açıklamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/75)' 149 

41. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs 
gösterilerine ilişkin sözlü som önergesi ve İçiş
leri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın cevabı. (6/76) 149:152 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları : 152 
1. — Manisa Milletvekili Sümer Oral'ın, ' 

1978 yılı konsolide bütçesine ilişkin somsu ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ce
vabı. (7/334) 152:170 

2. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan' 
in, kütlü pamuk teslimatlarındaki fiyat farkla
rına ilişkin somsu ve Ticareit Bakanı Teoman 
Köprülüler'in yazılı cevabı. (7/373) 171 

— no — 



M. MecKsi B : 27 27 . 12 . 1978 O : 1 

I — GEÇEN TUTANAK ÖZEÎÎ 

Birinci Oturum 
13 ilde sıkıyönetim ilânına dair Başbakanlık tez

keresini görüşmek üzere TBMM toplantısı yapılaca
ğından; TBMM Birleşik Toplantısından sonra topla
nılmak üzere oturuma saat 15.04'te son verildi. 

İkinci Oturum 
TBMM Birleşik Toplantısı nedeniyle Millet Mec

lisi Genel Kurulu çalışma süresi sona ermiş bulundu
ğundan; 

27 Aralık 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.32'de son verildi. 

Başkan 
Cahit Karakaş 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

No. : 21 
II - GELEN KÂĞITLAR 

27 . 12 . 1978 Çarşamba 

Tasarı 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Kır allığı Ara

sında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Protokol 
ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili îdari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. (1/242) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

Teklifler 
1. — Ç. S. Rize Üyesi Talât Doğan ve 14 arka

daşının, Organ Nakli (Transplantasyonu) yasa tek
lifi. (2/658) (Adalet, Sağlık ve Sosyal İşler Komis
yonlarına) 

2. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
506 sayılı Kanunun 92 nci maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi. (2/659) (Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Plan komisyonlarına) 

3. — C. S. Erzurum Üyesi Lûtfi Doğan ve 3 ar
kadaşının 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuru
luş ve Görevleri Hakkında Kanunun 31 nci madde
sinin bir fıkrasının değiştirilmesi, bu kanuna bir ek 
madde ile üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifi. (2/660) (Plan Komisyonuna) 

Raporlar 
1. — İzmir - Tire İlçesi, Derebaşı Köyü, Hane 

32, Cilt 44, Sayfa 33'te kayıtlı İsmail oğlu Duriye' 
den olma 2.6.1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, .TCK nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457) (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26.12.1978) (GÜNDEME) 

2. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden 
Teşkilatlanması Modern Silah, Araç ve Gereçlerle 
Donatılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma 
Genel Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici 
Yüklenmelere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında
ki 1632 sayılı Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) 
(Dağıtma tarihi: 26.12.1978) (GÜNDEME) 

3. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
ili, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de ka
yıtlı Hüseyin oğlu Hanife'den doğma 3.3.1956 do
ğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK nun 450/4-10 mad
desi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 
(GÜNDEME) 

4. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Or
man Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş kanunu teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 263) 
(Dağıtma tarihi: 27.12.1978) (GÜNDEME) 

5. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri hakkında kanun 
teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/401) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) (GÜNDEME 

Geri Alınan Gensoru Önergeleri 
1. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 

arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışları ile ayrı-
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çalık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/18) 

2. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 
arkadaşının, Umut Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri 

27 . 12 . 1978 O : 1 

Müdürünün, «nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız ka^ 
larak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla 
Başbakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/19) 

*>m<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati: 15.00 

BAŞKAN — Buşkanvckili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta» (Rize), Halil KaraaÜı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 27 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele

re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerlinin, 
TRT'nin tutumu hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — İki sayın üyenin gündem dışı söz 
istemi vardır, yerine getiriyorum. 

TRT'nin tutumu hakkında Tokat Milletvekili Sa
yın Feyzullah Değerli, buyurun. Sayın Değerli, müd
detiniz 5 dakikadır. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

1978 yılı, milletçe hepimizi üzen bir kâbus şeklin
de, kara bir tablo şeklinde bitmek üzeredir. 

Böylesine yediden yetmişe milleti acıya, ıstıraba 
ve üzüntülere gark eden bir yılı Cenab-ı Hak bir da
ha bu millete göstermesin, niyazıyla sözlerime baş
lıyorum. 

Bu yılın sonlarına doğru geldiğimiz günlerde, dün 
de burada ifade edildi, 1 200'ün üstünde vatandaşı
mız canlarını kaybetmiş, yüzlerce, binlerce insan 

mağdur olmuş; evleri, yuvaları, barkları yıkılmış, pe
rişan bir halde 1979'un basamağmdadır. Hiçbirimi
zin arzu etmediği, istemediği, gönlümüzün razı ol
madığı böyle bir yılı bitirirken; gazetelerde TRT'nin 
«Yılbaşı Eğlencesi» namı altındaki programını oku
yoruz. 

TRT, milli bir kuruluş olmasına rağmen, defaat-
la hakkında burada konuşulmasına rağmen, bu mil
letin üzüntülerine, ıstıraplarına milli, manevi değer
lerine hiç itibar etmeden, başıboş bir şekilde kendi 
keyfine, kendi arzu ettiği şekilde programlar yap
makta, yayınlamakta, pervasızca hareketlerini sürdür
meye devam etmektedir. 

Bunlardan birisi de «Yılbaşı Eğlence Programı» 
dır. Niçin eğleneceğiz? Bu milletin eğlenecek takati, 
dermanı kalmış mıdır? 1 200 kişiyi çeşitli sebeplerle 
gömerken, binlerce aileyi ıstırap içerisine gark eder
ken, üstelik bunlar yetmiyormuş gibi bir de yılbaşı 
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gecesi namı altında dinimizle, manevi değerlerimizle, 
tarihimizle hiç ilgisi olmayan, sadece bir takvim yılı 
olarak bizimle irtibatı bulunan bir Hıristiyan yortu
sunun, bir Noel yutturmacasının TRT kanalı ile bu 
müslüman ve milli varlığımızın temeli olan yüce mil
letimizin en mukaddes köşelerine, evlerinin mahrem 
yerlerine kadar böylece çırılçıplak görüntülerle gir
mesi üzüntü verici hadiselerdendir. 

Bütün dünya bizi başka gözle gözetliyor. Bu ka
dar duygusuz olmamız, bu kadar hissiz olmamız 
mümkün değildir. Bu mület komşusu öldüğü zaman 
oraya, o ölü çıkan aileye haftalarca yemek taşıyan 
ve komşum öldü diye radyosunu kapatan, onun ha
tırası için, onun üzüntüsünü paylaşmakta yarış et
mekte, ananesi, manevi değerleri yüce bir millettir. 
Bu TRT zorlaya zorlaya bu milleti bütün bu milli, 
dini geleneklerinden, örf ve adetlerinden koparmanın 
gayreti içerisindedir. 

İlgililerden, yetkililerden rica "ediyoruz. Hele da
ha Kahramanmaraş'ımızdaki acı acı feryatlar kulağı
mızı çınlatırken böyle bir ortamda 200 kişiyi bir iki 
günde toprağa verirken, hiçbir şey yokmuş gibi, Tür-" 
kiye'de güllük gülüstanlık bir hayat varmış gibi bu 
derece gamsız, kedersiz bir şekilde yılbaşı eğlencesi
ne hazırlanmak, milleti hazırlamak bu millete saygı
sızlığın ve TRT gibi milletin parası ile çalışan bir 
milli kuruluşun millete hakaretten, milletle alay et
mekten başka bir şey değildir. (AP sıralarından al
kışlar). 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Değerli, 
toparlayın. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Anlayana söyle, 
orada, anlayana söyle. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, burada hepimiz üzüntü içerisindeyiz. 
Günlerden beri keder ve ıstırap içerisindeyiz. Bu hu
susta alakalı olan kişilerin de bu duygu içerisinde ol
duğuna inancım vardır. Bu düşünceyle huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

TRT bu yayını kaldırmalıdır. Yani, yılbaşı eğlen
cesi namı altında bu milletin bahçesindeki çiçeğin
den, ormandaki çam ağacına varana kadar katleden; 
böylelikle yılbaşı eğlencesi namı altında ölülere şu 
günlerde mezar ararken, yılbaşı sabahı sarhoşları has
taneye taşımanın manasızlığını, terbiyesizliğini idrak 
etmek lazımdır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Değerli. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu se

beple hele böylece bu Hükümetin içinde ikitane din 

görevlisi, Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış kişi mev; 

cutken, buna ses çıkarmaması anlaşılacak şey değil' 
dir. 

Bu inançla tekrar ediyorum, alakalılar harekete 
geçmeli, yılbaşı eğlencesi namı altındaki bu iğrenç 
programı kaldırmalı; bu milletin, yaralı milletin gö
zü önüne geçirmemeli Anayla kızın, babayla oğlanın, 
dedeyle torununun birlikte seyredemeyeceği ahlaksız 
görüntülere derhal son vermelidir. 

Bu inançla hepinizi sevgiyle selamlıyorum, bu 
temennimin kabul edileceği inancı içerisinde hürmet
lerimi sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli. 

2. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'in, Kah
ramanmaraş olaylarıyla ilgili gündem dışı konuşma
sı ve İçişleri Bakanı irfan Özaydınlı'nın cevabı. 

BAŞKAN — Kahramanmaraş olaylarıyla ilgili 
olarak Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan, bu
yurun efendim. (AP sıralarından alkışlar). 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; beş gündür Kahra
manmaraş'ta vuku bulan fevkalade ıstırap verici, 
elem verici hadiselerin içerisinde yaşamış bir arka
daşınız olarak gündem dışı ile beş dakika gibi bir 
zamanda neler söyleyeceğimi kestiremeden, söyleye
ceklerimi bu zamana sığdırmanın zorluğunu bilerek 
huzurunuzdayım. 

Kahramanmaraş'ta Türk milleti kalbinden han-
çerlenmiştir. Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraşlı 
değil, tüm millet kan ağlamaktadır. Konu komşu 
birbirini katleder hale gelmiştir. Binlerce yıldır dost
ça, kardeşçe yaşamış insanların birbirine bıçak çe
ker, tabanca çeker hale getirilmiş olmasının izahını 
bu Mecliste, bu millet huzurunda yapmak lazımdır. 

Muhterem milletvekilleri, Kahramanmaraş olay
larını 5 dakikada, satırbaşlarıyla şöyle arz edece
ğim : 

Olayların başlangıcı iktidar değişikliğiyle başla
mıştır. İktidar değişmiş, Kahramanmaraş'ta ne kadar 
daire müdürü varsa; Milli Eğitim Müdürü, YSE 
Müdürü, Polis Müdürü, DSİ Müdürü, Eğitim Ensti
tüsü Müdürü gibi, ne kadar daire müdürü varsa, sol
culukları meşhur olan, haklarında, komünistlik pro
pagandasından ve komünistlikten mahkûmiyetleri 
bulunan insanlar hususi olarak seçilmiş, Kahraman
maraş'a tayin edilmiştir. Kahramanmaraş'a tayin 
edilen bu kişiler, tayin görevlerini ne türlü yapmış
lar? Solcu olmayan, solculuk kâfi değil, militan ol-
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mayan hiç kimseye hayat hakkı tanımamışlar. Kah-
ramanmaraş'daki YSE'de solcu olmayan bir tek in
sana raslayamazsınız. Solcu olmayanlar bütünüyle 
dışarı atılmış; öğretmenler, talebelerine eziyet eder 
hale gelmiş, sınıf geçirmemiş, not vermemiş, kavga 
çıkarttırmış. 

POL-DER, TÖB - DER işbirliği Kahramanma
raş'ta tansiyonun artmasına, sinirlerin gerilmesine, 
vatandaşların birbirine husumet bağlamasına sebebi
yet verdirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, ondan sonra gelişen Ni
san 1978 olaylarında 81 yaşındaki bir vatandaşımı
zın ölümünde ve o ölümdeki cenaze merasiminde ya
pılan alâyişler, lüzumsuz gösterişler, binlerce yıl be
raber yaşamış vatandaşı tahrik etmiş, birbirine dü
şürmüş, düşman etmiş ve neticede bugünlere gelişi 
birkaç kelimeyle, bu zamanın kısalığı içinde, şöyle 
sıralamak mümkündür : 

20 Aralık Çarşamba günü antikomünist bir film 
bir sinemada gösterilirken, öldürücü gücü olmayan, 
tahrip gücü olmayan, sadece paniğe sebebiyet vere
cek olan bir patlama olmuştur. Patlamanın zanlısı 
olarak bir kişi yakalanmış,' takiptedir. 20 Aralık Çar
şambadan hemen bir gün sonra iki tane öğretmen 
öldürülmüştür. 

HASAN CERtT (Adana) — Kim öldürmüş? 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Öğretmenleri 

kimin öldürdüğünü siz bileceksiniz. Halk Partililer, 
Hükümet, siz bileceksiniz. 

VELİ YILDIZ (tçel) — Sen öldüreceksin, ben 
bilmeyeceğim. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Hâlâ öldürülen 
öğretmenleri kimin öldürdüğü bilinmiyor. Faili meç
hul; ama... 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sizsiniz. 
(AP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler). 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Meçhul faili, 
meçhul... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum sa
yın üyeler. Sayın Buldanlı, rica ediyorum. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Öldürülen öğ
retmenin katili belli değilken, Hükümet yetkilileri 
bu katilin sağdan geldiğini beyanını vererek, Türkiye 
Radyo - Televizyon Kurumu sağcıların öldürüldüğü
nü iddia ederek, olayları tahrik etmiştir. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sen şimdi ne 
yapıyorsun? 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Bundan sonra 
doğacak ölüm vakalarına zemin hazırlamışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Perşembe günü iki tane 
öğretmen öldürülüyor, Cuma günü cenaze merasimi 
var. Havanın fevkalâde gergin olduğu sebebiyle Kah
ramanmaraş Senatörü Adnan Karaküçük, Kahra
manmaraş Belediye Reisi ve bir hâkim arkadaş ilgili 
valiyi ikaz ediyor, «Vali bey, hadiseler büyüyebilir, 
meseleye müdahale ediniz, kuvvet' 'isteyiniz, Devlet 
olarak burada müdahale etmezseniz, Maraş'm özel 
bir yapısı vardır, burada patlamalar olabilir» diye ri
ca edildiği halde, ikaz edildiği halde, gerekli tedbir 
Hükümetçe alınmamıştır. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim. 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Hükümetçe ted

bir alınmış olsaydı, Cuma akşamı iki vatandaş da 
ölmezdi, Perşembe günü iki kişi de ölmezdi ve Cuma 
akşamı vukubulan hadiseler doğmazdı. Söylenenleri 
Sayın Bakanla birlikte izledik orada. Söylenen şu
dur: Eğer Cumartesi günü öğleden sonra yeterli gü
venlik tedbirleri alınmış olsa idi bu kadar ölümün 
doğması mümkün değildi. TRT isnat mesnedini bil
meden yaptığı beyanla vukuatı ve ölümü tahrik et
miştir. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Doğan. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Hükümet yetki
lileri aynı fail içinde olmuştur. Muhterem arkadaş
larım, söylemek istediğim şudur: Bir vicdan borcu
mu eda ediyorum, hadiselerin durdurulmasında fev
kalâde büyük gayretle hüsnüniyet gösteren Kahra
manmaraş senatör ve milletvekillerini huzurunuzda 
şükranla yadediyorum. 

BAŞKAN — Sözünüzü bağlayınız, süreniz bitti 
efendim. 

KEMAL DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sözlerimi toparlıyorum efendim. 

Cuma günü iki öğretmenin cenaze merasiminde 
dağıtılan, yakalara takılan belge huzurunuzdadır, 
okuyorum: «Faşist namluların her kurşununda diril
dik. Ey halkım, savaşa devam; Devrimci savaş» diye 
cenaze merasiminde yakalara katılan resim bu, ölen 
öğretmenin resmi bu. (AP sıralarından gürültüler 
«Muammer Aksoy'un kafasına tak onu» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Doğan... 
Rica ediyorum arkadaşlarım. 
Sayın Doğan, süreniz bitti, bağlayınız. 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Toparlıyorum 

Sayın Başkanım. 
Muhterem arkadaşlarım, bu ne biçim devlet an

layışı ve sorumluluğudur ki, 26 Aralık akşamı Baş
bakanın • televizyondan beyanı şudur. 
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BAŞKAN — Sayın Doğan, bağlayınız lütfen. 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum Sa-

. yın Başkanım, müsaade ediniz bağlıyorum. 
BAŞKAN — Ama süreniz doldu, lütfen. 
NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, 

5 dakika tanıyın efendim. 
BAŞKAN — İçtüzük hükümleri... Sayın Men

teşe... 
KEMAL DOĞAN (Devamla) — Bunu söylerken 

şunu belirtelim ki, olayın başlamasından kimler so
rumludur? Belli bir aşamadan sonra, belli boyutlara 
varmasından kimler sorumludur? Bir tertip sonucu 
mudur? Bir kıvılcımdan çıkan yangın mıdır? Bu ko
nular öyle umarım ki yargı organlarınca aydınlığa 
kavuşturulacaktır diyen Başbakanın, iki gün önce 
sağcılar tarafından tertip edilmiş denilmiş olmasını 
neyle izah edebiliriz? Sorumluluk anlayışıyla bağdaş
tırılır mı bu? 

Muhterem milletvekilleri, sözlerimi şöyle bitiriyo
rum: Kahramanmaraş meselesine Yüce Meclisin bü
yük bir ciddiyetle eğilmesi zarureti vardır. Vatandaş 
karşı karşıya getirilmiştir. Bunun sorumlusu zamanın
da tedbir almayan Hükümettir ve başlangıçtan bu 
yana yanlış tasarrufta bulunan siyasi iktidardır. Ümit 
ederim ki bundan sonra ilgililer ayılırlar. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Cevap için müsaade buyurur musunuz Sa
yın Başkan? (AP sıralarından sıra kapaklarına vur
malar, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. Her sa
yın hatibi dinlersek neticeye daha doğru varma im
kânı olur. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Biraz evvel burada konuşan değerli milletvekili 
arkadaşımız Sayın Kemal Doğan'la beraber olayla
rın içindeydik. Kendisinin burada ifade ettiği gibi, 
Kahramanmaraş milletvekili ve senatörlerinin ger
çekten katkıları olduğunu burada ifade etmek iste
rim. Gerçekten Kahramanmaraş milletvekilleri, özel
likle Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi mil
letvekilleri çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur ve 
iki gün sonra gelen Sayın Milli Selamet Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilleri de aynı kat
kıyı göstermişlerdir. 

Kahramanmaraş olayları elem vericd bir olaydır. 
Gerçekten içimizi parçalayıcı bir olaydır. Bu olayın 
üzerine giderken, kökenlerine, derinliğine inerken, 
bir senelik, iki senelik olayların birikimi değildir. 

Evet, Kahramanmaraş'ta bir patlama olayı ol
muştur; ancak, çalışmalarımız devam etmektedir. Bu 
patlamanın olduğu sıralarda bazı bulgular vardır, bu
rada henüz açıklaması erkendir. Elbette ki, bunun 
adalet önüne çıkarılacağı günler olacaktır, öğretmen
lerin ölüşü, kimin öldürdüğü, er veya geç adalet önün
de hesabını verecek şekilde çıkarılacaktır. 

Merasimler yapılmaktadır. Cenaze merasimlerin
den sonra Türkiye'mizin her ilinde böyle müessif 
olaylar olmaktadır; ama Kahramanmaraş'ta olan 
olayı bir cenaze merasimine, bir patlamaya bağlar 
isek, bunda büyük yanılgıya düşeriz. Unutmayınız 
ki, aynı milletvekilleri orada da bulundular, üzün
tülerini beraber yaşadık. Evi yanan, içinde çocuğu 
yanan bir anamn, canını kurtarmak 'için çocuğunu 
terk ederek kaçtığını gördük. Komşusu onun canını 
kurtarmak için gitmiyor, itfaiyesi gitmiyor, hiçbir 
şeyi gitmiyor. Bu nefret, bu kini böyle kışkırtma ile... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — «it
faiyesi gitmiyor» diyemezsin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De-
lıkesir) — Beraberdik efendim. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — (Kür
süye doğru yürüyerek) Beraberdik... Ayıp, ayıp, çok 
ayıp!.. (CHP sıralarından kürsü önüne yürümeler, 
gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De, 
vamla) — Beraberdik, beraberdik efendim, beraber
dik; söyleyeceğim efendim, bir dakika. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — İt
faiyesi gitmiyor diyemezsin! (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üye, rica ediyorum, rica edi
yorum. Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum. (Gürül
tüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Özür dilerim, gidemiyor demek istedim, 
gidemiyor. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Elde 
vesikalar var!.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın üyeler... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Milletvekili arkadaşlarım, lütfen yer
lerinize oturunuz, lütfen. (Gürültüler) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Yalan 
söylüyorsun Sayın Bakan, çok ayıptır. 
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İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De- j 
vamla) — Sayın üyeler, sözlerimi tasrih edeceğim, I 
müsaade buyurun tasrih edeceğim; doğruyu söyleye
ceğim. . 

Efendim, Yüce Meclisinize, sözlerimi, o günlerin 
heyecanı için... (AP ve CHP sıraalrından gürültüler) 
Müsaade buyurun tasrih edeyim efendim. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De* 

vamla) — Tasrih ediyorum efendim. I 
İtfaiyenin beraberce gidemediğimi, tekrar ediyo- I 

rum, gidemediğini, kurşunların sıkıldığım beraberce j 
yaşadık. Asker gönderdik, askerle beraber gittik ve 
bunun gidişinde, bu itfaiyenin gittiği yerde, - yalnız, I 
vicdanlarınıza hitap ediyorum - itfaiyenin gidemediği 
yer, bir yerin tahrip olduğu, çoğunlukla, yurttaşları- I 
mızın yaşadığı bir yerdir. Kurşun niçin onlara sıkı
lıyor; lütfen bunun etrafında düşünelim ve gene bir I 
milletvekili burada dediler ki, kışkırtmak için söyle- j 
miyorum, gazeteye muhtemelen yanlış aksetmiştir... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, sa
yın hatibi dinleme imkânı veriniz lütfen. I 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — «İçişleri Bakanı kaçacak delik arıyor» de
mişsiniz. Böyle bir şey olmadığım kendileri görmüş
tür. Kendiniz benim odama gelerek, hatta belki de 
Sayın Doğan var mıdır, yok mudur bilmiyorum... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Doğru, rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — ... Benden askeri vasıta isteyip, Escort is
teyip şehir dışına çıkmak için müsaade 'isteyen siz 
değil misiniz? O halde gazeteye niçin öyle beyanat 
veriyorsunuz? Lütfedin açıklığı meydana getiriniz. Si
zinle beraber, hepinizle beraber, bütün parlamenter
lerle, senatörlerle beraber uykusuz kalarak Kahra- I 
manmaraş'ın acısını durdurmak için hep beraber ça- I 
ba gösterdik orada. Şimdi diyorum ki, Kahraman
maraş'ın acısı büyüktür, Türk Ulusunun acısıdır. Ar- I 
tık kışkırtmalarla değil, ölümleri daha fazla çoğal- I 
tarak değil, bunların kökenlerine inerek, bunların 
neler olduğunu hep beraber bulalım; bu acımız son 
bulsun diyorum. 

Hepinize saygılar sunarım efendim. (CHP sırala
rından alkışlar) t 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
3. — Konya Milletvekili Şener Battal'in, Konya i 

Selçuk Üniversitesinin tahsisatının kesilmesi hakkın
da gündem dışı konuşması. I 
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BAŞKAN — Sayın Şener Battal, Konya (Selçuk 

Üniversitesinin tahsisatının kesilmesi hakkında söz 
istiyorsunuz. Buyurun, bir defaya mahsus olmak üze
re bu şekilde size söz veriyorum efendim. Müracaatı 
daha önce yapılması gerekir. 

(CHP ve AP sıralarından karşılıklı gürültüler) Sa
yın Aydın, lütfen. Buyurun Sayın Battal. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, lüt
fen sükûneti temin ediniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal, siz başla
yın, arkadaşlarımız dinlerler efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; seçim bölgesindeki önemli bir 
hususu yüksek bilgilerinize arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 

Bu heyecanlı havada, böylesine ciddi ve önemli 
bir meseleyi ayrıca sunmanın güçlüğünü de biliyo
rum. 

Değerli milletvekilleri, Konya Selçuk Üniversitesi 
son zamanlarda kurulan üniversitelerden biridir. Bu 
Üniversitenin 3 yıllık mazisine rağmen, son derece 
başarılı sonuçlar alınmıştır. Öğretim kesintisiz de
vam etmektedir. Ayrıca, Selçuk Üniversitesindeki 
öğretim kadroları son derece idealist kadrolardır. 
(AP ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar ve 
ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, Sayın Aksoy sizden 
rica ediyorum, lütfen. Sayın Osma... Sayın Osma... 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, milletvekili olan bir şahsın, oturduğu yerden 
başkalarına iftira edecek kadar alçalmaması lazım. 
Çünkü, diyor ki... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, tekrar tansiyonu 
yükseltmeyiniz; ben arkadaşlarımı ikaz ediyorum Sa
yın Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Çünkü, di
yor ki... 

BAŞKAN — Rica ederim, size söz hakkı verme
dim, oturduğunuz yerden konuşmayınız. 

Buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Değerli millet-

vekilleri, Selçuk Üniversitesindeki öğretim kesintisiz 
olmuştur, kurulduğu günden bu yana Selçuk Üniver
sitesi katiyen anarşiye alet olmamış, teslim olmamış; 
ciddi bir öğretim kurumu olarak Türkiye'de tema
yüz etmiştir. (Gürültüler) 

Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın arkadaşlarım, 

hatibin ne konuştuğunu anlama imkâm yok. Lütfen 
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ortada gezen arkadaşlarımın yerlerine oturmalarını 
rica ediyorum. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — ... Selçuk Üni
versitesi, Türkiye'ye ciddi entellektüel yetiştiren, bu
nun güzel örneğini veren bir üniversitedir. Hal böy
le iken, 3 - 4 yıldan beri bu Üniversitenin yer me
selesi halledilmemiştir. Üniversite, kiralık, tesadüfi 
binalarda öğretim yapmaktadır. Daha evvel istimlak 
için ayrılan para bugün istimlaklara yeterli değildir. 
Ve Hükümet tarafından Selçuk Üniversitesine gerek
li anlayış gösterilmemektedir. 

Bu konuşmamda, Hükümetin Selçuk Üniversitesi
nin yer meselesini çözmesini, ayrıca ek ünitelerinin 
açılması için ilgilerini rica ediyorum. 

Ayrıca, sayın milletvekilleri bir diğer husus da, 
geçen yıllar Selçuk Üniversitesine ayrılan tahsisat bu 
yıl daha da küçültülmüş, sanki bu Üniversite önem-
sizmiş gibi bir tavır takınılmıştır. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — İstimlak 
meselesini de belirt. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Hükümet, Kon
ya uçak seferlerini iptal etmiş. 

Selçuk Üniversitesinin istimlaklerine ilgisizlik gös
termektedir. 

Ayrıca, Selçuk Üniversitesine tahsisat olarak kü
çültülmüş bir tahsisatı münasip görmesi de dikkate 
alınırsa, Konya'nın bu Hükümet hakkındaki güven
sizliğini haklı görmeye herkes mecbur kalır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Değerli millet-

killeri, Konya' daki eğitim kurumlan, son derece 
faydalı, kesintisiz hizmet yapan kurumlardır. 

Yine öğrencilerden aldığım bilgiye göre, Konya 
İslâm Entitüsünün de yakacak tahsisatı uzun süre 
gönderilmemiştir ve bu sıkıntı da vardır. 

Bunları dile getiriyorum; teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın Nevzat Kösoğlu, zatıâlinizin isteği dördün

cü istek olarak Bakanlığa intikal etmiştir. İçtüzüğü
nüze göre üç arkadaştan fazlasına gündem dışı söz 
verme imkanı olmadığı için özür diliyerek isteğinizi 
yerine getiremiyorum -efendim. 

Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ve Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergelerini geri aldıklarına dair önergesi (11115, 
4/144) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmın
da yer alan Gensoru önergelerinin geri verilmesine 
ilişkin tezkereler vardır, ayrı ayrı okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşı

nın; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla
mak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı Meh
met Can hakkında vermiş bulunduğumuz gensoru 
önergesini geri alıyoruz. 

Gereken muamelenin yapılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Kocaeli 
Adem Ali Sarıoğlu 

Samsun 
1. Etem Ezgü 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Amasya 
Naci Altunay 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Tekirdağ 
Nihan llgün 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Artvin 
Hasan Ekinci 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
2. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 

arkadaşının, kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötü
ye kullanmak suretiyle kooperatifler ve üst kuruluş
larını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma 
Planına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler hakkında bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergelerini geri aldıklarına dair önergesi. 
(11/16,4/145) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 arka

daşının kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye kul
lanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşlarını 
amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Plânına 
aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman 
Köprülüler hakkında vermiş bulunduğumuz Gensoru 
önergesini geri alıyoruz. 
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Gereken muamelenin 
arz ederiz. 

izmir 
Erol H. Yeşilpınar 

Kütahya 
Hüseyin Cavit Erdemir 

Elazığ 
Rasim Küçükel 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Burdur 
Ahmet Sayın 

yapılmasını saygılarımızla 

İsparta 
Yusuf Uysal 

Antalya 
ihsan Ataöv 

Af yonkarahisar 
A. fhsan Ulubahşi 

Manisa 
Halil Yurtsever 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
3. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka

daşının, Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasarruf
larda bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedi
ği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergelerini geri aldıkları
na dair önergesi. (11/17, 4/146) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının; 

Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruflarda bu
lunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnediği iddia
sıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında vermiş bulun
duğumuz Gensoru Önergesini geri alıyoruz. 

Gereken muamelenin yapılmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Bursa Tekirdağ 
Özer Yılmaz Halil Başol 
Gümüşhane Erzurum 

Mehmet Çatalbaş Rıfkı Danışman 
istanbul Afyonkarahişar 

Ekrem Ceyhun Mehmet Özutku 
Artvin Manisa 

Mustafa Rona Yahya Uslu 
Amasya Bolu 

Muhammet Kelleci Müfit Bayraktar. 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
4. — Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorun

larını saptamak amacıyla kurulmuş bulunan 10/3 esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev 
süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair Komisyon Baş
kanlığı tezkeresi. (3/497) 

BAŞKAN — 10/3; 10/7; 10/8; 10/9; 10/11; 
10/14;10/16; 10/19 ve 10/20 esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu Başkanlıklarının süre istemine 
ilişkin tezkereleri vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza 
sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorunlarını 
saptamak amacıyla kurulmuş bulunan Araştırma Ko
misyonumuzun çalışma süresi 6 . 12 . 1978 günü sona 
ermektedir. 

Komisyonumuz, araştırmasını henüz sona erdire
mediğinden, çalışma süresinin karar tarihinden itiba
ren üç ay daha uzatılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
10/3 No. lu Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
Çanakkale 

Altan Tuna 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5. — Yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve eko
nomik sorunlarını saptamak amacıyla kurulmuş bu
lunan 10/7 esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/498) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kayseri Miilletvekili A. Gani Âşık ve 9 arkadaşı

nın, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekonomik 
sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca Genel Kurulun 28 . 12 . 1977 tarihli 83 ncü 
Birleşiminde kurulmuş bulunan Komisyonumuzun ça
lışma süresi 6 . 12 . 1978 tarihinde sona ermiş bulun
maktadır. 

Konu ile ilgili araştırmalarını tamamlayamamış 
bulunan Komisyonumuza karar tarihinden geçerli ol
mak üzere (3) ay süre verilmesine delaletlerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
10/7 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

A. Gani Âşık 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6. — Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aşkale 
Linyit Kömür İşletmelerinin kapatılma nedenlerini 
saptamak amacıyla kurulmuş bulunan 10/8 esâs numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi
nin 3 ay daha uzatılmasına dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. (3/499) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Aşkale Linyit 

Kömür İşletmesinin kapatılma nedenlerini saptamak 
amacıyla kurulan Araştırma Komisyonumuzun çalış
ma süresi 6 . 12 . 1978 günü sona ermektedir. 

Komisyonumuz, araştırmasını henüz sona erdire
mediğinden, çalışma süresinin karar tarihinden itiba
ren üç ay daha uzatılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
10/8 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Çorum 

Aslan Topçubaşı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7. Diyanet İşlerinin yöntemi konusunda kurul
muş bulunan 10/9 esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/500) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 arkada

şının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca Genel Kurulun 
3 . 1 . 1978 tarihli 86 ncı Birleşiminde kurulmuş bulu
nan Komisyonumuzun çalışma süresi 6 . 1 2 . 1978 ta
rihinde sona ermiş bulunmaktadır. 

Çalışmalarını tamamlayamamış bulunan Komisyo
numuza karar tarihinden itibaren (3) ay süre verilme
sine delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/9 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanvekili -
Kayseri Milletvekili 

A. Gani Aşık 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8. — İçişleri Bakanlığı hizmet binalarının satın 
alınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyla kurulmuş bulunan 10/11 esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 3 ay 
daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkere
si. (3/501) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arkadaşının, 

İçişleri Bakanlığı hizmet binalarının satın alınmasın
da yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
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ve 103 ncü maddeleri uyarınca Genel Kurulun 
3 . 1 . 1978 tarihli 86 ncı Birleşiminde kurulmuş bu
lunan Komisyonumuzun çalışma süresi 6 . 12 . 1978 
tarihinde sona erecektir. 

Araştırmalarını bugüne kadar tamamlayamamış 
olan Komisyonumuza karar tarihinden itibaren ge
çerli olmak üzere (3) ay süre verilmesine delaletleri
nizi arzederim. 

10/11 No. lu Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Amasya Milletvekili 
Etem Naci Altunay. 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9. — Karaborsa satış yapan demir ve çimento ba
yilerini saptamak amacıyla kurulmuş bulunan 10/14 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 
görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair Komis
yon Başkanlığı tezkeresi. (3/502) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 arkadaşı

nın karaborsa satış yapan demir ve çimento bayilerini 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mecli
si İçtüzüğünün 102 ve'103 ncü maddeleri uyarınca 
Genel Kurulun 10 . 1 . 1978 tarihli 89 ncu Birleşi
minde kurulmuş bulunan Araştırma Komisyonumu
zun çalışma süresi 6 . 12 . 1978 tarihinde sona ermiş 
bulunmaktadır. 

Konunun geniş kapsamlı oluşu nedeniyle çalışma
larını tamamlayamamış olan Komisyonumuza karar 
tarihinden geçerli olmak üzere (3) ay süre verilmesine 
delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/14 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Trabzon 

Kemal Cevher 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10. — Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve 
verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sap
tamak amacıyla kurulmuş bulunan 10/16 esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresi
nin 3 ay daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi, (3/503) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Eskişehir Milletvekili İsmail Özen ve 10 arkadaşı

nın, Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve verim 
artışının sağlanması için gerekli önlemleri saptamak 
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amacıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca, Genel Ku
rulun 25 . 1 . 1978 tarihli 97 nci Birleşiminde kurul
muş bulunan Araştırma Komisyonumuzun çalışma sü
resi, 6 . 12 . 1978 tarihinde sona ermiş bulunmakta
dır. 

Komisyonumuz bu süre içinde ilgili Bakanlık, ku
rum ve kuruluşlardan konu ile ilgili görüşlerini iste
miş, ancak tam bir değerlendirmeye tabi tutup rapo
runu verebilmesi için, karar tarihinden itibaren (3) 
ay süre verilmesine delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/16 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Eskişehir 

İsmail Özen 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
11. — Ege tütün piyasasında üreticinin zarara uğ

radığı iddialarını saptamak amacıyla kurulmuş bulu
nan 10/19 esas numaralı Meclis Araştırması Komis
yonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/504) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 arkada

şının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara uğra
dığı iddialarını saptamak amacıyla, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca kurulan Araştırma Komisyonumu
zun, 3 aylık çalışma süresi 13 . 12 . 1978 tarihinde so
na ermektedir. 

Komisyon, çalışmalarını henüz sonuçlandıramadı
ğından, karar tarihinden başlamak üzere, sürenin 3 
ay daha uzatılma hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/19 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Muğla 

Ahmet Buldanlı 
BAŞKAN — Onaylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
12. — Bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde

ki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla kurulmuş bulunan 10/20 esas numaralı Mec
lis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 3 ay 
daha uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezke
resi. (3/505) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 arkadaşı

nın, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yol

suzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak ama
cıyla, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca kurulan Araştır
ma Komisyonumuzun, 3 aylık çalışma süresi 
13.12.1978 tarihinde sona ermektedir. 

Komisyon, çalışmasını henüz sonuçlandıramadı
ğından, karar tarihinden başlamak üzere, sürenin 3 
ay daha uzatılma hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/20 No. lu Araştırma 
Komisyonu Başkanı 

Artvin 
Hasan Ekinci 

i 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

13. — Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri 
sona eren 10/6, 10/13, 10/10, 10/12 ve 10/15 esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonlarına yeniden 
3 ay süre verilmesine dair Başkanlık önerisi 

BAŞKAN — Üç aylık çalışma süreleri, başkan, 
sözcü ve kâtip seçimini yapmadan sona eren 10/6, 
10/13, 10/10, 10/12 ve 10/15 esas numaralı Meclis 
Araştırması komisyonlarına yeniden süre verilmesi 
için onayınızı alacağım: 

10/6, 10/13, esas numaralı, Doğu illerinde mey
dana gelen depremlerin ortaya çıkardığı sorunları 
saptamak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Ko
misyonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 3 ay sü
re verilmesini onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

10/10 esas numaralı, MEY AK konusunda araştır
ma yapmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komis
yonuna, karar tarihinden itibaren yeniden 3 ay süre 
verilmesini onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

10/12 esas numaralı, Bor tuzları konusunda ülke 
ekonomisine yararlı tedbirleri saptamak amacıyla ku
rulan Meclis Araştırma Komisyonuna, karar tarihin
den itibaren 3 ay süre verilmesini onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

10/15 esas numaralı, Süt üreticisini koruyucu ve 
hayvancılığı geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla 
kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna, karar ta
rihinden itibaren 3 ay süre verilmesini onayınıza su
nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 
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C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Denizle ilişkilerimizin ve denizciliğimizin 
geliştirilememesi nedenlerini saptamak amacıyla kuru
lan 10/1 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nu raporunun 3.1. 1979 Çarşamba günkü Birleşim
de görüşülmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu Önerisi var
dır; okutup onayınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu Önerisi 
; Deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin gelişti-

tirilememesi nedenlerini saptamak amacıyla kurulan 
(10/1) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
nun, 256 S. Sayısıyla basılıp dağıtılmış bulunan ra

porunun, Millet Meclisi Gündeminin Özel Gündem
de yer alacak işler kısmında yer alması ve rapor üze
rindeki görüşmenin, 3 . 1 . 1979 Çarşamba günkü bir
leşimde yapılması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş CHP Grubu Başkanvekili 
Millet Meclisi Başkanı Hayrettin Uysal 
AP. Grubu Başkanvekili MSP Grubu Başkanvekili 
Hayrettin Turgut Toker Hasan Aksay 

MHP Grubu Başkanvekili 
Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

14. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu'nun, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş 
ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Teklifinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önerge
si. (2/506, 4/137) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
3 adet önerge vardır, okutup, onayınıza sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edirne Mil

letvekili Merhum İlhami Ertem ve arkadaşları tara
fından verilmiş olan «Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 
Kanun teklifi» geçen devrede CHP muhalefetinin 
uzun süre devam eden engellemeleri yüzünden Mec
lisin çalışamaması sebebiyle kanunlaşamamıştı. 

Bu devre, bu mahkemelerin kurulmasına duyulan 
ve artan ihtiyaçla birlikte Anayasamızın amir hüküm
lerinin yerine getirilmesi maksadıyla, sözü geçen Ka
nun teklifimi benimseyerek yenilemiş bulunmakta
yım. 

Aylardan beri Anayasa Komisyonunda görüşüle
memiş ve halen bekletilmekte olan bu Kanun Tekli
finin acilen kanunlaşması, gerek günümüzüde zirve
ye ulaşmış bulunan anarşi ve terör ile Devleti yıkma
ya matuf çalışmaların önlenmesi için bir zaruret ve 
gerekse Anayasanın amir hükümlerinin yerine getiril
mesi için bir mecburiyettir. 

Bu itibarla, îçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 
doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasını ve bir 

an evvel görüşülüp kanunlaşmasına yardımcı olunma
sını saygıyla arz ederim. 

Ankara Milletvekili 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, izah etmeme müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — İzah edeceksiniz; buyurun sayın 
Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; hepinize saygı
larımı arz ederim. 

Uzun zamandan beri ve bilhassa bu Hükümetin 
kurulmasından sonra, memleketin başsorunu anarşi 
olmuştur. Hepimiz birlikte, bu anarşinin kökünün ka
zınmasını canı gönülden arzu ediyoruz. Çünkü, dev
letin ve hükümetin var oluşu, vatandaşın can ve mal 
güvenliğini sağlamasıyla kaimdir. 

Bir devlet ki ve bu devleti hareket ettirecek bir 
hükümet ki, can ve mal güvenliğini sağlayamıyor; 
o zaman bunun üzerinde, bu Yüce Meclisin hassasi
yetle ve dikkatle durması ve sağlayan bir hükümeti 
getirmesi şarttır; milletin bizden istediği budur; bu, 
başta gelen görevimiz ve vazifemizdir. 

Bu anarşinin arkasında, hür demokratik rejime 
karşı bir hareket vardır; bu anarşinin arkasında ko
münizm vardır; (CHP sıralarından «Faşizm yok mu?» 
sesleri) şeref ve hasiyetimizi yok etmek, bütün ülke 
ve millet bütünlüğünü parçalamak isteyen hareket
ler ve şiddet eylemleri mevcuttur. 
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Biraz önce bir bakan burada, «Bu Kahramanma
raş olayları uzun bir birikimin neticesidir» dedi. Ben 
de ona soruyorum: Sen hükümetsin, mademki böyle 
birikim vardı, mademki böyle bir hareket vardı, böyle 
bir durumu sezmen ve tedbirini alman lazımdı. Bu 
tedbiri almadığına göre, sorumlusun ve akan kanların 
vebali Hükümetin omuzlarındadır. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Yasama görevin var senin milletvekili ola
rak; unutma, senin de görevin var. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Tedbir alması lazımdır diyorum, tedbir.. Almadığına 
göre, sorumludur. Bunu her zaman, her yerde iddia 
ederim ve ispat etmeye hazırım. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Böyle şey olmaz, böyle devlet, böyle 
Hükümet olmaz. Bu kanlar.. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Siz tahrik edin, biz tedbir alalım. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Tahriki de önleyeceksin; Hükümetsin., öyle yağma 
yok. Hükümet, «Kuvvet» demektir, «İcraat» demek
tir, «Güç» demektir, her şey hükümetin elindedir. 
Eğer varsa bunlar, kimden gelirse gelsin, bunu önle
meye mecbursun; gereken şartları ne ise, bunu yapa
caksın. Vazifendir senin bu. Alamadım, yapamadım.. 
Öyle şey yok, öyle şey olmaz, tanımıyorum böyle bir 
şey. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Elinizi tetik
ten çekin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Demirtaş.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Hepimizin içi kanıyor efendiler.. Yapmayın.. Bu mem
leket böyle miydi? Biz birbirimizi severdik, sayardık, 
mezhep ayrılığı diye bir şey yoktu bu memlekette. 

Ben Hacıbektaş'ta 4 sene hâkimlik yaptım. Bana 
bir Halk Partili eski bir mebus şöyle dedi; efendiler 
iyi dinleyin, bunların kökü başka yerlere varıyor: 
«Hâkim bey, ben şu tekkede yetiştim, dedelerin dizi
nin dibinde yetiştim. Sizle bizim aramızda, yani Ale
vi denilenlerle Sünni arasında hiçbir fark yoktur. Far
kımız şudur; biz evladı resulü fazla severiz, ama bizi 
bu hale getiren cahil dedelerdir, istismar etmek iste
yen bazı kimseler» dedi. 

Evet, hakikat budur. Biz biriz, beraberiz; aynı ki
taba inanmışız, aynı Allah'a inanmışız; bu memleke
ti, bu ülkeyi, bu vatanı hep beraber müdafaa etmişiz, 
cephelerde böyle çarpışmışız. 

Bana bir gün Gaziantep'te bir ökkeş Baba - Ga
ziantep olaylarına gitmiştim - «Efendi, efendi, biz bu 

memleketi birlikte müdafaa ettik, birlikte şu kaleden 
Fransızı buradan biz süpürdük, bu memleketi kim
seye bırakmayız» dedi. 

Efendiler, Hükümet diyor ki: «Ben tedbir aldım.» 
Eğer tedbir alsaydın ve teşhisin doğru olsaydı, 

tedbirin doğru olsaydı, bu anarşi dururdu, durmasa bi
le azalırdı. Demek ki, azalmadığına göre, durmadığına 
göre, tedbirin de, teşhisin de yanlıştır ve yanlış oldu
ğu da, dünkü kabul ettiğimiz sıkıyönetimle anlaşılmış
tır. Siz bugüne kadar «İlaç» dediniz, «Tedbir» dedi
niz «Ameliyat» dediniz; netice alamadınız. 

Efendiler, binaenaleyh, «Doğru teşhis, yarı tedbir
dir» derler; bunu dahi siz yapamadınız. 

Şimdi biz ne istiyoruz - tabii sıkıyönetimi ilan et
tik 13 ilimizde - bu sıkıyönetim, anarşinin kökünü ka
zısın diyoruz; inşallah kazısın; çünkü, bu Orduya, 
milletimizin malı olan, güvendiğimiz, inandığımız, se
bebi varlığımız olan bu orduya inanıyoruz, güveniyo
ruz; inşallah memleketi huzura kavuşturur; hep bir
likte şu güzel ülkede, şu memlekette demokrasi içe
risinde, birlik % ve bütünlük içerisinde' yurdumuzu ta 
ebede kadar devam ettiririz. Hepimizin arzusu budur, 
biliyorum sizlerin de arzusu budur; ama gelin birleşe
lim, bu vatanı kurtaralım. 

Şimdi, asıl mesele Devlet Güvenlik Mahkemesi, 
beyler. Size eskiden, şu Anayasa müessesesi olan sı
kıyönetimi getirin zamanında da, şu kanlar akmasın 
dedik; zamanında getirmediniz büyük kanlar aktı. 
Eğer getirseydiniz, bu tedbirleri zamanında alsaydı-
nız, dediğimizi tutsaydınız, söylediklerimizi yapsay
dınız, işte bugün bunlar olmayacaktı. 

Simidi dle size diyorum Ikli, •sıkııyönotüm ımahlkemele-
ıii de Ibıeilkü 2 aıy soinıra 'kalkar mı, kaî'jkmaız mı biıle-
ırııem; 'ama ıgefâış, Wilz devamlı sıikııyöncijknid'e yasaya-
calk değiiz, normal yönötLimie döneceğiz, o zaman bu 
suçların; -. ısılkıyönıetöm AnşaMaUı. ıtaımaırfyle kafflcar; 
lamıa ıbundan evvel ve bumdan sonra Devlet Gü
venlik Mahkemelerini tkursaydık, - bu mahkemeler 
fou töslerin Ihalklkıından gelrdii. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Serti de rnahke-
mıe ıbaşlkanı 'yaıpsaıydık. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU «Deviaimıîa) — 
Efendiler, suç lilşleyenıiı suç yanına kalırsa, ıbıu suçları 
önleyemeziniz. Suç isteyan fclir rljslk, bilkise., «Bern suç 
iiışlödiğiim takdirde öeziaımı göreceğimi» diye b'Siroe, suç 
önlîeyidi tedbirdir bu; arma 'bunu fcdz yaıpaımadıkj. Bu 
ıfcaldar aıdaım öldürüldü, bu kalrîar yıkıldı, yakıldı, mıaih-
ıkûm olan var mı? Söyledin Balkan afamdli, söylesin, 
(var mı? Yok, 
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TURAN FIRAT (Malatya) — Şİmdıi var. ! 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — j 

Yok, meçhul kfiımsî&er öldürdü. Benim canımı, ma- I 
tora stlı müdafaaya ve muhafazaya memursun, va- j 
zilfend'k senlin; yapamadın, barli çekilıip gitmem la- i 
<zam. 

( Bfenktiİar, yanıi hen tanu (içimden (bir particilik 
gayesiyle söylemûyoruım, SM ve beni, ne 'benli Ada
let PartÜtsti, ne s'iizi Halk Parıtkii fcurltaramiaz. Bizim J 
kendimliize göre mesufyatimiz, vebaMmliz vardır. Va- I 
tanı IbMkite kurtaracağız. Geçdiı bana birisi -dedıilkii, 
«Köylüoğ'ıu, size mi ifceslüm edeceğiz 'bu Hüküm-eüıi?» 
Yook, hen, !b«!ze teslim edin demiyorum ama, Tür
kiye Büyük Miilkıt Meclisline tesBiiım edin; teslim edin I 
de, tür çiane:line ibalkalm 

Efendiler, Devlet Güvendik Mahkemesi, demokrasi 
ile idare edien Fransa'da da var; Fransa'da 7 'kişiden 
teşekkül etmiiştıir, 4'ü askeri hâkemidir ve ıbazı suçlula-
rm Yargıtay yolu da kapalıdır ve toplu suçlar (kabul 
ddiılm'İçıüir. E, hJizde (böyle ma ya, bizde böyle mi? } 
Bizde 5 kişiden teşekkül etmiştir, -bumun 3'ü aslkerıi 
hâkimdi!'. Evet, atanmasına veya teşekkül tarzına iti
raz eddbiiim'iırıjiz, siiainle heraberiiz; ama gelin, ma-
idamikıi 136 ncı maddesi Anayasanın, amir bir M- I 
IküLTidÜür, ıbiize emrddi'ıyor, bu emir gereğimi yerine 
getirmeye mecburuz. »BĞr taraftan Anayasanın emrii-nli i 
yenine getiırırniyoruz, bk taraftan anarşiden, bir taraf -
Dam da hukuk Üâtünâiğünıden, saygıdan 'bahsediyoruz; 
olmaz 'böyle şey. Eğer hukuka saygınız varsa, gelin, 
Anayasa'ndu emriinli yerline 'getıirelÜm. 

©akın, ısıkııyönlei'Jilrn ilan edlefdiûir, mlecibur deği-îidıir; 
ama omu ilan ettiik, «şartları mevcuttur» dedik, ettik; 
ama 'bir de 136'nçı madde var, amir büklüm; sen ve 
(ben uymaıya medbunuız. I 

IBAŞKAN — Bağlayınız sayın Köylüıoğlü. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Muhterem ırrJiBativelklîl'örii, heyecanımızı bağışlayın; 
çlünlklü, bu heyecalnınm, şu mıemleketıtekli, hepimizi de 
üzen, acıya gaılk eden, elem ve ıstıraba gaık edem I 
şu olaylarıdır; (buluyorum, hepsini bıiîiiıyorurn. Hepimiz I 
de şu memleketin sağlığını, selamieitıini, refahını isti
yoruz. Gedin, şu Anayasanın laımlir hükmünü yenine I 
getirelim; kuralım mahkemeyi, suçluları cezaiaudıra- I 
hm; kömıse bir daha cesaret edemesin. 

İşte 'bunun (içlin Ibu.. ŞJmd'i ben ne diyeyim? { 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Hiç bir şey de

me. I 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Davamla) — 

Peki, şu önergeyi takdirlerimize arz etmiyorum, et- j 

ı meyeoeğiim de. Çünlkü, Anayasa «dkurulur» diyor. 
J Peikü, bu «kurulur» diye emreden hüküm karşısında, 
I «rey venin,» «vermeyin» de dOyemeyeceğimı; çünlkü, 
j hepimiz taba uymaya ve rey vermeye mecburuz; baş-. 

İka çaresi yclk. Ya ıbunu, Anayasayı, birilikte toplanıp 
(kaldıracağız, ya uyacağız. 

ıBAŞKAN — Süremiz doldu Sayın Köyîüoğiu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

I Simidi siz de, biz de (bu aımlir hüküm karşısında rey 
vereceksiniz, vermeye mecbursunuz. Çünkü, Anaya
saya aykırılığım ne olduğunu (biliyorsunuz; yakın ta-
ılihte misaller var. Anayasaya aykırı mıydı, değil 
miydi? (Benlim, hâlâ kanaaltim, Anayasaya aykırı... 
Eğer zerre kaliar hukuk bliligisli olan varsa, Anayasa-' 
ya aykırılık mevzuu'bahiis değildi onıda; ama ta 
memlekete (büyük hizmetler etmliş koca M'enderes'd 
astılar,. Allah fciir daha memlelkelilimıize öyle bir dersli* 
öyle bir felaketli göstermesin; ama gelin, etrmelyiin, 
eylemıeyin... 

'BAŞKAN — Sayın Köyiüoğlu, süre doldu efen-' 
dim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
I Muhterem arkadaşlar, millet olarak size ve bize bir 
J vazife tevdii eltmllşler; sorumluluğumuz var, vetoaıliımûz 
I var. Yarın bumun hesabını millete ve ruzu mahşerde 

Allah'a vereceğliz. Mademki hu memleketli yönetmek 
(bize tevdii edilmiş; ta mukaddes "bir vazifedir; bu 
vazifeyi hep birilikte yerine getirtmeye mecburuz. 

Ben, şiımldii sözle, bu önergeme rey verin, takdirleri-* 
nize arz edeceğim demeyeceğim. Çünlkü, heptiniz ta 
önergeye ırey vermeye mecbursunuz; evet, medbursu-ı 
muz. Çünkü, Anayasanın am'ir hükmü var. <Bıına kar-
şıımt çıkacaksınız? Çıkamazsınız. İşte, size Anayasa
nın 'bu 136 ncı maddecini haltırlaltırım. Reylerlinıizi 
bu önergeye ımüsıpet ıblir sekide vereceğinıize inancım 
var; çünkü, Anayasaya aykırı hareket edemezsiniz; 
hepimiz bu Anayasaya uymaya mecburuz. Gelin, 
mlajhkemelerti kuralım. 'Bir ıgün gelecek, gene kurmaya 
medbur olacalksımz; fakat blizi uğraştırmayın. Hep, 
deidiklieriımliz çıktı, ta da çıkacak. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hiçbir dedi-
I ğinliz çıkmadı. 

.BAŞKAN — Bağlayıinaz lütıfen. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
HepiniıZin önergeye oy vermenizli arz eder, yani Ana-
yasanın 136 ncı maddesıinıi haltırlatır, saygılarımı su* 

I narım. (AP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşeiklklür «derdim, Sayın Köyîlüoğlu. 
MUAMMER AKSOY (lısıtaınlbul) — AJieyfote <söz 

Istlilyoiruım. 
BAŞKAN — Aleylhlte; tbuiyum'n eıfenıdıirn. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayto Başlkain, ben 

d'e lehliınlde sıöız iısILt'lyıoırtulm. 
BAŞKAN — LdbJte iblir kişli Ifconmşta «fendim. 
IMIEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Üze-

fitikıde Ifcanıuşsıum öfenjdüimi. 

BAŞKAN — Lelbiınjdle kıonju'şullidu, üzeninde söz yok 
Sayın Alkjsloiy, ıbuiyuınun,, mjüddeiLiMiz 10ı daikilka 

tefeöidlm 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; eğer meselenin yüzeyinde 
kalırsak bir bakıma arkadaşlar haklı gibi görünü
yorlar : Anayasanın emrettiği bir mahkemeyi kur
mak! Ancak, meselenin derinine indiğimiz zaman gö
rürüz ki, hepimiz demokrasiyi istiyorsak, bu mah
kemelerin kurulması, Anayasaya ve demokratik re
jime uygun değildir. (AP sıralarından «A, a, a,..» 
sesleri ve gürültüler). 

Dinlerseniz, dinlerseniz arz ederim,. (Gürültüler). 
Biz, Köylüoğlu konuşurken hiç ses çıkarmadan din
ledik. Eğer barika-i hakikatin müsademe-i efkârdan 
çıkacağına inanıyorsanız, dinlersiniz, dinlersiniz, re
yinizi verirsiniz; ama tahriklerle bir sonuç elde edi
lebileceğine kaniyseniz, işte edildi, edilmedi; sonu 
Maraş vakaları oldu. 

Onun için burada birbirimizden nefret dahi et
sek, millete karşı olan görevimizi yerine getirebil
mek için, birbirimizi dinlemeyi, öğrenmeye - mecbu
ruz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ho
calık yapıyorsun. Ders mi veriyorsun? Öğrencilere 
mi ders veriyorsun? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi hiç 
te hocalık iddiasında bulunmadım. 

Bir şeyi de arz edeyim: Bakanlar Kurulundaki 
balkanlar bile doçent ya da profesörlüklerini yazar
lar; bakın, Anayasa Komisyonu Başkanı olarak im
zaladığım bir tek yazıda profesör veya doktor un
vanını görürseniz, ıo zaman söyleyin bana, Yalnız 
«Muammer Aksoy İstanbul Milletvekili», diye imza 
atmışımdır. Burada da yalnız milletvekili olarak ko
nuşuyorum; hocalık orada kaldı. 

Şimdi arkadaşlar, meselenin derinine indiğimiz 
zaman neyi görüyoruz? Elbette bu memlekette hu
kukçuluğundan ve tarafsızlığından hiç şüphe edilme
yecek, siyasetin de içine girmemiş birçok hukuk oto

ritesi vardır. Örneğin Faruk Erem (AP sıralarından 
«Oooooo» sesleri, gürültüler). Peki, Öztekin Tosun 
(AP sıralarından gürültüler). Ben daha sıra > ile size 
memleketimizin yurt dışında dahi tanınmış olan ve 
hiçbir partiye mensup olmayan otoriterlerini saya
rım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Başka var mı? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Var. Ana
yasa Doçenti Cem Eroğul ve daha sıra ile sayabili
rim size. Memleketin Anayasa ve İdare Hukuku ala
nında tanınmış iki tane büyük otoriterisi Ragıp Sa
rıca ve Lütfü Duran; ve daha size sordukça devam 
edebilirim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Hep sizin düşüncelerinizi taşıyanları sayıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, Sayın Aykurt rica 
ediyorum, çok müdahale ediyorsunuz, rica ediyo
rum... 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Eğer din
lerseniz görüşlerimi anlarsınız.. 

Şimdi arkadaşlar, anlaşılan, ben ne kadar bu yan
daki arkadaşlarla fikir alanında birbirimizi anlaya
lım dersem, onlar beni dinlemeyecek. Ben özellikle 
AP'li arkadaşlara ulaşabilmek için, onlara hitap edi
yorum, şimdi artık kendi arkadaşlarıma hitaben ko
nuşayım, başka çare yok. 

Durum şudur: Anayasada, 136 ncı maddede, bel
li hallerde devlet güvenlik mahkemelerinin kurulabi
leceği anlamında bir hüküm vardır. Bunun anlamı 
şudur. (AP sıralarından «Kurulur» sesleri). 

Kurulur; ama bu Anayasaca «kurulur», denip 
de, daha Anayasanın üzerinden 18 yıl geçtiği halde 
kanunu çıkmamış pek çok müessese vardır. O «ku
rulur», dan «maksat nedir?»; AP sıralarından gürül
tüler), 

Kesmeyin ki anlatayım. Bu Anayasanın en önem
li dayanaklarından birisi «mahkemelerin bağımsızlı
ğı» dır. Mahkemelerin bağımsızlığı, artık a, b, c/si
dir Anayasa Hukukumuzun. Hâkimlerin atanmasın
da, görevlerinin devamında ve görevlerinden uzak
laştırılmalarında, siyasal iktidarın etkisi dışında kal
maları aranır. 

İşte bizim Anayasamız, bunun daha ötesine git
miş; henüz Türkiye'de özgürlükler sağlam bacaklar 
üzerine dayanamadığı çünkü kamuoyu bir İngiltere' 
de, bir Fransa, İsviçre, Belçika, Hollanda'da ve bü
tün tskandinav devletlerinde olduğu gibi hürriyetleri 
yeterince savunma gücünü gösteremediği içindir ki, 
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bu Anayasadaki özgürlükleri özellikle yargı deneti
mine dayandırmıştır. 

O kadar ki, Anayasa Mahkemesini kabul eden 
birkaç ülkeden biri de biziz. O kadar önem vermiş 
ki Anayasamız yargıya, «milli irade milletindir»! di
yoruz ve milli iradeyi temsil eden şu Yüce Meclisin 
verdiği kararı yani yasaları bile, gerektiğinde, 15 hâ
kim, «Hayır, bu hukuk devletine aykırıdır, iptal et
tim»; diyor. Eğer bundan 50 sene önce herhangi bir 
hukuk fakültesinde herhangi bir talebe deseydi ki 
«Parlamentonun kabul ettiği kanunları bir mahkeme 
iptal edecek»; okuldan kovarlardı o şahsı; ama dün
yadaki gereksinmeler öyle bir doğrultuya gitti ki ço
ğunluk bazen öyle diktatör olabildi ki, Ali Fuat Baş-
gil Hocanın deyimiyle, «Diktatörün bir başlı olma
sıyla, bin başlı olması arasında hiçbir fark yoktur» 
denildi. Önemli olan, milli iradeyi temsil edenlerin 
de, hukuka uygun kararlar vermesidir. 

O halde «Yargı denetimi zorunludur, Anayasa 
Mahkemesi zorunludur», denildi ve bu suretle Tür
kiye'nin tüm anayasal düzeni yargı denetimi temeli
ne dayandırıldı. Buna dayandırılırken o yeni düzenin 
garantisi neydi? Bu yargıçların siyasal iktidarın etki
si dışında kalmasıdır. Bunu inkâr edebilir misiniz? 
Bir gün geldi, 4 tane kamu görevlisi bir ültimatom 
verdi Ve burada 253 tane temsilcisiyle AP, kanunları 
istediği gibi yapamaz hükümeti istediği gibi ataya-
maz duruma düştü. Böyle mi? Bu böyle. Bu tarihi 
bir gerçek. 

îşte, böyle bir zamanda, yani, milli irade üstün
de - hangi nedenlerle olursa olsun - bir ipoteğin te
sis edildiği bir zamanda, Anayasa, Parlamentodaki-
lerin arzusuna göre değil, başkalarınca istenilen şe
kilde çıkmak ve değiştirilmek zorunluğunda kaldı. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Aksoy. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bunu en 

mükemmel şekilde bu kürsüden ibrahim Öktem şöy
le dile getirmişti: «Bu Anayasada değiştirilecek hiç
bir nokta görmüyorum; ama değiştirilmesi için oy 
vereceğim, çünkü, başka çare yok ve anlarsınız ne 
demek istediğimi» diyordu. 

Arkadaşlar, işte bu şartlar altında Anayasada ya
pılan değişiklik sonucu yürütme organının tespit et
tiği iki. hâkimden birini Yüksek Hâkimler Kurulu 
seçsin, buna göre bir mahkeme kurulsun denildi. Bu, 
bağımsız mahkeme midir? Boşanmaya karar verecek 
hâkim, nafakaya karar verecek hâkim bile, yürütme 
organının etkisi altında kalmasın diye önlem alına
cak, fakat.. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Korkunuzdan söylüyorsunuz. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Aksoy. Rica edi
yorum Sayın Aykurt, siz de müdahale etmeyiniz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Korkumuz
dan, öyle mi? 

O halde, beyefendi, zatıâliriize cevap vereyim. 
O zaman 253 tane milletvekiline sahip Halk Partisi 
değildi, sizdiniz. Cesaretiniz olsaydı, «Böyle ültima
tomu tanımıyoruz, yerimizde kalıyoruz», derdiniz. 
Şapkasını aldı ve kaçtı Başkanınız! 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, bağlayınız efendim. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
Başka yerlerde de, hem de uluslararası bir top

lantıda dahi belirttim ki, bu şartlar altında değiştiri
len hükümler hükümsüzdür, geçersizdir. Anayasanın 
yapılan o değişikliklerinin geçersiz olduğunu, onları 
Anayasa Mahkemesinin her zaman iptal etmesi ge
rektiğini; çünkü, bir gölge altında, milli irade üzerin
deki bir ipotek altında yapıldığını belirttim. 

Bu nedenle, Anayasamızın tümüne, mantığına* 
ruhuna aykırı olan ve onun içinde, ona yabancı bir 
çıban şeklinde bulunan Devlet Güvenlik Mahkemele
rini kurmak, bu Anayasanın ruhuna ihanet etmek 
demektir. Bu nedenle, kabul etmeyiniz. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Açıklama yapmak istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, açıklama yapma 

imkânı yoktur; size lehte söz verdim, ikinci lehte ola
rak da Sayın Dağdaş söz istedi. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Aleyhte söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Köylüoğlu, yerinizden söyleyiniz efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, yalnız şu kadarını söyleyeyim : 
Anayasa Mahkemesinin 1962 yılında verilmiş bir 

kararı vardır. Bu, Devlet Güvenlik Mahkemesi Ana
yasaya uygundur; yalnız, Senatoda yapılan bir se
çimdeki şekil noksanlığından ötürü iptal edilmiştir; 
başka bir noksanlık yoktur, Anayasaya da uygun
dur; çünkü, Anayasada yazılıdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Buyurun Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
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Ben hukukçu değilim; ama bu Meclisin bir üye
siyim. Şimdi, Devlet Güvenlik Mahkemeleri konu
sunda Muammer Aksoy Bey burada bir fetva vaaz 
etti. Kendisini, Anayasanın ta kendisi olduğunu ifa
de etmek istedi ve dedi ki, «Bu, Anayasanın vasfına, 
ruhuna, bu Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili 
madde aykırıdır.»! 

Ben de diyorum !ki, eğer demeye kalırsa, çıkarttı
ğın 1961 Anayasası bir reaksiyon Anayasaydı; evet, 
reaksiyoner bir Anayasaydı. Sen bunu o zaman, de
min ifade ettiğin gibi, silahların gölgesinde yaptın. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). Sen onun 
sözcüsüydün, kurucusuydun; ama bizim milliyetçili
ğimiz, bizim vatanperverliğimiz gene o kadar üstün
dür ki, hiçbir ayıbı olmayan, siyasi cinayetlerle uzak
tan yakından hiçbir ilgisi olmayan bu Adalet Partisi 
Grubu... 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Eli tetikte. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — ... sadece vata
nın huzurunu, vatan düşmanlarının, Maraş'ta oldu-, 
ğu gibi, yeniden benim milletime musallat olmama
sı için bir anayasal hukuk düzeninin getirdiği bir 
mahkemeyi talep ediyoruz. Bu bizim hakkımızdır. 
Ne kadar hakkımızdır, işte Maraş göstermiştir. Nur-
hak Dağlarındaki çeteler gelmiş, benim kardeşlerimi 
birbirine kırdırmıştır. Türkiye'de ne Sünni davası 
vardır, ne de Alevi davası vardır; hepsi Hazreti Pey
gamberin ümmetidir, Ehlibeyti seven kişilerdir. Hiç
bir Aleviden hiçbir Sünni daha kahraman değildir; 
bunu tescil etmek istiyorum. Bu kardeş bağlarını, ko
münist propagandası, yıkmak istemiştir; işte misali 
Maraş'tır. Maraş, tipik bir komünist hareketidir. 
(CHP sıralarından «Yuh»ı sesleri). 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Allah belanı 
versin. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Nurhak Dağla
rının eşkiyasmın hareketidir. 

SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Faşist köpek
lerin, sağcıların hareketidir. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — İşte bu eşkiya-
ya, bu rejim dışı, Devletin düşmanları tarafından or
ganize edilmiş bu çetelere son vermek için Anayasa 
hüküm getirmiştir. Ne için getirmiştir? 

BAŞKAN — Konu ile ilgili Sayın Dağdaş, lüt
fen... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Devamla) — Son Türk Dev
leti olan Cumhuriyetin bekasını iç düşmanlara karşı, 
dış düşmanlara karşı, hukuki bir teminata bağlamak 
istiyor; bizim, Anayasadan anladığımız budur. Kal

dı ki, 136 ncı maddenin şu Meclisteki tezekkürü es
nasında Cumhuriyet Halk Partisinin sıralarında otu
ran vatanperver milletvekilleri de oylarım vermişler
dir ona; evet, hiçbir kayıt ve şart koymamak kay
dıyla vermişlerdir. Aksini düşünmek, bir nevi ihane
ti vataniyedir; kime karşıdır? Devlet düşmanına kar
şı, rejim düşmanına karşı. 

Anayasa bir tedbir getiriyor, buna karşı çıkamaz
sınız, çıktığınız taktirde vebal altındasınız. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte, buyurun Sayın Öymen. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa

yın arkadaşlarım; 
Burada aslında teknik bir mesele konuşuluyor. 

Komisyonlarda bulunan bir teklif, İçtüzüğün 38 nci 
maddesine göre burada komisyondan geçmeden gö
rüşülsün mü, görüşülmesin mi? Bu teknik meselenin 
bu tarafıyla meşgul olmak lazım. 

Yalnız, daha önce konuşan Sayın Bahri Dağdaş, 
burada Kahramanmaraş hareketlerinin esasına indi ve 
«Kahramanmaraş hareketi komünist hareketidir, mi
lis hareketidir, şu hareketidir bu hareketidir» diye 
söyledi. 

Bu, daha önce, dünkü oturumda da burada konu
şan Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsünün sözlerin
de de buna benzer cümleler vardı ve sade komünist 
hareketi falan değil, hadiseyi şöyle anlatan cümleler 
vardı; bugün Sayın Bahri Dağdaş'da da bu konuda 
sözler vardı: Efendim sinemada bomba patlamış, 
şöyle olmuş* kalabalıktan bazı sözler söylemişler, 
ondan sonra arkadan biri havaya silah atmış, şöyle 
olmuş böyle olmuş, olay geliyor ve arkadan... 

BAŞKAN — Sayın Öymen, siz de konuyla ilgili, 
lütfen... 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Konuya geliyo
rum efendim. 

Ve geliyor, orada öldürülen, şimdiki sayıyla, 94 
kişiyle alakalı ses yok. 

Öyle oluyor ki, bütün bunların öldürülmesi olayı, 
sanki bu tahriklerin falan sonucu olarak haklı bir 
olay; sanki ne yapsın halk öldürmesin de... Öyle ko
nuşuluyor ve buradan hüküm veriliyor. 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Öyle bir şey deme
dim Sayın Başkan; öyle bir şey demedim. Sözünü 
geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Öymen, Sayın Dağdaş'ın, böy
le bir beyanım hatırlamıyorum ben. 
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ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Dünkü konuş
mada, burada bir arkadaş... O arkadaş şöyle ded: 
«Eğer, falanca bakan kürsüden şu sözleri söylemiş-
se, orada bulunan vatandaşlara nasıl kabahat bula
cağımızı doğrusu düşünmek lazımdır.» 

Yani orada, «Gidip, o cinayetleri işleyen kimse
lere kabahat bulunamaz» demek istedi. îşte, arkadaş
lar, halkımızın arasına bölücülük böyle giriyor, ba
zen de bu kürsüden böyle giriyor. Bundan sakınmak 
lâzım. 

Dün burada, Kahramanmaraş olayları gibi elim 
ve vahim bir hadisenin muhasebesini yaptık, karşı
lıklı konuştuk; ama, bunu bir istismar vesilesi olarak, 
burada, 38 nci madde dolayısıyla verilmiş olan bir 
önerge sebebiyle yine istismar vesilesi yapmak ayıp
tır, günahtır. 

BAŞKAN — Lütfen konuya geliniz Sayın Öy-
men, rica ediyorum. 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Bunu belirttik
ten sonra, şunu söylemek istiyorum : Bu teklifi ya
pan Sayın Köylüoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı
dır. Adalet Komisyonunda şu sırada, yine Hükümet 
tarafından verilen ve Adalet Partisinin de görüşüne 
sunulan bazı kanun tasarıları bulunmaktadır: Ateşli 
Silahlarla ilgili Kanun Tasarısı, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapan, Ceza Kanunun
da değişiklik yapan değişiklik tasarıları vardır. Bun
ların bir an önce görüşülmesini istediğimiz zaman, 
Sayın Köylüoğlu dedi ki: «Bunlar hukuki meseleler
dir, üzerinde öyle birden, ani olarak görüşme yapı
lamaz, temenni ile düşünelim, bunları yavaş yavaş gö
rüşelim, getirelim.» 

Şimdi, kendisinin burada doğrudan doğruya, ko
misyonlardan geçmeden buraya getirilmesini istedi
ği mesele, hem bir hukuki meseledir, hem de üzerinde 
Sayın Aksoy'un belirttiği gibi anayasal tartışma bu
lunan bir meseledir. Bunu buraya, komisyonlardan 
geçirmeden doğrudan doğruya getirmenin, çok sürat
le görüşmek istemenin amacı, bunu burada siyasi is
tismar vesilesi yapmak değil de, nedir? Kendi tezine 
uyarak bir hukuki meselenin, hele tartışmalı bir me
selenin, önce komisyonlarda görüşülmesi gerektiğine 
bakarak, bu teklifi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
kabul etmeyecektir. 

Bunu arz ediyor, saygılarımı sunuyorum arkadaş
lar. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bir sataşma var; cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Ne sataşması efendim? 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Bahri 

Dağdaş, «1973'teki Anayasa değişikliği silahların göl
gesinde yapılmışsa, 1961'deki Anayasa da silahların 
gölgesinde yapılmıştır. Hem de sözcüsü olmuşlardır, 
onu korumuşlardır. Vatan sevgimiz bakımından, biz 
de 1961'dekine «evet» diyoruz; o 1971 - 1973'tekine 
«Hayır» diyor.» dediler. 

Ben yalnız bu iki Anayasa değişikliği arasında 
gerek bilimde, gerek tatbikatta durumun tamamen ayrı 
olduğunu; birisinin «asli kurucu güç», ötekinin «tali ku
rucu güç» olduğunu ve« tali kurucu güç» olduğu za
man da yürürlükteki Anayasanın 155 nci maddesine 
uymak zorunluluğunda kaldığını arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, aslında bir sataşma 
söz konusu değildir. Zaten belirtmek istediğiniz fark
lılığı da zabıtlara geçirtmiş bulunuyorsunuz. Size bu 
konuda söz vermiyorum efendim. 

Teşekkür ederim. 

Evet Sayın Kıratlıoğlu, buyurun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, biraz evvel Sayın Muammer Aksoy hoca, gö
rüşme yaparken, Sayın Genel Başkanımızın şapkası
nı olarak kaçtığını ifade ettiler. Lütfen zabıtları tet
kik buyurursanız, bu cümle aynen çıkacaktır. Sayın 
Genel Başkanımız partimizin hükmi şahsiyetini tem
sil etmektedir, dolyısıyla Adalet Partisi Grubunun da 
Başkanı bulunmaktadır. Ben bunun Grubumuza ha
karet olduğunu kabul ederek, açıklama ve söz hakkı 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ben zabıtlara bakayım, ondan son-
ıa karar vereceğim. Sayın Kıratlıoğlu. 

Sayın arkadaşlarım, elbette doğru karar verebil
mem için meseleyi iyi bilmem gerekecektir. Zabıtla
rın tetkiki konusunda alerji göstermenize gerek 
yok. 

Buyurun Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, tav

zih için söz istiyorum. Bana ait olmayan şeyleri, ben 
söylemişim gibi ifade etti. 

BAŞKAN — Size ait olmayan sözlerin söylenil
mesi zamanında ben müdahale ederek, sizin bunu 
ifade etmediğinizi zabıtlara geçirttim Sayın Dağ
daş. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, zabıtları bir de şu bakımdan tetkik etmenizi, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna bir töhmet, bir 
yükleme açısını gördüğümüz için arz ediyorum: 
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Gündem dışıe konuşan arkadaşımız, Cumhuriyet j 
Halk Partililere dönerek, «Cumhuriyet Halk Partili
ler, siz katilleri bilirsiniz» dedi. Lütfen tetkik edin 
efendim, bu bakımdan söz istiyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, bakaca
ğız efendim. 
• İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, Sayın Öymcn'in sözlerinde adım geç
miştir;, binaenaleyh, sataşmadan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Öymcn'in konuşmasında za-
tıâlinize sataşma mahiyetinde bir sözün olduğunu tes
pit edemedim Sayın Köylüoğlu. Elbette burada tek
lif sahibi olarak lehte konuşurken, «Sayın Köylüoğ
lu şu konuşm'ayı yaptı» şeklinde isminizden bahse
dilmesini sataşma olarak kabul etmek mümkün değil
dir. 

İSMAİL • HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Peki, öyle ise ben de sözlerimi bir açıklığa kavuş
turmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, açıklığa kavuş
turulacak bir nokta da yok; rica ediyorum efen
dim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan-
vekili konuşurken, Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsü. 
olarak benim yaptığım dünkü konuşmamdan, Kah
ramanmaraş'taki cinayetleri tasvip eder bir anlam 
taşıdığım şeklinde fikirler söylemiştir. Burada sataş
ma vardır Grubumuza. Böyle bir söz söylenmemiş
tir. Söz 'istiyorum., 

Cinayetleri tasvip ettiğimizi söylüyor. 
DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Senin her 

tarafın suç; sataşma değil. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sen beledi

ye bütçesinin hesabını ver. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, müdâhale hakkı si-

z;n değildir. Her zaman böyle yaparsak, bu Mecliste 
çalışma imkânımız olmaz. Başkanınız olarak ben ge
reğini yaparım arkadaşım, rica ediyorum. 

Sayın Somuncuoğlu, ben bu konuda da Milliyetçi 
Hareekt Partisine bir sataşmanın olduğunu tespit ede
medim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Cinayetleri 
tasvip ettiğimizi söylüyor. 

BAŞKAN — Zabıtları getireyim, Milliyetçi Hare
ket Partisine de bu konuda eğer bir töhmet söz ko
nusu ise, söz vereceğim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Cinayetleri 
tasvip ettiğimizi söylüyor., ! 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşım» ben takip 
ediyorum. (AP sıralarından «İyi takip et» sesleri) 

Sayın Köylüoğlu'nun teklifi üzerinde görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

Onayınıza sunacağım, yalnız daha önce salon
daki arkadaşlarımı haberdar etmek istiyorum. 

Sayın Köylüoğlu, teklifinin komisyonda uzun sü
re beklediğinden, 38 nci maddeye göre verilmiş, doğ
rudan doğruya gündeme alınma isteğinde bulunmuş; 
iki lehte, iki aleyhte konu üzerinde sayın üye gö
rüşünü belirtmiştir. 

. Şimdi onayınıza sunacağım: Doğrudan doğruya 
gündeme alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Reddedilmiştir efendim. 

15. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 2 ar
kadaşının, Muhasebei Umumiye Yasası ile Artırma, 
Eksiltme ve İhale Yasasındaki miktarların yükseltil
mesine ilişkin kanun teklifinin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi. (2/2, 4/136) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi1 okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun tekliflimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince Gündeme alınmasını saygılarımla! 
talep ve rica ederim. 

Konya Adana 
Şener Battal Hasan Aksay 

Siirt 
Abdülkadir Kaya 

Teklifin mahiyeti : Muha'se'be-İ Umumiye Artırma 
Eksiltme ve İhale Yasasındaki miktarların yükseltilme
si hakkındaki teklif. 

'BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
'Onayınıza sunuyorum : Doğrudan doğruya günde

me alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

16. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 Sayılı İş Kanununun 1927 Sayılı Kanunla deği
şik 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/514, 4/135) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
1475 sayılı İş Yasasının 1927 sayılı Yasa ile değiş

tirilişi sırasında, ne Yasa Tasarısının, ne Komisyon gö
rüşmelerinin, ne de Yüce Meclisin amacı olmadığı 
halde, 1475 sayılı Yasanın değiştirilmiş şekliyle yürür
lüğe girmesinden sonra, 14 ncü maddenin 9, 10 ve 11 
nci fıkralarının uygulanması sırasında ortaya çıkan 
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bir aksaklıkla, kamu sektöründe aynı işverenin, bırakı
nız başka işyerlerindeki hizmetlerini, aynı işyerinde 
fasılalarla geçmiş hizmetlerinin karşılığı olan kıdem 
tazminatlarını alamaması tehlikesi belirmiş ve giderek 
'bu yorum yargı kararları ile de kesinleşmiş bulunmak
tadır. 

'Bu hal; kamu sektöründe binlerce işçinin, bu ak
saklığın' giderilmesine, kadar emekli olmamaları sonu
cunu doğurmuş ve bu durumdaki işçi sayısı giderek 
yoğunlaşarak istihdam sorununa ters yönde etki eder 
hale gelmiştir. 

Bu aksaklığı giderme amacı ile, geçen Yasama dö
neminde ve 30.1.1976 tarihinde Millet Meclisi Başkan
lığına sunduğum Yasa Teklifi, Millet Meclisi Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonunda 15.6.1976 tarihinde görü
şülüp, aynen kabul edilerek, Plan Komisyonuna seyk-
edilmiştir. 2/522 esas no. lu teklifim, Millet Meclisi
nin seçim kararı almasr sonucu görüşülemeyerek hü
kümsüz, kalmıştır. 

Geçen Yasama Döneminde Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonunca aynen benimsenip Meclisimizin malı 
haline getirilen teklifimi 31.1.1978 tarihinde yenilemiş 
'bulunuyorum. 

Hâlen 2/514 numara ile Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda bulunan ve bir yorum farklılığı nedeniyle 
kamu sektöründe binlerce işçinin mağduriyetini önle
yecek olan teklifimin, İçtüzüğün 38 nci maddesi ge
reğince,, süresi içinde komisyonlarda görüşülemediğin
den doğrudan gündeme alınması hususunu dilemekte
yim. 

Mensup olduğum Cumhuriyet Halk Partisinin ve 
genellikle de Millet Meclisinde grupu bulunan tüm 
partilerin yasa tekliflerinin ihtisas komisyonlarında in
celenmesi hususundaki görüş ve hassasiyetini biliyor 
ve bu görüşü yürekten benimsiyorum. 

Ancak, yukarıda arz ettiğim gibi, teklif bir mad
deden ibaret olup, bir yanlışlığın giderilmesi ve büyük 
bir kitlenin mağduriyetinin önlenmesini amaçlamakta
dır. 

En önemlisi de, Teklif daha önce Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonunca hiçbir değişikliğe uğramadan 
aynen benimsenmiş bulunuyordu. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 
Eki : Gerekçeli Teklifim (2/514) 

Ankara Milletvekili 
Kenan Durukan 

BAŞKAN — Teklifin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendini: 

17. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
6/154 esas numaralı sözlü 'sorusunu geri aldığına dair 
önergesi {4/141) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Sözlü Sorular» bö
lümü ile ilgili geri alma önergeleri vardır, okutuyo
rum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin 99 ncu sırasında yer alan, 6/154 esas 
numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığım
dan, söz konusu önergemin gündemden çıkarılmasını 
saygılarımla rica ederim. 

İstanbu' 
Ekrem Ceyhun 

»BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

18. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, 6/157 esas 
numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi. 
(4/143) 

'BAŞKAN — Bir diğer önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 103 ncü sıra
sında kayıtlı 6/157 esas numaralı sözlü soru önerge
me yazılı cevap geldiğinden, geri alıyorum. 

Saygılarımla. 

Bolu 
Avni Akyol 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
6/89 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (4/142) 

'BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin Sözlü Sorular kısmının 55 nci sırasın
da kayıtlı 6/89 esas numaralı sözlü soru önergemi ge
ri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet 'Buldanlı 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 
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V. — SEÇİMLER 

/. — Dilekçe Karma Komisyonu üye seçimi 
•BAŞKAN — Gündemimizin «seçim» kısmına ge

çiyoruz. 
Dilekçe Karma Komisyonu üyelikleri için siyasi 

parti gruplarınca gösterilen adayların listesini okutup, 
onayınıza sunacağım. 

Dilekçe Karma Komisyonuna Siyasi Parti Grup
larınca Gösterilen Adaylar : 

Cumhuriyet Halk Partisi : 8 
Abdurrahman Oğultürk Ankara Milletvekili 
Celâl Doğan Gaziantep Milletvekili 
Süleyman Şimşek İçel Milletvekili 
Yusuf Ziya Ural tçel Milletvekili 
Ayhan Altuğ istanbul Milletvekili 
Osman Kaya İstanbul Milletvekili 
Abdurrahman Köksaloğlu İstanbul Milletvekili 
Turan Fırat Malatya Milletvekili 
Adalet Partisi .:• 7 
Nahit Menteşe Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin Aydın Milletvekili 
Mehmet Sait Göker Bingöl Milletvekili 
Turgut Yücel Gümüşhane Milletvekili 
Sabit Osman Avcı îsitanbul Milletvekili 
Mehmet Celâl Bucak Urfa Milletvekili 
Ali Şevki Erek Tokat Milletvekili 
Milli Selâmet Partisi : 1 
Abdullah Tomba İstanbul Milletvekili 

Milliyetçi Hareket Partisi : 1 
İhsan Kabadayı Konya Milletvekili 
Bağımsız : 1 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Komisyonda bağımsız üyelere düşen bir üye
lik için aday olmak isteyen bağımsız üyenin Başkan
lığa müracaatını rica ediyorum. 

2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Sayıştay Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için, Adalet Partisi Grubunca Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Abdüllâtif Ensarioğlu aday göste
rilmiştir. 

Onaylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunda açık bulu
nan üyelik için, Adalet Partisi Grubunca Bursa Mil
letvekili Sayın Mehmet Emin Dalkıran aday gösteril
miştir. Onaylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
daki açık üyelik için, Adalet Partisi Grubunca Zon
guldak Milletvekili Sayın Koksal Toptan aday göste
rilmiştir. 

Onaylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkaadşının, 1 Mayısta "Taksim Alanında yapılan gös
teriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması» yapılmasına dair görüşmeler kıs
mına geçiyorum. 

Gündemimizin Genel Görüşme ve Meclis Araştır
ması yapılmasına dair «Öngörüşmeler» kısmının 1 nci 
sırasında yer alan, 8/8 esas numaralı; Tokat Milletve
kili Faruk Demirtola ve 10 arkadaşının, 1 Mayısta 
Taksim Alanında yapılan gösteriler konusunda, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl

masına dair önergesi üzerindeki görüşmelere başlıyo
ruz. 

Hükümet?.. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Balı
kesir) — Burada. 

BAŞKAN — Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Mdllet Meclisi Bakanlığına 
1 Mayıs günü Taksim'de vuiku bulan göstedler 

her yönüyle mili birliğimizle ve TC Devletine karşı 
girişilmiş, Anayasayı ayaklar altına alan ve hüküme
tin himaye ettiği bir hareket olmuştur. 

Mitingin «olaysız» geçtiği, bunun bir «aşama» 
olduğu her ne kadar hükümet yetkitlerince dıilfe ge-
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tifilmiiş olsa da, bunun ismi tarihe Proleterya dikta
törlüğünün on provası olarak geçecektir. 

Yurdu korumakla görevli olan Birinci Ordu 
20 000 ktiştük askeri güçle ancak devlet otoritesini 
kurabilmiştir. Bunun «böyle olması hükümetin her 
yönü ite nasıl bir otorite zaafiyetiyle malûl olduğu
nun ve sokağa teslim olmasının ta kendisidir, 

O gün dükkânlar kepenklerini indirdi, milyon
larca İstanbullu şehri terk etti ve İstanbul sokağa res
men teslim edildi. 

Hükümet bunca yurttaşı tedirgin etsin, normalin 
üstündeki emniyet kuvvetiyle yetinmeyerek 20 000 
askerli bu dşe tahsis etsıin, sonra da miting olaysız 
geçmiştik diyöbüsin. 

Bu kadar kuvvetin sevk edilmesi dahi acı bir olay
dır. Ama buna rağmen yukarıdaki sözleri söyleme
ye, kızarmayacak yüz, umursamaz vijdan gerekir. 

Hükümet olarak Taksini meydanının, kızıl mey
dan gibi kullanılmasına göz yumacak, sorara da mil
letin ve Büyük Millet Meclisinin karşısına geçip bu 
bir aşamadır diyeceksiniz. 

Yaşasın Rusya, Türkiye Komünist Partisine öz
gürlük diye meydamlarda bağırılacak sonra da Ege
menlik Ulusundur diyeceksiniz. 

Türk Bayrağı yerine kızıl bayraklar çekilecek, hü
kümet hâlâ özgürlük teranesinden bahsedecek. 

İstiklâl Marşı yerine sosyalst enternasyonal marş
ları söylenecek hâlâ Bakanlar Kurulu ayakta dura
cak ve olaya açıklık getirmeyecek ve milliyetçilikten 
bahsedecekler. 

Türk büyüklepinin ve Atatürk'ün portrelerinin ol
madığı bu mitingde Lenin'in, Engelsin, Türkiye'den 
toprak isteyen Stalin'in büyük boy portreleri buluna
cak ve Hükümet hâlâ Atatürk'çüyüz diye laf edecek. 
Bu portre ve panoların önünde 24 CHP milletvekili 
yürüyüşe katılacak. 

Bu kadar çelişki içinde bulunan, bu denli uyuş
mazlık içinde olan, bu Hükümetin basiretsiz tutumu 
memleketimizi bölmeye ve rejimi yıkmaya yönelik 
bu acı hareketlere göz yummasıdır. 

Eğer bir Mayıs günü 'ikinci bir devrimci işçi gru
bu bu topluluğun içine girme gayreti başarı kazan-
saydı o vakit büyük bir fada daha doğacaktı. Olay 
olmadı demekle iş bitmez. Olayların içinde gizli 
olan anarşik olayların ağırlığına ve niyetlerine bak
mak gerekir. Bu niyetleri çok iyi sezmiş olmahlar 
fci bu rrirlletm bütünlüğüne yönelik bu yürüyüş Kıb
rıs harekâtında kullanılan kadar bir askeri güçle 
ianoalk Örieniteıbilmd0r.j 

Yürüyüşçüler, anarşiyi gaye edinen topluluklar, 
yürüyüş bitince Aksaray'da yolları ve bazı vasıtaları 
gaz dökerek yakmışlar ve bunu engellemeye çalışan 
polislere ateş açmışlar ve sonunda bir polis memuru
muzu şehit etmişlerdir. 

Miting olaysız geçti diyenlerden İstanbul halkının 
neden şehri tarik ettiğinin cevabım sormak gerekir. 

Bu bakımdan 1 Mayıs olayları ile ilgili olarak 
Anayasanın 88 nci İçtüzüğün 100, 101 nci maddeleri 
gereğince bir Genel Görüşme açılmasını saygıları
mızla arz ederiz. 

1 1 . 5 . 1978, 
Tokat Konya 

Faruk Demirtola İhsan Kabadayı 
Konya Sivas 

Agâh Oktay Güner Ali Gürbüz 
Niğde Gaziantep 

Sadii Somuncuoğlu Cengiz Gökçek 
Elâzığ Erzurum 

Mehmet Taıhir Şaşmaz Nevzat Kösoğlu 
Çorum Ankaıra 

Mehmet Irmak Necati Güite/kin 
Kayseri 

Mehmet Doğan 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre Genel Görüşme 
açılıp açılmaması hususunda Hükümete, siyasi parti 
grublarına ve önerge sahiplerinden birine sırasıyla 
söz verilecektir. Sırasında sözünü almayan grup ve
yahut da şahıs, söz hakkım kaybetmiş olacaktır, uy
gulamamız bu yöndedir, hatırlatmak isteriim. Hü
kümet ve grublara 20'şer dakika, önerge sahibine 
10 dakika süre verilecektir. 

Sayın Hükümet söz istiyor mu?.. Buyurunuz. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; Tokat Milletvekili Sayın Faruk Demirtola 
ve 10 arkadaşı tarafından verilen, .1 Mayıs'ta Tak
sim alanında yapılan gösteriler konusunda, Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergede yer alan husus
larla ilgili görüşlerimi sunmak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum; hepinize saygılar sunarım. 

1 Mayıs 1978 günü İstanbul'da yapılan toplantı 
ve gösterilerle ilgili bilgileri sunmadan önce, 1 Ma-
yıs'ın tarihine ilişkin bazı noktaları hatırlatmakta ya
rar görüyorum, 

Bilindiği üzere, 1866 yılında Amerika Birleşik 
Devletterinıin Baltimor 'kentinde toplanan işçji kongre
sinde, 8 saatlik işgününün yasalaşması istenmiştir. 
Bu isteğin reddedilmesi üzerine, 8 saatlik işgünü için 
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Amerika Birleşik Devletlerinin birçok kentlinde bü
yük miting ve gösteriler yapılmış, 3 Mayıs 1886 günü 
ise ŞİJkago'da gösterici işçilerle polis arasında çıkan 
çatışmada bir işçi ölmüştür. Ertesi gün meydana 
gelen yeni olaylar ve polis karakoluna yapılan sal
dırı hareketlerinden dolayı, 2 sendikacı ile bazı işçi 
liderleri tutuklanmıştır. Yapılan duruşnıalar sonun
da 4 işçi idam edilmiş, diğerleri de çeşitli hapiis ceza
larına mahkum edilmiştir. 

1889 yılı Temmuz ayında Paris'te yapılan bir 
toplantıda; 1 Mayıs gününün, tüm dünya işçilerinin 
birlik ve dayanışması için diremiş günü olarak kutlan
ması kabul edilmiştir. Böylece, 1 Mayıs'a bu tarihten 
itibaren ideolojik 'bir içerik verilmiş bulunmaktadır. 

Halen, bazı demokratik ve özellikle sosyalist ül
kelerde 1 Mayıs «işçi Bidesine, Dayanışma ve Müca
dele Günü» olarak kutlanmaktadır. 

Yurdumuzda ilik kez 1 Mayıs'ı kutlama eylemi, 
1912 yılında İstanbul'da yapılmış, büyük bir işçi 
topluluğu 1 Mayıs gösterilerine katılmıştır. 1923 yılın
da İzmir'de toplanan İktisat Konğresi'nde, Türkiye'de 
1 Mayıs günlerinin «Amele Bayramı» olarak kutlanma
sı kalbul edilmiş, ancak 1924 yılında 1 Mayıs gösterile
nine iizıin verilmemiştir. 1 Haziran 1935 günlü ve 2739 
sayılı Ulusal Bayram ve Genel Resmi Taıtıil Günleri 
Hakkındaki Kanun ile 1 Mayıs günü, Bahar Bay
ramı ve resmi tatil olarak kabul edilmiştir. 

1976 yılına kadar 1 Mayıs günlerinde önemli gös
teriler yapılmamış, ancak bildiri dağıtma, çeşitli yer
lere 'afiş yapıştırma ve belli ibareleri yazma faaliyet
leri sürdürülmüştür, 1976 yılında Türkiye Devrimci 
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 1 Mayısı 
«Dünya işçilerimin birik, beraberlik ve dayanışma 
günü» olarak ilan etmiştir. Bu suretle, 1 Mayıs'ta 
yapılan faaliyetler öz ve biçim yönünden değişikliğe 
uğramıştıır. Başka hir deyişle, 1 Mayıs kutlama faa
liyetleri organize edilerek, 'büyük gösteriler halline 
sokulmuştur. Ayrıca, gösterilere işçi kuruluşlarıyla 
brilikte aynı görüşü benimseyen gençlik, memur ve 
meslek kuruluşlarının da katılmaları sağlanmıştır. 

Bu arada ağırlık İstanbul'da olmak üzere, büyük 
illerimizde ve önemli il ve ilçelerde toplantı ve gös
teriler düzenlenmesi, propaganda faaliyetlerinin de 
yürütülmesi organize edilmiştir. 

1976 yılı Mayısında DİSK tarafından dünya işçile
rinin birilik, beraberlik ve dayanışma gününü kut
lamak amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantı ve 
gösteri yürüyüşüne 50 blin kişinin üzerinde katıldığı 
tahmin edilmektedir. 1976 yılındaki 1 Mayıs göste-
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idleri, İstanbul'da katılan İkisi ve kuruluşların sayı
sal olarak çokluğu, gösterilen pankart ve söylenen slo
ganların içeriği ve bütün yurtta yapılan toplantıların 
yaygınlığı, yürütülen propaganda ve faaliyetlerin 
yoğunluğu yönlerinden, 1 Mayıs günlerinin kutlan
masından beklenen amacın gerçekleşmesinde önemli 
bir dönüm noktası teşkil etmiştin 

1976 yılından itibaren 1 Mayısla ilgilenen DİSK» 
1977 Mayısında da İstanbul'da yasal gerekleri yerine 

j gatkmek suretiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü dü^ 
zenlemiştir. Bu kuruluşla birlikte bazı aşırı sol frak
siyonlar da mlitinge katılmışlardır. Mitinge katılma, 
kişi olarak 80 binin üzerinde de bir düzeye çıkmıştır. 
Burada şu konuyu da tasrih etmek isterim, illegal 
olarak bilinen fraksiyonlardiır bunlar. 

Toplantının devamı sırasında saat 18.00 suların
da DİSK'in o zamanki Genel Başkanı konuşmasını 
yaparken, çeşitli yollardan gelip birleşen kalabalık 
grubun miting alanına girdiği ve Intercontinental Ho-
tel'iin önlerine kadar ilerlediği görülmüştür. 

Saat 19.0O'u 5 geçe değişik yer ve yönlerden, de
ğişik gruplarla bireysel de olsa, 1 - 2 kilsi de olsa 
ateş açılmıştır. Miting alanına doldurulan büyük ka
labalık tam bir paniğe kapılarak alandan çıkış yerle
rine doğru kaçmaya başlamış, bunun sonucu olarak 
l'i polis olmak üzere 34 yurttaşımız hayatını kaybet
miştir ve 146 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanmış
tır. 

Bu olayla ilgili olarak güvenlik kuvvetlerince ya
kalanan 189 kişinin sorgulama işlemleri Cumhuriiyet 
Savcılığınca yapılmış, bunlardan 89 sanık 'tutuklan
maları istenerek mahkemeye sevk edilmiş, 16'sı tutuk
lanmış, diğerleri hakkında serbest olarak yargılan
malarına karar verilmiştir. Halen olay sanılklannın 
tümü tutuksuz olarak yargılanmaktadır. 

Bu arada miting tertıipçilerinden Mehmet Kara
ca, Müşir Kaya, Can Folat ve Mehmet Ertürk hak
larında 171 sayılı Yasaya aykırı hareket etmek su
çundan dava açılmış ve bu dava da devam etmekte
dir. 

1977 yılı 1 Mayıs toplantı ve gösterilerinde, 1 Ma
yısın amacını aşan faaliyetler daha da genişletilmiş 
ve yoğunlaştırılimıştır. Burada da tekrar ediyorum, 
vurgulayarak belirtmek isterim; 1977 yılı 1 Mayısında 
da Marlks'ın, Engels'in, Lenin'in, Stalin'iin, Mustafa 
Suphi'nin, Nazım Hikmet'in, Deniz Gezmiş'in, Ulaş 
Bardiakçı'nm, Mahir Çayan'ın ve Cihan Alptekin'in 
büyük boy resimleri ve biraz evvel söylediğim bazı 
illegal fraksiyonların da kendi sloganları rahat rahat 
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1977 yılı 1 Mayısında da atılmış, söylenmiş ve resim
ler gösterilmiştir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın- Bakan, siyasi parti de var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De-
vamila) — Bunları burada tekrar etmek istemiyorum; 
çünkü fazla propagandasını yapmak istemem; ancak 
atılan sloganlar, taşınan pankartlar 1977 yılında da 
söylenenlerden başkaları değildir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1978 yılın
daki gösteriler hakkında bilgi sunmadan önce, şu 
yasal hususu belirtmek isterim: Yasaya göre, 1 Ma
yıs günü, «Baibar Bayramı» olarak resmi dünlerime 
günüdür. Ancak, herhangi bir kuruluş tarafından 
1 Mayısın ı«işçi, 'birilik ve dayanışma günü» olarak 
kutlanmasında ve ibu amaçla toplantı ve gösteri yürü
yüşü düzenlenmesıinde de Anayasaya ve Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti hakkındaki yürürlükte
ki Kanuna aykırı bir durum bıüunmamakîiadır. Baş
ka bir deyişle; 1 Mayıs gösterilerini, yasal yollardan 
engellemek yetki ve olanağı yoktur. 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkmd2iki 171 
sayılı Yasa hükümlerine göre; toplantı, toplantımn 
yapılmasından 48 saat önce, çalışma saatleri içinde, 
toplantımn yapılacağı yerin bağlı bulunduğu en bü
yük mülki 'amirliğe, tertip heyetinden en 'az üç üye
nin imzalayacağı bir bildirim verilmesinden sonra 
yapılabilir, İdarenin, toplantının yapılmasına izin 
vermesiii veya vermemesi hususu söz konusu değildir. 

Özet olarak; kanuni süresi içinde bildirimi veren, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmaktadır. Meri ka
nunlarımız, yürürlükteki yasalarımız buna amirdir. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler; 1978 yılı 1 Ma
yıs gösterileri için tertip komitesi ve yöneticisi olarak 
DİSK Genel Sekreteri Fehmi Işıklar, Seramik Sendi
kası Başkam Mustafa Aktulgalı ve Basın - İş Sendi
kası Başkam Burhan Şahin imzalarıyla IstanbuL Va
liliğine, 6.2.1978 gün ve 978 sayılı bir bildirim ve
rilmiştir. Bu bildirimde, 1 Mayıs 1978 günü saat 
09.00'da Saraçhanebaşı ve Beşiktaş'tan İM Ikol halin
de gösteri yürüyüşüne geçileceği, Taksim'de de açık 
yer toplantısı yapılacağı ve toplantının saat 19.30'da 
sona ereceği (bildirilmiştir. 

Hükümetimiz iktidara geldikten sonra, bu toplan
tı ve gösteri yürüyüşlerinin oldukça iistisimar edildiği 
göz önünde tutularak, bütün illerde toplantı yerleri 
ve güzergâhları değiştiırilimiştir. Bunun neticesi ola
rak, bildirimde gösterilen Saraçhane - Taksim yolu
nun 171 sayılı Yasanın 4 ncü maddesine göre, daha 

önce mülki amirlikçe tespit edilen ve Man edilmiş 
olan yüıüyüş yollarından olmadığı hususu, tertip 
komitesi üyelerine resmen duyurulmuştur. I Mayıs 
gösterilerinin yurdumuzda 1976'dan bu yana kitlesel 
bir duruma getirildiği de, bu toplantıda tekrar gö
rülmüş bulunmaktadır. 

Değerli millet vekilleri; DİSK, 1 Mayıs gösterileri
nin hazırlıklarına üç ay önceden başlamıştır. DİSKIn 
karşısında olan aşırı bazı grupların ve bazı illegal 
örgüt ve unsurların birtakım eylemlerde bulunabile
cekleri dikkate alınarak-, alınması gereken bütün ön
lemler alınmıştır.. Mitingle ilgili olarak alınan bü
tün önlemler ve şu anahedeflerin gerçekleşmesi amaç
lanmaktadır. 

1. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün idarece en
gellenmesine ve ertelenmesine yasal olarak imkân bu
lunmadığına göre, bu yasal hakkın olaysız olarak kül-
lamlmasının sağlayıcı bir tutum izlenmiştir. Yasa
nın tanıdığı bir hakkın kullanıılmasıyla ilgili önlem
ler yanında, ikentin genel güvenliğine ilişkin önlem
lerin İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesine göre 
uygulanması sağlanmıştır. Bu da, askeri birlikler
den yardım isteği şeklinde tezahür etmiştir. 

2. Gösteri yürüyüşleri ve toplantının devam et
tiği sürece gösteriye katılan örgütlerin kendi arala
rındaki sürtüşmelerin veya dışarıdan gelecek kışkırtı 
ma ve saldırıların önlenmesi, olay çıktığı takdirde 
en kısia sürede ve etkin biçimde bastırılması planlan
mış ve uygulanmıştır. Valilik düzeyinde, ilçe kay
makamları ve emniyet yetkililerinin kadlmaiıarıyla ya
pılan toplantılaırda alınacak önlemler bütün ayrıntı
larıyla saptanmış, güvenlük kuvvetleriyle bastırılama-
yacak kadar büyük olaylar meydana geldiği takdir
de askeri güçlerden yararlanma olanakları araştırıl
mış ve Garnizon Komutanlığıyla işbirliği sağlanmış
tır. 

Saygıdeğer milletvekilleri; 1 Mayıs mitingi, alınan 
önlemler ve görevli personelin en küçüğünden en bü
yüğüne kadar tam bir sorumluluk duygusu içinde 
çalışmasıyla olaysız geçmiştir. Şu hususu hemen be
lirtmek isterim iki, gösteriler olaysız geçmiştir der
ken, suç istenmemiş demek istemiyorum. 1 Mayıs 
gösterilerinde bazı kişiler ve kuruluşlarca yasalara 
uygun düşmeyen eylem ve davranışlarda bulunulmuş
tur. Şöyle ki; 

1. Türk Geza Kanununun 125, 141, 142 ve 312 
nci maddelerine aykırı düşebilecdk hareketleri kö
rükleyen pankart, fotoğraf ve sloganlar kullanıl-
mıştır ve haklarında işlem yapılmıştır. 1 Mayıs gü-
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nü İstanbul'da yapılan mitingde gösterilen pankart, 
slogan ve resimler 1977'lerdeki gösterilerden aykırılığı 
ne fazladır, ne de eksliktir. Diğeri ise, 171 sayılı 
Yasanın bazı maddelerine uyulmadığı için, bu ko
nuda da haklarında yasal işlem yapılmıştır. 1630 
sayılı Dernekler Yasasına aykırı faaliyette bulunan
lar için de yasal işlemler hemen yapılmış bulunmak
tadır. 

Bütün bu yasalara aykırı olan ve suç niteliği gö
rülen hususları saptayan tutanaklar, ses kayıt bant
ları, fotoğraflar, bildiriler, afişler ve ilgili kişi ve 
kuruluşlar hakkında düzenlenen işlemli evrak, gereği 
yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına gönderilmiş 
bulunmaktadır. 
Saygıdeğer üyeler; merak edenleriniz olursa, 1977 

ve 1978'de çekilen tüm fotoğraflar - savcılığa verilen
ler de dahil olmak üzere- Bakanlığımda dosyalar 
hallinde tanzimi edilmiş bulunmaktadır. Görmek iste
yenler Bakianlılkta ve burada da görebilirler. 

Buraya kadar sunmaya çalıştığım bilgilerin ışığı 
altında, sonuç olarak şunları arz etmek istenim: 

1 Mayıs gününün kuşanmasını ve toplantı ve gös
teri yürüyüşleri düzenlenmesini engelleyecek yasal bir 
hüküm yoktur. Bu, anayasal bir haktır. 

Bu nedenle idareye, zajbıtaya ve adliyeye düşen 
görevler; toplantı ve gösteri' yürüyüşü yapma hakkının 
yasalara uygun olarak kullanılmasını sağlamak, çıka
bilecek olayları önleyici, işlenecek suçlan tespit ve 
suçluları yakalayarak halklarında gerekeni yapıcı iş
lemlerden ibarettir. Bizim de yaptığımız budur. 

Söylenecek söz bulunamayınca, Hükümetimizce 
böyle bir toplantının vatandaşın burnunu bile kanat
madan sükûnet içerisinde yapılmasını ve sonuçlan
dırılmasını sağlayıcı önlemleri ne pahasına olursa 
olsun eleştirerek, normal emniyet kuvvetleriyle ye
tinmeyerek askeri güçten yararlandığını ileri sürmeyi, 
ben şahsen mantıkla bağdaştıramıyorum. 

Bir yandan toplantının olaysız geçtiğini, Hükü
metin askeri güçten takviye alarak devlet otoritesini 
kurabildiğini kabul edip; öte yandan Hükümetin oto
rite zaafına düştüğünü ve sokağa teslim olduğunu 
söylemek gerçekten insafsızlık olur, mantıkla bağ
daşmaz. 

1977 yılı 1 Mayısında meydana gelen facianın 
1978'de de tekrarlanmasını aklı başında olan hiç kim
se isteyemez. Bunda asla kuşkum yoktur. Ama eleş
tirileri başka yöne çevirerek, bayraktan bahsederek, 
diğer yönlerde marşlarımızdan bahsederek bununla 
karıştırmayı, ben asla uygun görmüyorum, doğru 
bulmuyorum. 
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Burada şu gerçeği de göz önünde bulundurmak 
gerekir: 1977 yılı faciasından sonra, 1978'de yapıla
cak 1 Mayıs toplantısı için kamuoyu endiişe içerisinde 
idi. 29 ve 30 Nisan günlerinin cumartesi ve pazara 
rastlaması, 1 Mayıs Pazartesi günüyle birlikte üç 
günlük bir dinlenme olanağı vermiştir. Bu nedenle 
«Bahar Bayramı»mn amacına uygun olarak halkın 
büyük çoğunluğunun kent dışında, kırlarda kutlan-
masınj istismar konusu yapmanın ve Taksim Alanında 
yapılan toplantıyı tümüyle buna bağlamanın da bir 
haksızlık olduğu inancındayım. 

Tarihi gelişimine ilişiklin bilgilerin ışığı altında 1 
Mayıs gösterilerinin sistematik bir toplumsal olayı 
haline getirilişi; bilindiği üzere, 1976 yılına rastla
maktadır. 1977 yılında büyük kanlı bir olayla so
nuçlandı ve 34 ölü verildi. 1978 yılı 1 Mayısını olay
sız geçti, diye kınayanlar, hazmedemeyenler, o ta
rihlerde Hükümette değiller miydi? Neden bu büyük 
faciayı o zaman önleyemediler? Zamanında gerekli 
önlemleri alamadılar? Demek oluyor ki, Hükümette 
de olunsa, önlemler alınsa bazı toplumsal olaylar, 
üzücü facia verici olaylar olabilmektedir. 

Sayın üyeler; 1 Mayıs 1978 günü alınması gerekli 
her türlü önlem alınmıştır. Yasalara göre suç sayı
labilecek her davranış yakından izlenmiş, tutanaklar, 
ses kayıtları ve fotoğraflarla saptanarak gereği için 
yasal organlara verilmiştir. Bir yıl önceki kanlı faci
anın kamuoyunda yarattığı endişe ve korkunun ye
rine 1 Mayıs 1978'de, Devletin gücü ve otoritesinin 
varlığı gösterilmiştir. Hiçbir vatandaşın burnu ka
namadan, kanattrılmadan yasal bir hak kullandırıl
mış, suç işleyenler adalete teslim edilmiştir. 

Takdir Yüce Meclisin olacaktır. 
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Adalet Partisi Grubu adına Denizli Milletvekili 

Sayın Mustafa Kemal Aykurt, 
Buyurun efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Hü
kümet yerinde yok. 

'METİN TÜZÜN (tstanbul) —Sayın Başkan, Sayın 
Bakan yanımda oturuyor, işte efendim. 

'BAŞKAN — Hükümet burada efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — O halde kendisine 

ayrılan yerinde otursun efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim, yerlerine geçecek* 

ler efendim. 

134 — 



M. MccBsli B : 27 27 . 12 . 1978 O : 1 

AHMET SAYIN (Burdur) — Divan eksik Sayın 
Başkan, bu şekilde görüşmelere devam edilemez. 25 
dakikadır Divan eksiktir. 

'BAŞKAN — Divandaki üye arkadaşımız parma-
ğmdaki yaranın pansuman edilmesi için geçici olarak 
aynüdılar. Bu bakımdan haberim var Sayın. Sayın 
Divan şimdi tamamlanacaktır efendim. 

Buyurun Sayın Aykurt. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL AY

KURT (Denizli) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 1 Mayıs 1978 Taksim olayları için Sayın Faruk 
Demirtola ve arkadaşları tarafından verilen Genel 
Görüşme açılmasına dair önerge hakkında Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurları
nıza geldim. 

Genel Görüşme önergesi Millet Meclisine 11.5.1978 
tarihinde verilmiştir; bundan tam 7 ay evvel. 1 Ma
yıs 1978'den, 27 Aralık 1978 tarihine kadar gelişen 
olayların herbiri; 1 Mayıs faciası kadar büyüktür, elem 
vericidir. Daha dün, Elazığ ilimizde beş vatandaşımız 
öldürülmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştır. Bundan bir
kaç gün önce Kahramanmaraş olayları hepimizin 
gözleri önündedir. 

Sayın Bakan, bu önerge münasebetiyle biraz ev
vel yaptığı konuşmada son derece edebi bir üslup içe
risinde hazırlanmış, talimin ederim başkası hazırla
mış, bir metni huzurlarınızda okudu. Gönül isterdik! 
Sayın Bakan burada açıklama yaparken, 1 Mayıs İşçi 
Bayramı'nın tarihi gelişimini değil; «1 Mayıs 1978'de 
istanbul'da ve başka illerde meydana gelen olayların 
sonucu ne olmuştur? Bu toplantılara katılan memurlar 
ve diğer teşekküller hakkında ne gibi işlem yapılmış
tır? Hükümet tarafından ne gibi tedbir alınmıştır?» 
bunları açıklasaydı. Bundan bahsetmedi. 

5442 sayılı Kanuna göre; valiler normal tedbirler
le güvenlik sağlanamayacağı kanaatına vardıkları za
man, ilave asker isteyebilirler ve olay vukua geldik
ten sonra askeri güç isteyebilir. 5442 sayılı Kanunun 
kapsamı bu. 

Fakat görüyoruz ki, 1 Mayıs Taksim olaylarında 
- yanılmıyorsam - 20 bin civarındaki asker toplantı
dan evvel İstanbul'a yerleştirilmiştir. Bunun anlamı 
açıktır ve üzücüdür, istanbul'da daha olaylar başla
madan evvel, Hükümet, Türk topraklarında serbestçe 
komünizm propagandası yapılabilmesi için Türk aske
rini komünistlere bekçilik yaptırmıştır. Bunun hesabı 
sorulmalıdır diyoruz. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — 1977'nin resimleri
ne bak, asker yoktu. (CHP sıralarından, «Bu kürsü
den bu kadar boş konuşulmaz» sesleri.) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bir defa daha söyleyeceğim : 

Şimdi yine Sayın Bakan, üzülerek ifade ediyorum 
ki, «1 Mayıs'ta gösteriler olaysız geçmiştir» diyebil
miştir bu kürsüden, çok acıdır bu. «1 Mayıs'ta gös
teriler olaysız geçmiştir» diyebilmiştir. 

700 sene Moskof la savaş vermiş, Türk Milletinin 
kanını akıtarak teslim aldığı bu topraklarda... (istan
bul Milletvekili Çağlayan Ege ile Burdur Milletvekili 
Ahmet Sayın arasında karşılıklı söz atmalar.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. Sa
yın, Sayın Ege, ikinizden de rica ediyorum, hatibin 
konuşmasına imkân verin. 

'MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Hanımefen
di oturduğu yerde rahat durursa, biz de rahat duru
ruz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, 700 sene... 

BAŞKAN — Her iki arkadaşımdan da rica edi
yorum, Sayın Başoğlu, sizden de. 

FAİK ÖZTÜRK (Elâzığ) — (AP sıralarına dö
nerek) Sizin kimseye bağırmaya, çağırmaya hakkınız 
var mı? Onun da sizin gibi konuşma hakkı var. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Öztürk, lütfen, 
lütfen. 

Buyurun sayın hatip. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

700 sene Moskofla savaş vermiş Türk Milletinin kanı
nı akıtarak, teslim aldığı bu topraklarda... (istanbul 
Milletvekili Çağlayan Ege'nin AP sıralarına doğru an
laşılamayan müdahaleleri.) 

'BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sayın 
Ege. 

ÇAĞLAYAN EGE (istanbul) — Sen kendi karına 
sahip ol. 

BAHRt DAÖDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, edep 
dışı konuşuyor. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sen benim karımı 
ağzına almak için, onun kadar terbiyeli ol. Beni seni 
başka yerden de tanıyorum. (CHP ve AP sıralarından 
karşılıklı müdahaleler.) 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, Sayın Ezgü, birbirimize 
karşılıkla saygı gösterelim, çok rica ediyorum. Sayın 
Ege, lütfen... 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Hakaret ederse, ha
karet ederim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Bir ailenin 
durumunu buraya getirmeye hakkı var mı hanımefen
dinin? 
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'BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Otur yerine, otur 
yerine. 

'BAŞKAN — Lütfen, lütfen, bu konuların hiçbiri
ni arkadaşlarımızın aslında burada ifade etmemelerini 
arzu ederiz; ama arkadaşlarım bu çizginin dışına çı-
kıyorlarsa, ikaz etmek durumuyla kendilerini, doğru 
şekilde harekete davet etmek mecburiyetindeyim; ar
kadaşlarım kusura bakmasınlar. Rica ederim arkadaş
larım, görüşmelerin huzurunu bozmadan devamına im
kân veriniz, lütfen. 

Buyurun. 
'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan bu kürsüde «1 
Mayısta gösteriler olaysız geçmiştir demiştir» dedim. 
700 sene Moskofla savaş vermiş Türk Milletinin ka
nını akıtarak sahip olduğu bu topraklarda, 1978 Tür-
kiyesinde Lenin'in, Marks'ın, Stalin'in resimlerinin 
gezdirilmesi olay kabul edilmiyor mu? 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Hepsi 
insan onların. 

'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Başlıbaşına bunların her biri birer büyük olaydır. 

Yine, 1978 Türkiyesinde Taksim Meydanında bu 
topraklarda Atatürk'ün resminin bulunmaması bir 
olay kabul edilmiyor mu? 

Yine, «Şu önlemleri aldık, bu önlemleri aldık» de-' 
nildi. Halbuki, görüyoruz, 1 Mayıs toplantılarını ter
tip edenler hakkında tahkikat açan Bakırköy Savcısı 
alelacele yerinden alınmış ve İnegöl'e sürülmüştür. 
(Kocaeli Milletvekili Kenan Akman ve Sivas Millet
vekili Ali Gürbüz'ün karşılıklı müdahaleleri ve Koca
eli Milletvekili Kenan Akman'm MHP sıralarına doğ
ru yürümesi.) 

İBAŞKAN — Sayın Akman, Sayın Akman rica 
ediyorum, Sayın Akman... (Başkanın tokmağı vurma
sı.) 

KENAN AKMAN (Kocaeli) — 1 Mayısta laf söy
leyecek adamın avradını s... ((ÂP ve MHP sıraların
dan «Yuh» sesleri, şiddetli gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Akman, Sayın Akman... 
'Sayın Kocal, oturunuz yerinize. 
KENAN AKMAN (Kocaeli) — Edepsizliğin lüzu

mu yok. Ben 1 Mayısa katıldım. (Kocaeli Milletvekili 
Kenan Akman ve MHP milletvekilleri arasında karşı
lıklı itişmeler.) 

BAŞKAN — Sayın Akman, beni dinler misiniz?... 
(Gürültüler.) 

Rica ediyorum, rica ediyorum; Sayın Irmak, rica 
ediyorum, oturunuz. 

KENAN AKMAN (Kocaeli) — Ben 1 Mayısa ka
tıldım; 1 Mayısa laf söyleyenin alnını karışlarım. 
(Gürültüler.) 

'BAŞKAN — Sayın Akman, Sayın Akman... 
Rica ediyorum Sayın Irmak. 
Arkadaşlar, lütfen oturunuz yerinize ve beni din

leyiniz. 
'KENAN AKMAN (Kocaeli) — Edepsizliğin lüzu-

' mu yok; ben katıldım 1 Mayısa... (Gürültüler.) 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Akman, sizinle gö

rüşüyorum, hana muhatapsınız? Lütfen... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, küfür 
etti. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
'Sayın Akman, burada ifade ettiğiniz söz, Yüce 

Meclisin çatısı altına yakışmayacak sözdür. Lütfen 
özür dileyiniz ve bu söz söylenilmemiş olsun. Aksi 
takdirde, Millet Meclisinin manevi şahsiyetine de ha
karet olan bu davranışınızdan dolayı sizi oturum dışı 
bırakacağım. 

'KENAN AKMAN (Kocaeli) — Müsaade eder 
misiniz. Öteden beri beni takip ediyorsanız, ben de
vamlı olarak sabırla dinliyorum. Oturdukları yerden 
durmadan laf atıyorlar, bu taraftan da laf atan arka
daşlarımız vardır. Konuşan hatip kardeşimize küfür et
tiğime dair benim ağzımdan bir kelime çıkmamıştır. 
Eğer benim söz alıp da konuşmam gerekiyorsa bu
radan cevap vermem gerekir. Sabır, sabır, sabır; artık 
buramıza geldi. Her türlü şeyleri söylesinler, amacın 
dışına çıkmasınlar. Yani 77 senesinde.... 

İBAŞKAN — Sayın Akman, anlaşıldı, rica ediyo
rum, bir dakika, beni dinleyiniz. Bu sabrınızı taşırma 
durumlarına benim müdahale etmem gerekir. Yetişe
bildiğimiz kadarı ile bu müdahaleyi zamanında yapıyo
ruz. Bir milletvekili olarak siz aynı şeyi düşünürseniz, 
diğer arkadaşımıza da aynı hakkı tanımak lazım ge
lirse, burada görüşme yapma imkânı maalesef ol
maz. Bu bakımdan ben özür dilemenizi tekrarlıyo
rum. Dilemediğiniz takdirde sizi oturum dışı bırakıyo
rum. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — «Amacımı aştı» 
dedi Sayın. Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Akman, özür diliyor musunuz 
efendim? 

İSABRÎ ÖZTÜRK (Hatay) — «Amacımı aştı> de
di Sayın Başkan. Bu da bir nevi özür dilemektir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, ben anlıyorum, rica 
ediyorum Öztürk. Arkadaşımız da o olgunluğu göstere
cektir. (Gürültüler.) 
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Sayın Akman, özür dilemiyorsanız sizi bir oturum, I 
oturum dışı bırakıyorum. (Gürültüler.) 

Eğer hakkınızı korumak isterseniz.... 
'KENAN AKMAN (Kocaeli) — Saym Başkan, 

oya sunarsınız, oylamada kabul edilirse özür dilerim. 
(Gürültüler.) 

'BAŞKAN — Sayın Akman, elbette size, gereki
yorsa müdafaa hakkı da vereceğim, oylama da ya
pacağım efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
«amacımı aştı» dedi. Amacımı aştı demek de özür di
lemektir. 

BAŞKAN — Evet Sayın Aykurt siz devam edi
niz, sizden sonra işlem yapacağım efendim. 

'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sayın Başkan, bir arkadaşımız «1 Mayıs hakkında laf 
edenin anasını avradını sin'kaf ederim» dedi. 

BAŞKAN — Rica ederim tekrarlamayın. 
'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Bu üye hakkında muamele yapılıncaya kadar konuş
mayacağım. Evvelemirde bu muamele yapılmalıdır. 
(AF sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

'Meclisin haysiyet ve şerefine uzanan bu muamele 
hakkında Sayın Başkanlığımız evvelemirde muamele 
yapmalıdır. 'Ben bu kürsüde 1 Mayıs üzerinde konuşu
yorum. O itibarla küfür bana da teveccüh etmekte
dir. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, hassasiyetinizde haklı
sınız. Elbette işlem yapabilmem için, arkadaşımın da 
müdafaasını aldıktan sonra, Genel Kurulun onayına 
sunacağım efendim. I 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
burada saygısızların yeri yoktur. (Gürültüler.) 

'BAŞKAN — Efendim Tüzüğü okuyorum. 
Sayın Aykurt, sürenizi hesap ederek size yeniden 

konuşma hakkı vereceğim efendim. 
'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Efendim, ben .1 Mayıs hakkında konuşuyorum. 1 Ma
yıs hakkında konuşanların burada anasına avradına 
küfür ediliyor, ben de buradayım Sayın Başkan. Ya
ni bu ahval, benim kürsü hürriyetimi zedeler, kürsüde 
özgür değilim. 

'BAŞKAN — Tamam Sayın Aykurt, gereken mua
meleyi yapacağım. 

'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Evvela muameleyi yapın. 

'BAŞKAN — Gereken muameleyi yapıp size söz 
vereceğim. Sayın Aykurt, siz yerinize buyurun efen
dim. 

I ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, usul- hakkında söz rica ediyorum. 

'BAŞKAN — Ne bakımdan efendim?... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Tutum ve 

davranışınız hakkında. 
(BAŞKAN— Evet, tutumum hakkında ne var, söy

leyin. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Burada, 

Meclisin manevi şahsiyetine sinkaf edilmiştir. Eğer, 
Meclisin manevi şahsiyetine yapılan bu galiz küfür oy
larla tasdik edilecek ise, biz bu Meclisin altında ça
lışmıyoruz ve oturumu terk edeceğiz. 

'BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, böyle bir işlem 
yapmadan, sizin de böyle bir hükme varmanızı doğru 
bulmuyorum. Ama, ben Tüzük hükümlerine göre iş
lem yaptıktan sonra kanaatiniz sizin olacaktır efen
dim. 

TURAN KOCAL (istanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun... Bir dakika efendim. 
Sayın Aykurt, sizin süreniz... 
'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Sayın Başkanım, bu kürsüde vaki olan, yalnız bana de
ğil-

'BAŞKAN — Süreniz 8 dakika olmuştur, 8 daki
kanın üzerine devanı ettireceğim efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
L Sayın Başkan, yalnız benim şahsıma değil, Büyük Mil

let Meclisinin ve Başkanlığınızın manevi şahsiyetine 
de hakaret edilmiştir. Şu ahvalde... (CHP sıralarından 
gürültüler.) Müsaade buyurun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, Sayın Aykurt... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Şu ahvalde, benim kürsüde... 
'BAŞKAN — Sayın Aykurt, beni dinleyiniz lütfen. 

Kestim sesinizi efendim, kestim' sesinizi. Beni dinleyi
niz, gene işlemi yapacak olan benim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Dinliyorum, tşlemi yapın, konuşmama devam ede
ceğim. 

BAŞKAN — Siz buyurun yerinize, ben işlemi ya
payım, ondan sonra Meclisin manevi şahsiyetine ya
pılan hakaret hakkında Tüzük hükümleri neyi gerek
tiriyorsa, ona göre işlem yapacağım. 

'MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Gerekli işlem yapıldıktan sonra ben konuşmama de
vam edeceğim. 

'BAŞKAN — Devam edeceksiniz tabii. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

I İşlem yaptıktan sonra devam edeceğim. 
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BAŞKAN — İşlem yapacağım efendim; buyurun. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Özgürlüğüm yok, bu kürsüde benim masuniyetim 
yok. Ben bu kürsüde konuşurken hakarete maruz ka
lırsam, ne konuşabilirim? 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, siz yerinize buyurun. 
Size, kaldığınız yerden devam ettireceğim ve süreni
zi kullandıracağım efendim. 

'BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Anamıza, avradımı
za küfrediyor. Olur mu böyle şey? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, rica 
ediyorum. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Durmadan tahrik 
ediliyor ama. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Onun için küfür 
etmesi mi lazım? 

BAŞKAN — 137 nci maddeyi okuyorum efendim: 
'«Meclisten geçici olarak çıkarma cezası aşağıdaki 

hallerde verilir : 
Aynı birleşim sırasında üç kere kınama cezasına 

uğramak; 
'Bir ay içinde beş kere kınama cezası almak; 
Görüşmeler sırasında Cumhurbaşkanına, Cumhu

riyet Senatosuna, Millet Meclisine, Cumhuriyet Sena
tosu Başkanına, Millet Meclisi 'Başkanına, Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisi Başkanlık Divanlarına, 
Başkanlık görevini yerine getiren Başkanvekiline ha
karette bulunmak, sövmek veya onları tehdit etmek 
yahut Türkiye Cumhuriyetine veya onun Anayasa 
düzenine sövmek; 

Görüşmeler sırasında halkı veya Devlet kuvvetle
rini yahut kamu organ, kuruluş ve görevlilerini ka
nun dışı hareketlere, ayaklanmaya veya Anayasa hü
kümlerini bozmaya teşvik ve tahrik etmek; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi bina, bahçe ve ar
saları içine silahlı olarak girmek...» Bu şekilde devam 
ediyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, arkadaşımız özür dileyecek efendim; kendisine 
bir soruverin. 

'BAŞKAN — Sayın arkadaşımıza bu konuda za
ten imkân tanıdık. Dileğimiz bu Meclisteki söyleni
len, bu Meclise yakışmayan sözlerin söylenilmemiş ka
bul edilmesidir. Elbette ki, içtüzükte bu Meclisi bu 
yönde çalıştırmak için konulmuş hükümleri taşımak
tadır. Arkadaşımıza bu hususta, özür dilemesi konu
sunda söz veriyorum. Buyursunlar efendim. 

KENAN AKMAN (Kocaeli) — Efendim, benim 
sabrımı aştı. Eğer ki Meclise hakaret etmişsem özür 

diliyorum. Yalnız aynı küfür eden arkadaşlar küfürü-
nü geri alsınlar. Özür diliyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, sayın arkadaşımız özür dili
yor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, sa
dece size karşı... 

'BAŞKAN — Hayır, Yüce Meclise karşı özür dili
yor. Yüce Meclise ve Başkanlığa karşı herhangi bir 
şey olmuşsa, özür diliyor. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Atıfta bulunsun. 
Şu cümleleri söylemedim desin. (CHP sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın rica ediyoruz, bu 
hususlarda da Başkanlığın nasıl çalışacağını da lüt
fen kendisi takdir etsin. Çok rica edeceğim. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, ke
limeyi geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Akman özür dilemiştir ve 
Başkanlık olarak da biz bu işlemi yapmaya lüzum 
kalmadığı kanaatine varmışızdır. Teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Aykurt, buyurun efendim; kaldığınız yer
den, devam ediniz. 8 dakikanızı kullandınız, 12 dakika
nız daha var, tolerans tanıyacağım efendim. 

t ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, o 
lafların zabıtlardan çıkarılmasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Söylenilmemiş kabul ediyoruz efen
dim. Zabıtlara bu şekilde geçecektir. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — O küfürü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Geri aldılar, özür dilediler efendim. 
TURAN KOCAL (istanbul) — O sözlerini geri 

alsın. Geri alınmadan halledilecekse, ben de küfür 
edeceğim. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kocal. 
TURAN KOCAL (istanbul) — Geri almadan iş 

hallediliyorsa, ben de küfür edeceğim. Sözlerini geri 
alsın. 

BAŞKAN — Rica ederim, bu çatının altındaki in
sanlara elbetteki özür dilemek yakışır. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — 1 Mayıstan söz 
edenlere küfür etmiştir, geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, Sayın Erdal, rica ediyo
rum, özür dilemek geri almak demektir efendim. Lüt
fen efendim. Özür dilemiş ve mesele kapanmıştır. 

Buyurun efendim. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL AY

KURT (Denizli)— Sayın Başkan, ben. 2 dakika ko
nuşmadım daha... 
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BAŞKAN — Sayın Aykurt, ben zaman tutuyo
rum, beş dakikayı çıkarttım zaten. Siz buyurun efen
dim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, tarihi boyunca hür yaşamış, is
tiklal ve hürriyeti uğrunda çok zor günlerde kanını 
ve canını seve seve veren Türk Milleti; haysiyetine, 
toprağına, hürriyetine düşkün büyük Türk Milleti, 
bugün bölünme ve parçalanma tehlikesiyle karşı kar
şıya bulunmaktadır. 

Bu tehlike, bugün dünden daha ciddi, yarın bu
günkünden daha büyüktür. Ecdadımız, bu vatanın her 
karış toprağını kanıyla sulayarak ve çok ağır bedeller 
ödeyerek bizlere teslim etmiştir. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — (Sıra kapaklarına 
vurarak) Sözünü geri alsın, böyle şey olmaz. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Çıldırdın mı be 
adam?... 

SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, dok
tor olarak arkadaşımızın rahatsız olduğu kanısında
yım, lütfen muayeneye gönderin. Ben doktorum, öy
le görüyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Geri alsın, geri 

alsın. 
BAŞKAN — Sayın Irmak, sizden de sükûnetinizi 

muhafaza etmenizi rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Egemenlik hakkımıza, vatanımızın bütünlüğüne, Türk' 
ün haysiyet ve şerefine uzanan namert eller, tarihin 
her devrinde kırılmıştır. 

Milletimizi, Haçlı Seferlerine göğüs germiş, düve
li muazzamaya karşı koymuş... 

MEHMET IRMAK (Çorum) — (Sıra kapağına 
vurarak.) Geri alsın, kelime kelime geri alsın. 

'BAŞKAN — Sayın Irmak... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Sayın Başkan, devam edecek miyim? 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkan, 

arkadaşımızı doktora götürelim. Gerekli işlemi yapın. 

BAŞKAN — Sayın Kaleli, çok rica ediyorum, ben 
yapıyorum, ben yapıyorum rica ediyorum. Eğer öyle 
doktora götürülmesi gerekirse, pek çok arkadaşımızı 
doktora sevk etmek lazım, kusura bakmayın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sayın Başkan devam edecek miyim? 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 
olmaz böyle şey, olmaz. Kelime kelime geri almalı. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Sayın Irmak, sükûne
tinizi muhafaza ediniz, lütfen. 

Buyurun. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — (Sıra kapağına 

vurarak) Olur mu Sayın Başkan?.. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 

Batının emperyalist güçlerine karşı mağlup olmamış, 
Türk Askeri her türlü imkânsızlıklar içerisinde kar
nında bir lokma ekmek dahi yokken, Milli Mücadele
de zaferler kazanmış; Çanakkale'de, Sakarya'da ve 
Dumlupınar'da tarihe altın sayfalarla destanlar yazdır
mıştır. 

Dünyada devletleri devlet yapan, topraklarındaki 
kayıtsız şartsız egemenlik hakkına sahip olmaktır. 

Bundan kısmen dahi vazgeçmek veya başka bir 
güçle paylaşmak, devlet için de, millet için de bir hay
siyet ve şeref meselesidir. 

Değerli arkadaşlanm, arz etmeye çalıştığım bu 
sözler, bu çatı altında bulunan herkes tarafından iç
tenlikle kabul edilmektedir. 

Hepimiz bu vatanın çocukları olarak, milletimize 
ve devletimize hizmet edebilme yarışı ve heyecanı 
içindeyiz. 

Ne hazindir ki, tarihi boyunca uğrunda böyle 
bir mücadele verilmiş bu vatan topraklarında bu
gün birtakım oyunlar oynanmaktadır. Sınırlarımızda 
yabancı güçler dövüşmekte, sınırlarımız içerisinde 
egemenlik hakkımıza tecavüzler vaki olmakta, Bay
rağımız ve bağımsızlığımız bir avuç sorumsuz kişi ta
rafından elimizden alınmak istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bugün artık kimsenin inkâr 
ve tevil edemeyeceği kadar açık bir gerçek ortaya 
çıkmıştır ki, Devletimizin varlığına kastedenler, Tür
kiye'de Marksis, Leninist bir düzen kurmak isteyen
lerdir. Cumhuriyetin her devrinde böyle bir ideolo
jinin cazibesine kapılanlar bulunmuştur. Ancak, Dev
letin topyekûn karşı koymasıyla bu tehlike bertaraf 
edilebilmiş/tir. Bugün en büyük endişemiz bu Hükü
metin, bu tehlikeyi bilerek ya da bilmeyerek görme-
mezlikten gelmesidir. 

Soruyoruz, Hükümet anarşiye teslim mi olmuştur, 
yoksa Hükümet anarşiyle beraber midir? Gerilere 
baktığımız zaman anarşistlerle beraber «Bu düzen bo
zuktur, bu düzen yıkılmalıdır» sloganlarını söyleyen
lerin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu görüyoruz. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Düzen bozuktur, 
düzen bozuk olmasa sen buraya gelmezdin. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bu sloganlarla gönüllerden ve iradelerden Anayasa-
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mızın değerleri ve siyasi tertiplerin yerine Marksist 
ve Leninist düzen ilkeleri ikame edilmeye çalışılmış
tır. Bundan sonra amaca ulaşabilmek için Devleti
mizi içinden çökertmeye matuf eylemler başlatılmış 
ve bugünkü çıkmaz sokağın başına gelinmiştir. 

Sevgili arkadaşlarım, 1 Mayıs 1978 tarihinde Tür
kiye'nin bir çok bölgelerinde ve Taksim Meydanın
da Proterya diktatörlüğünün gös'terisi ve provası ya
pılmıştır. 1 Mayıs günü, başka yerlerde olduğu gibi, 
İstanbul halkı çoluğu ile çocuğu ile şehri terk etmiş
lerdir. 1 Mayıs günü esnaf can derdine düşmüş, dük
kânlarının kepenklerini indirmiş, işyerlerini terk ede
rek, evlerinin kapılarını kilitleyerek İstanbul'dan kaç
mışlardır. 

Böylesine boşaltılmış İstanbul şehri bizzat bu 
Hükümet tarafından Komünist eylemcilere teslim edil
miştir. Bu gösterilerde Türkiye'ye ait, milliyetçiliğe 
ait hiçbir şey yoktur. Türk Bayrağı yerine, orak - çe-
kiçli Moskof Bayrağı, Atatürk yerine Komünist şef
lerin resimleri, İstiklal Marşı yerine Enternasyonal 
Marşı vardır. Bunlardan çok daha hazini. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Gına 
geldi artık. 

BAŞKAN — Sayın Öznal, çok müdahale ediyor
sunuz. Rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — ... 
Bu kızıl bayrakların gölgesinde, i«Yaşasın Rusya»', 
«Türkiye Komünist Partisine özgürlük» diye haykı
ranların arasında Cumhuriyet Halk Partisinin eski ve 
yeni belediye başkanları ile 24 milletvekili vardır. 

O gün Komünist provası yapan ve Taksim'i kızı
la boyayan örgütleri Hükümet kınayamamışitır. Cum
huriyet Halk Partisi yönetimi bu gösterilere katılan 
milletvekillerine ve belediye başkanına karşı bugüne 
kadar bir işlem yapamamıştır. 

Aksine, bu gösterilerin bir «aşama» olduğunu 
söyleyerek, bunlarla tam bir işbirliği içerisinde bulun
duğunu ispat etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu olaylar karşısında 
Hükümet, sanki bu Devletin hükümeti değilmiş gibi 
kayıtsızlık içerisindedir. Hükümet, ne olaylardan ev
vel, ne de olaylardan sonra hiçbir tedbir almadığına 
göre, acaba Hükümet, «Yıkılası düzen» dediği düze
ni mi değiştirmektedir? 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Yani 1977'deki 
gibi mi tedbir alsa idik? « 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sınırlarımıza tecavüz vardır, Hükümet yoktur. Top
raklarımızda yabancı güçler savaş vermektedir, Hü

kümet yoktur. Yurdumuzun her tarafında katliam 
vardır, yağma vardır, iç harp vardır, Hükümet yok
tur. 

Değerli milletvekilleri, bu Hükümet anarşinin 
kaynağına inemez. Çünkü, anarşinin kaynağında 
kendisi vardır. 1965 senesinden beri Cumhuriyet 
Halk Partisi, «Bu düzen bozuktur, bu düzen değiş
melidir» sloganlarına dört elle sarılmış, köy köy, mey
dan meydan bu sloganlar haykırılmıştır, partinin te
mel propogandası haline getirilmiştir. İşçi eylemle
rinde, toprak işgallerinde hep Cumhuriyet Halk Par
tisi vardır. 

Moskovaya mı, Pekin'e mi bağlanalım mücadele
sini yapan TÖB - DER'le Cumhuriyet Halk Partisi 
beraberdir. Açıkça Proldterya ihtilalini müdafaa eden 
ve bunu eylemleriyle icra eden DİSK'le Cumhuriyet 
Halk Partisi beraberdir. Polisi ikiye bölen, POL -
DER'le, DEV - GENÇ'le Cumhuriyet Halk Partisi 
beraberdir. 

Bunların dışında, «Bütün kanunların üstünde do
ğa kanunu vardır» diyerek vatandaşı kanunsuzluğa, 
«Toprak işleyenin su kullananın» diyerek vatandaşı 
ihkakı hakka teşvik eden, yine bu Hükümetin başı 
Sayın Ecevit'dir. 

Sevgili arkadaşlarım, Atatürk ve Devrimcilik 
adlı kitapta bakınız Ecevit ne diyor : «Gerçek dev
rim altyapı devrimidir. Yani üretim ilişkilerini yeni
den düzenleyen ve ekonomik güce el değiştirten dev
rimdir.» Ve devam ediyor : «Bazı istisnalar bir yana 
bırakılırsa bu devrimler, üretim ilişkilerini halk ya
rarına değiştirecek, ekonomik güce el değiş'tirtecek; 
öylelikle halkın ekonomik, sosyal durumunu dişe do
kunur ölçüde düzeltecek, siyasal gücünü bir ölçünün 
üstünde artıracak nitelikte devrimler değildir. Şim
diye kadar Türkiye'de bu anlamda bir devrim, eko
nomik güce el değiştirten bir devrim bütün ve köklü 
olarak yapılmış değildir. Cumhuriyetin ilk dönemin
de yapılan devrimlefden çoğu - yani Atatürk dev
rimleri bu; Ecevit söylüyor - üstyapı devrimlerinden 
ibaretti. (Atatürk devrimlerinin inkârı) Türkiye'de 
daha çok altyapı değişikliği gereklidir.» 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Yalan mı 
söylemiş yani? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bu s özlerle... 

BAŞKAN — Sayın Şentürk... 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bu kadar 

geri zekâlılık olmaz canım. 
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BAŞKAN — Sayın Şentürk, çok müdahale edi
yorsunuz. Çok rica ederim, rica ederim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Atatürk'ün büyük ümitlerle gerçekleştirdiği inkılaplar 
Sayın Ecevit tarafından Marksist kriter ve yöntem
lerde bulunarak yozlaştırılmakta ve toptan inkâr 
edilmektedir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Konuşma 
şekli bile acaip. 

BAŞKAN — Siz tayin edecek değilsiniz hatibin 
konuşma şeklini. Biraz kendinize geliniz lütfen. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Değerli milletvekilleri, bugün Hükümet Başkam olan 
Ecevit'in bu sözleriyle MarksizminTemel Kitabı adlı 
eserde* geçen sözler, benzerlik değil ayniyet arz et
mektedir. (CHP sıralarından gürültüler) Yine Engels' 
in şu sözleriyle Ecevit aynı çizgide buluşmaktadır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bu kadar 
da geri kafalılık olmaz. Doğru söyle okudun mu ki
tabı? 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, Sayın Şentürk, size 
bir ihtar veriyorum efendim, 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Engels, «Her şeyden önce görevimiz bireysel üretimi 
kooperatif şeklindeki üretime, bireysel mülkiyeti de 
kooperatif mülkiyete dönüştürmektir» demektedir. 
Engels söylüyor. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet anarşinin kayna
ğına inemez, inerse orada kendisini bulur; iddiamı
zın gerekçesi budur. Görüldüğü gibi Cumhuriyet 
Halk Partisi ve onun lideri, Marksist - Leninist dev
rimcilere amaç bakımından da, araç bakımından da 
bu şekilde delalet etmiş ve yol göstermiştir. 

«Castro'nun .önünde kilitli kapılar vardı, Che 
Guavera'nın önünde kilitli kapılar vardı, Ho Şi Minh' 
in önünde kilitli kapılar vardı, Mao Che Tung'un 
önünde kilitli kapılar vardı. Anahtarı devrimcilerin 
elinde olmayan o kapıları açabilmek için yüklenmek 
gerekirdi. Kapıları kırmak gerekirdi. Bizde ise kapı
lar kilitli değildir. Tokmağını çevirince açılabilir» 
diyen, bu Hükümetin başı değil miydi? (CHP sıra
larından gürültüler) 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Kaçıncı kez tek
rar ediyorsun? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — O 
halde anarşiyi dışarda değil, bu sözleri söyleyenlerde 
aramak gerekirdi diyoruz, 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümeti, olayları, devlet güvenlik teşkilatlarının 
tertipleri gibi göstererek, kamuoyunun eşkiyayı ve 
onların niyetlerini teşhis etmesine daima engel ol
muş, bu hususta alınan bütün tedbirlere sistemli şe
kilde yan örgütleriyle beraber karşı koymuştur. 

15 - 16 Haziran işçi ihtilali DÎSK'in tahrikiyle 
Türkiye'de büyük tahribat ve kardı olaylara sebebi
yet vermiştir. 1 Mayısta olduğu gibi, bu olayda dahi 
Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Ecevit'in tutumu ib
ret ve dehşet vericidir. 

Sayın Ecevit 1 Temmuz 1970 tarihinde, «Ben de 
işçi olsaydım, böyle bir kanuna, karşı isyan ederdim» 
demiştir. Ülkemizde cereyan eden bu olaylar, özel
likle 1 Mayıs 1978 tarihinde Taksim Meydanında 
icra edilen «kızıl prova»», hep bu Hükümetin bilgisi, 
teşviki ve himayesi altında cereyan etmiştir. 

Eğer Genel Görüşme açılmasına Yüce Meclis ka
rar verirse, bu olaylar enine boyuna tartışılacaktır. 
Adalet Partisi Grubu olarak biz, Genel Görüşme 
açılmasında, ülke yararına, büyük faydalar olduğu 
kanaatindeyiz. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Kaçıp kaçıp, son
ra geliyorsunuz buraya. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Eğer korkmuyorsanız, geliniz siz de bu Genel Görüş
me önergesine ,«evet»ı deyiniz. Kimin rte renkte ol
duğunu burada birlikte göreceğiz o zaman. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya)' — Zaten söy
ledin söyleyeceğin kadar, Genel Görüşme açılsa ne 
olur? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Eğer iktidarın bir korkusu yoksa, kendisini bu olay
ların suçlusu saymıyorsa, bizden evvel bu önergeye 
«evet» demelidir. 

Sözlerime nihayet verirken, Grubumuzun bu öner
geye olumlu oy vereceğini arz eder, Yüce Meclise 
şahsım ve Grubum adına saygılar sunarım. (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykürt. 
Sayın üyeler, daha önce Danışma Kurulu öneri

si ve Genel Kurulumuzun aldığı karar gereğince, 
saat 18.00'e kadar yapılan çalışmalarımız tamamlan
mıştır. 18.00'den sonra sözlü sorular üzerindeki ça
lışmalarımıza geçeciğiz. 

Genel Görüşmeye, daha sonra, kaldığımız yerden 
devam edilecektir. Sözlü sorular kısmına geçiyoruz. 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
ve Devlet Sakanı - Başbakan Yardımcısı Orhan Eyü-
boğlu'nun cevabı. (6/58) 

BAŞKAN — Sayın Akman?.. Burada. 
Sayın Başbakan .. Sayın Başbakan adına Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Orhan Eyüboğ-
lu burada. 

Önergeyi okutuyorum efendim : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Başbakan tarafından yazılı, 
cevaplandırılmasını saygılarımla rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Kenan Akman 

Bakanlar Kurulu karan ile memurlara, işçi ve 
emekli memurlara 750 lira ile 1 000 lira arasında de
ğişen aylık ödemeler yapılmaktadır. Bu yardımın ya
pılmasının gereği Hükümet adına yapılan açıklama
larda, zam paketinin getirdiği yıkımı hafifletmek ola
rak izah olunmuştur. 

Hal böyle olmasına rağmen, yaşlı, kimsesiz ve 
geliri olmayan vatandaşlara bağlanmış 600 lira ile ye-
tinilerek, en çok ihtiyacı olan bu kişilere en asgari hat 
olan aylık 750 lira yardımın aynı amaçla yapılması 
gerekirken, yapılmaması toplum vicdanında tepki 
ila karşılanmıştır. 

1. Yaşlı, kimsesiz ve geliri olmayan kişilere 
hangi nedenle aylık ilave yardım yapılmamıştır? 

2. Bu kişilere bu yardımın yapılması Hükümeti
nizce düşünülmekte ve halen bu konuda bir çalışma 
yapılmakta mıdır? 

3. Bu kişilere, bu yardımın yapılması öngörülü
yorsa, hangi tarihten İtibaren yapılacaktır? örneğin 
1 . 1 . 1978,'den itibaren bu yardımdan yararlanabi
lecekler midir? 

BAŞKAN — Soru, zamanında yazılı olarak ce
vaplandırılmadığı için, sözlü soruya dönüşmüştür. Bu 
bakımdan sözlü soru olarak cevaplandırılacaktır. 

DEVLET BAKANI BAŞBAKAN YARDIMCISI 
ORHAN EYÜBOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlarım; 

Bu konuda Başbakanlıkta çalışmalar yapılmakta
dır. Henüz tamamlanmamıştır; ama üzerinde önemle 
durulmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Soru sahibinin bir talebi yok. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar

şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/24) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci?.. Yok. 
Sayın Başbakan Yardımcısı burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan Yardımcısı burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlun'un, Bakan

lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu?.. Yok. 
Sayın Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Şerefoğlu?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Doğan?.. Burada. 
Sayın Bakan?., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 

yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 
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BAŞKAN — Sayın Kösoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 

ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Müli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 

bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6135) 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin sözlü soru önergesi ve İçişleri Bakanı İr
fan Özaydınlı'nın cevabı. (6/36) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın İrfan 

özaydınlı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına delalet buyurmalarını saygılarımla rica ederim. 

Niğde Milletvekili 
Sadi Somuncuoğlu 

POL-DER, POL-ENS ve İPA gibi polis dernek
lerinin başkan, yönetici ve ileri gelelilerini, Emniyet 
Genel Müdürlüğünün en aktif görevlerine tayin etti
ğiniz bilinmektedir. 

Bu cümleden olarak : 
Pol-Ens yöneticisi İsmail Metin, Personel Dairesi 

Başkanlığına, 
Pol-Der yöneticisi ve CHP Yozgat Milletvekili 

Adayı Fethullah Eraslan, Lojistik Dairesi Başkanlı
ğına, 

Ipa yöneticisi Muzaffer özbayrak, Personel Şube 
Müdürlüğüne getirilmiş bulunmaktadır. 

1. Solcu faaliyetleri ve poMs derneği hüviyetini 
aşan siyasi faaliyetleri herkes tarafından bilinen bu 
derneklerden özellikle POL-DER 'ile nasü bir faaliyet 
ve işbirliği içinde bulunuyorsunuz? 

2. Yaptığınız tayinler, bu dernekleri tatmin ede
rek, giriştiğiniz partizanca kıyımlarda kendinize des
tek mi yapmak istiyorsunuz? 

3. Getirildikleri görevler bakımmdaıo, bahsi ge
çen kişiler kıdem ve liyakat ölçülerinden geçirilmiş 

midir? Polis teşkilatı için son derece ehemmiyetli olart 
bu kıdem ve liyakat ölçülerine riayet etmeksizin ya
pılacak tayinlerle polisin iç bünyesini allak bullak et
miş olmuyor musunuz? 

4. Emniyet Genel Müdürlüğünde yükselebilmek 
için ille bir derneğe bağlı mı olmak gerekmektedir? 

5. Devlet dairelerine ve özellikle emniyet teşki
lâtına siyasetin girmesinden şikâyetçi değil misiniz? 
Pol-Der gibi resmi neşriyat organlarındaki açık ifa
delerden de marksist eğilimli ve bölücü olduğu anla
şılan bir derneğin mensuplarına emniyet teşkilâtını 
teslim etmekle nereye varmak istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler, 
Bakanlığımla ilgili atamalar yönetmelik esasları

na göre yapılmaktadır. Yüce Mecliste de tekrar tek
rar ifade etmişimdir, Bakanlığım hiçbir suretle kesin
likle derneklerin kontrolü altında değildir; ne Pol -
Birtn, ne Pol - Der'in, ne de Pol - Ens'in. Ve bu hu
susta da yakında huzurunuza bir yasa değişikliği gele
cektir, takdir o zaman Yüce Meclisin olacaktır. 

v Emniyet Genel Müdürlüğünde Pol - Ens, Pol - Der, 
Pol - Bir gibi derneklerin ne atamalarda, ne de Ge
nel Müdürlükte, görevlerde kontrolüm olduğu müd
detçe hiçbir tesiri olamaz; müsterih olmanızı istir
ham ederim. Yönetmelik esaslarına göre, görevdeki 
kabiliyetlerine göre atamalar yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, buyurun. 
Cevap hakkınız 5 dakikalık süreyle tahdit edilmiş

tir Sayın Somuncuoğlu. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Biraz önce soru önergemi cevaplayan İçişleri Ba

kanının cevaplarını yeterli bulmak mümkün değildir. 
Kendisi emniyet teşkilâtımız ve memleketimizin için
de bulunduğu anarşi açısından fevkalâde önemli olan 
bu sualleri geçiştirmek suretiyle görevini yaptığı ka
naatiyle sözlerini kısaca kesmiştir. 

Emniyet teşkilâtında birçok dernek vardır, bun
lardan 2 tanesi, üyesi ve kamuoyunda bahsi geçmesi 
bakanından dikkatleri çekmektedir. Bunlardan bir 
tanesi Pol - Der'dir, bir diğeri de, bu Hükümet za
manında kurulmuş olan Pol - Bir Derneğidir. 
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Geçenlerde adliyede bulunan bir avukat arkadaşı
mın ifade ettiğine göre, bu Pol - Der ve Pol - Bir der
nekleri hakkında bir dava söz konusu olduğunda, 
Pol - Bir'in bütün genel merkez yöneticilerinin An
kara dışına sürgün edildiğini ve Ankara dışına dave
tiyle çıkartıldığını, ama Pol - Der mensuplarının hep
sinin de yöneticilerinin Ankara içerisinde ikâmet et
tiğini, hayretle müşahede ettiğini söylemiştir. 

Yine geçenlerde İsparta'dan gelen bir dostumuz, 
İsparta'da Pol - Bir'i kuran yönetim kuruluna mensup 
polislerin toptan vilayete isimlerini verir vermez, vi
lâyet içerisinde dağıtıldığını, hiç kimsenin il merke
zinde kalmadığını ifade etmiştir. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Bütün derneklere aynı işlem yapılmıştır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Devam
lı siyasi beyanatlar veren, faşizme karşı savaş naraT 
larıyla ortalığı karıştıran Pol - Der'in Genel Başkanı 
Ankara'da ikâmet etmektedir; ama Pol - Bir'in Ge
nel Başkanı, Mardin'e sürülmüştür. 

Yine, İstanbul'da afiş asarken, elindeki silahlarla 
birlikte, İlerici Gençlik Teşkilatıyla kol kola girmiş, 
İstanbul caddelerine afiş asarken yakalanan Pol -
Der'li polisler hakkında idari takibat açıldığı söylen
miş ama, bugün hepsi de İstanbul'da vazifeleri ba
şında bulunmaktadır. 

Yine, Sayın Bakan eğer burada görevini, söyledi
ği gibi, kanun ve yönetmeliklere göre dürüstçe yap
tığı kanaatinde ise, buraya çıkıp ne kadar Pol - Der 
üst yöneticisinin Bakanlık merkez teşkilâtında, Em
niyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilâtında ve An
kara teşkilâtında bulunduğunu; buna karşılık öteki 
derneğin ne kadar mensubunun Genel Müdürlükte, 
Emniyet Genel Müdürlüğünde çalıştığını söyleme ce
saretini göstermeliydi. Bunu gösteremediğine göre, 
ne kadar bu kürsüden «ben hiçbir dernek tanımam, 
hiçbirinde ayırım yapmam ,derneklerin durumu beni 
etkilemez» derse desin, bu farklı icraat, bu ayırımcı 
tutum ve birbiriyle felsefe birliği içerisindeki,, icraat 
birliği içerisindeki kesin görüntü karşısında, sözlerle 
gerçeklerin değişmesi mümkün değildir. Esasen bizim 
için sözler geçerli değil, icraat geçerlidir. Bütün Tür
kiye çapında Pol - Der'li polisler, değil kıdemlerine 
göre bir makamı işgal etmek, kendilerinin üstündeki 
makamları dahi tanımadan, eğer q ilin valisi Pol - Der 
zihniyetinde değilse, o valiyi de tanımadan aşarak 
devletin hiyerarşisi dışında ve gayri - mesul birtakım 
dernek, şahıs veya milletvekili gruplarıyla irtibatlı 
olarak çalıştığı yolundaki söylentiler artık inkâr edi
lemeyecek kadar ağırlık kazanmıştır. 

. Esasen, bir yandan İçişleri Bakanı bir ölçüde her
kesi memnun edecek gibi görünen, emniyet teşkila
tındaki farklı dernekleri kabul etmediğini beyan eden 
ve dernekleşmeyi ortadan kaldıran bir kanun tasarısı
nı Meclise sevk ettiğini ortaya koyan görüşlerini ba
sında yayınlattığından, birkaç gün sonra, Başbakan 
Pol - Der'e çektiği telgrafla kendilerini takdir ettiği
ni, tebrik ettiğini ve kendileriyle beraber olduğunu 
devletin radyo ve televizyonundan da yayınlatmak 
suretiyle, Başbakanın ve Hükümetin hangi tutum ve 
anlayış içinde olduğunu tescil etmiştir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Somuncuoğlu. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu ba

kımdan, Sayın Bakanın bu kürsüde gerçekleri değil, 
siyasetin gereği olarak yuvarlak sözlerle kanun ve 
hukuka sığmayan icraatını kamufle etmekten öte be
nim yönettiğim sualleri cevaplandırmadığını huzu
runuzda ifade etmek istiyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP ve MHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan

bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Başbakan adına Başbakan Yar

dımcısı burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

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

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu?.. Burada. 
Sayın Adalet Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
AHjMET SAYIN (Burdur) — Bir kere daha er

telenmişti Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim usulümüz, Bakan bulun

madığı sürece ertelemek, sayın üye bulunmadığı sü
rece de bir defa ertelemek. İçtüzük hükümleri bu. 

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı, Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun cevabı. (6/40) 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum: 
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15 . 2 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Bülent 
Ecevit tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delalet buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

istanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

1. TÖB - DER Başkanlığında toplanan bazı sol
cu kuruluşların yayınladığı ortak bildiriyi tetkik etti
niz mi? 

2. Tetkik etmiş iseniz, imam - Hatip okulları
nın kapanması ve Kuran okunmasına son verilmesi 
isteklerini nasıl karşılıyor sunuz? 

3. Aşırı solcu kuruluşların bu beyanım uygun 
görmüyorsanız, solcuların beyanını Anayasanın 10 
ve 50 nci maddelerine uygun buluyor musunuz? 

4. Uygun bulmuyorsanız, bu aşın solcuların tu
tumları hakkında ne düşünüyor sunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ORHAN EYÜBOĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın üyeler; 

Bütün aşırı uçlar üzerinde hassasiyetle durulmak
tadır ve bunlardan suç teşkil edenler, bağlı oldukla
rı siyasi teşekküllere hiç bakılmaksızın adli makam
lara sevk edilmektedir. Bunun üzerinde de bundan 
böyle de sayın arkadaşlarım, aynı hassasiyetle dura
cağız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
TURAN KOCAL (istanbul) —Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kocal, hakkınızı kullanacak

sınız, buyurunuz efendim. 
TURAN KOCAL (istanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Bundan bir müddet evvel Sayın Başbakandan bir 

sözlü soru sormuş idim. Bu sözlü sorumda, Töb -
Der bir toplantıda, biraz evvel okunan şekliyle de 
Kuran okunmasına son verilmesi ve imam - hatip 
okullarının kapatılmasını istemiş idi. 

Ben Sayın Başbakandan, Töb - Der'in Kuran okun
masına ve imam - hatip okullarıyla buna benzer okul
ların kapatılmasını isteyecek kadar ileriye gitmesi kar
şısında, Anayasamızın gerekli maddelerinde vicdan 
ve din hürriyetinin olmasına rağmen, haklarında ne 
gibi muamele yapılmıştır diye soru sordum. Sayın 
Başbakan adına, bu kürsüden Başbakan Yardımcısı 
Sayın Orhan Eyüboğlu geldi, cevap verdiler. Gerek-
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li işlem yapılacak mı, yapılmayacak mı da belli ol
mayacak şekilde böyle karmakarışık bir ifade... 

Ben kendilerinden şunu öğrenmek isterim: Töb -
Der'in yayınlamış olduğu bu bildiri aylarca evveldi. 
Bugüne kadar haklarında ne muamele yapıldı? Ana
yasanın gerekli maddesinde din hürriyetini çiğneyen 
bir Töb - Der teşkilatına nasıl müsaade edersiniz ve 
haklarında yapılan muamele varsa lütfen gelin bura
ya «Haklarında şu muamele yapıldı» densin. 

Anayasanın açık ve sarih emri olan. Kuran okun
masına dahi el uzatabilecek kadar,şuur dışına çıkan 
bilgisiz birtakım gruplara bu memlekette biz müsaa
de ettiğimiz takdirde, artük bu memlekette hangi ah
laktan bahsedebiliriz, hangi anarşinin önlenmesin
den bahsedebiliriz, hangi memleketin gerçek yönüy
le, Türkiye'nin siyasi, ekonomik her yönüyle kalkın
masından bahsedebiliriz? 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Ülkü - Bir'den de 
bahset. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Gerektiği za
man, gerektiği şekilde siz de onlardan sorularınızı, 
cesaretiniz varsa Ve suçları varsa çıkar sorarsınız ve 
cevaplarını da alırsınız. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı

rılmıştır. 

. 15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6141) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Cevher?.. Yok. 
Sayın Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Timurağaoğlu?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-

oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

BAŞKAN — Sayın Timurağaoğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, çevre 

kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı 
- Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun ceva
bı. (6/46) 

BAŞKAN — Sayın Irmak?.. Burada. 
Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

13 . 3 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın çeşitli bakanlıkları ilgilen
dirmesi nedeni ile sözlü olarak Başbakan Sayın Bü
lent Ecevit tarafından cevaplandırılmasına delalet bu-
yurulmasını saygılarımla rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak 

Çorum ilinde yaz ve kış rüzgârsız havalarda, had 
safhada hava kirliliği vardır. Bundan insanlar, hay
vanat ve bitkiler zarar görmektedir. 

1. Hava kirliliğinin sebebi çimento fabrikasının 
kuruluş yeridir. Fabrika toz ve dumanları şehri kap
lamakta, 65 bin nüfusun sağlığına, teneffüs ve gıda 
yoluyla zarar vermektedir, 

ilgili bakanlıklarca bu konuda ne gibi işlem ya
pılmıştır? Ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

2. Şimdiye kadar fennen çaresi bulunup tedbir
ler alınmadığına göre nihai tedbir olarak fabrikanın 
yerinin değiştirilmesi düşünülmekte midir? 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Tatmin olma
dım, cevap hakkı istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Irmak, buyurun efendim, 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; 

Seçim bölgem Çorum'da, bahsetmiş bulunduğum 
hava kirlenmesi, böyle Ankara'daiki gibi doğal sebeple
re dayanmamaktadır; suni olarak, beşer eseri olarak 
tesis edilmiş bulunan çimento fabrikasının dumanla
rının şehrin üzerine yayılması şeklinde tezahür etmek
tedir. 

Bu konu, mahallinde evvelce şikâyet konusu ol
muş, ilgili makamlar bu konuyu, bu derdi gidermeye 
çalışmışlar; ancak, kendilerinin kapasitesini aştığı ci
hetle mesele halledilememiştir; ama Ankara'nın ve 
başka yerlerdeki hava kirliğinin dışında Çorum şehri
nin bu dertten kurtarılması mümkündür. Hatta bun
dan evvelki iktidar döneminde İl Sağlık Kurulu bu 
fabrikanın çalıştırılmaması hususunda bir karar al
mış ve karar, Sağlık Bakanlığına onaylanmak üzere 
getirilmiş bulunuyordu. Ancak, iktidar değişimi so
nucunda Bakanlık ne muamele yapmıştır, bu meçhu-
lümüzdür. Çimento fabrikasının yerinin değiştirilme
si veya; fabrika filtre sistemi getirmiştir bu derdi ön
lemek üzere, ancak zaman zaman, filtre kısa zaman
da, devri olarak, üç dört aylık sürelerle eskiyor ve 
işe yaramaz hale geliyor. Bu sebeple, fiyattan kazan
mak için vatandaşın sıhhati, hayvanatın sıhhati (sağ
lığı) ve bitkilerin gelişmesi gözönüne alınmıyor. Fab
rikanın kârı için yalnızca... Yani, fabrika mecbur edil
mek suretiyle, belli sürelerde eskise bile, çimento pa
halıya mal olsa bile, bu derdin çaresi mümkündür, 
Çorum'un bundan kurtarılması mümkündür. Ben bu 
mevzua Hükümetlin ilgilerini bekliyorum. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

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

BAŞKAN — Saym Irmak?.. Burada. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. —- Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya

net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIM

CISI ORHAN EYÜBOĞLU (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; konu, hepimizi yakından il
gilendiren önemli bir konudur. 

Sayın Başbakan Yardımcısı arkadaşım Faruk Sü-
kan bu konuyla görevlendirilmiştir. Bildiğiniz gibi, 
çeşitli yerlerde bu konuda çaba harcanmaktadır. He
nüz, her yerde netice alınmış değildir; ama büyük gay
ret sarf edilmektedir. Sanıyorum ki, kısa zamanda 
bunun olumlu sonuçlarına varmak mümkün olacak

tır. . '•" 
Arzım bu kadardır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
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22ı — Sivas Milletvekili AH Gürbüz'ün, «Kurta-
rtkmş Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6160) 

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüz?.. Yok. 
Sayın Başbakan adına Başbakan Yardımcısı?.. Bu

rada, 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
23i — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü

metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

BAŞKAN — Sayım Efeoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

24. — Edirne Milletvekili Mustafa Bulut'un. 
Edirne ilinin yatırım indirimi ve teşvik tedbirlerin
den yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin, Başbakan
dan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı - Başba
kan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun cevabı. (6Jİ28) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Bulut?.. Burada. 
Sayın Başbakan adına Başbakan Yardımcısı bu

rada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın

dan yazık olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

30 . 3 . 1978 
Edirne Milletvekili 

Mustafa Bulut 

Soru : 1. 28 Şubat 1963 tarih ve 202 sayılı Ka
mışa göre, yatırım indirimi ve diğer teşvik tedbirlerin
den yararlanmasına karar verilen iller arasında olan 
ve bugüne kadar bunlardan yararlanan Edime ili, son 
bir kararname ile yatırım indirimi ve teşvik tedbirle
rinden faydalanan iller arasından çıkartılmış mıdır? 

Soru : 2. Çıkartılmışsa, bu konudaki Bakanlar 
Kumlu kararının tarih ve numarası, nedenleri ve ge
rekçeleri nelerdir? Aynı karar ile ve ayni' gerekçelen 
te» bu indirim ve tedbirlerden yararlanmasına^ son ve-
ril»ö başka illerimiz var mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Başbakan Yardım
cısı. 

DEVLET BAKANI - BAŞBAKAN YARDIMCA 
SI ORHAN EYÜBOGLU (İstanfcta) —• Say*n Baş
kan, s&yın arkadaşlarım; 

Genellikte, planlamada çalışılırken hiçbir il hfe 
mel' dış* bırakılmıyor. Ancak, son aldığımı* karar* ge
reğince, Güney ve Güneydoğu yörelerine- fazla gay-

reöe çaba harcamayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Bü 
; bakımdan, belki bazı noktalarda aksama olmuş ola

bilir ama, yine de planlamada mevcut hizmetler, di
ğer yörelere olduğu gibi o yöreye de götürülecektir. 

Arzım bu kadar efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendirn. 
MUSTAFA BULUT (Edirne) — Sorularıma ce

vap değil efendim. 
BAŞKAN — Cevap hakkınızı kullanacaksınız; 

buyurun efendim. 
MUSTAFA BULUT (Edirne) — 3 madde halin

de sordum; sorduğum orada, açıklamama gerek yok. 
BAŞKAN —* O takdirde, soru cevaplandırılmış-

_, tır efendim, yapılacak şey yok. 

25. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
: Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
f Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Toksan?.. Yok. 
Sayın Milli Eğitim Bakam?.. Yok. 

I Soru ertelenmiştir. 

) 26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlınm, 
\ DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş-
l bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 
| BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
i Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Burada. 
i Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş-
| tir. 
| 27. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Ak-
\ deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
i soru önergesi. (6/130) 
\ BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?.. Yok. 

Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Burada. 
\ Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş-
I tir. 
I 28. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
l in, Dünya Bankası Başkam Mc. Namara'nın ziyare-
\ tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 
\ BAŞKAN — Sayın Göçmen?.. Yok. 
\ Başbakan adına Sayın Başbakan Yardımcısı?.. 
? Burada. 
I Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
j 29. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
\ in, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketine 
f ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
\(6/64) 
j BASILAN — Saym Yaşar Göçmen?.. Yok. 
I Sâym îşfetmefcr Bakam?., Yok. 
j Soru ertelenmiştir. 
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30. —Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmed
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/65) . . . . . . 

BAŞKAN — Sayın Yaşar Göçmen?.. Yok. 
Sayın Çalışma Bakanı?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. ' ,? . . . . 
31. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'm, 

Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6(66) •. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Burada > - ; 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
32. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nuri, 

Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu?.. Yok. , f 

Sayın İçişleri Bakanı?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzerê  -ertelenmiş

tir. 
33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanli'nm, 

Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6168), ; , 

BAŞKAN — Sayın Buldanh?.. Yok. 
Sayın Başbakan Yardımcrsı?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir/ 
34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun. 

Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin sözlü soru önergesi ve İçişleri Ba-K 

kanı İrfan Özaydinlinin cevabı. (6169) 
BAŞKAN — Sayın Başoğlu?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen konunun İçişleri Bakanlığı "ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılık 
etmenizi dilerim. 

Saygılarımla. 
24 . 4 . 1978 

Ankara Milletvekili 
Mustafa Başoğlu 

İçişleri Bakanlığına maiyet memuru almak ama
cıyla açılan imtihanda kazandıkları açıklanan isim Us- J 
tesinde, polis tarafından aranmakta olan bazı kişile

rin. bujunduğu, diğerlerinin de aşırı sol faaliyetleri ile 
tajrunçUğı,. mülakat imtihanında usulsüzlük yapıldığı. 
basında yer alan haberlerden öğrenilmiştir. 

] İmtihanı kazandığı bildirilen Emin Köse, Fethi 
Yprulma.z,; Mehmet Öksüz, Metin Çınar, Sait Top-
oîlu, Şaim Esk'ioğlu, Erdoğan Özdemir, Ardahan Tat, 
Tyranc Çolakkadı, Kadim Doğan, Ferhat Yurtseven 
adındaki kişiler ya da diğer kazananlar arasında pp-
lisjçe aranan veya haklarında soruşturma aç^anlar 
v4r jrudır? Varsa imtihan sonuçlarıyla ilgili olarak 
Bakanlığınızca ne yapılmıştır? 

' BAŞKAN t— Buyurun Sayın Bakan. 
j 
i İÇİŞLERİ'BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba-

lıjcesir) — Sayın Başkan, mülki idare amirliğimizde 
gprev alacak kişilerin seçiminde, Bakanlığımız titiz-
like hJareket etmektedir. Bu bakımdan, önce yazılı SK 
nav,. sonra da genel müdürlerden teşekkül eden bir 
kûruî tarafından şifahi sınava tabi tutulmaktadır. -
-.'{' Burada iddia edildiği gibi, herhangi bir kişi, ev

vele© .mahkûmiyete uğramış veyahut da polisçe.ta
kibe uğramış, bir kimse, bize resmi belgelerle intikal 
etmemiştir. Bu bakımdan, eğer var ise, bugün dahi 
işleme tabi tutmaya hazırım. Bizdeki belgelerde böy
le bir durum yoktur. Şunu kesinlikle ifade etmek is
terim M, mülki idare amirliğimiz, devletin temel un
surunu teşkil etmektedir. Gerek alınmasında, .gerek
se terfilerinde, atamalarında titizlikle hareket edil-. 
nisktedir. 

Arz ederim. : 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Başoğlu, buyurun. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, biraz önce Sayın Bakanı 
dinledikten sonra, anlaşılan devlet memuriyetine .ah-
nacakjarin ve özellikle İçişleri Bakanlığında görevlen
dirilecek olan kişilerin tahkikatlarının milletvekilleri 
tarafından yapılması istenmektedir. Öysâ, hepimizin 
bildiği gibi bu görev, herkesten önce Sayın Bakanlığı 
ilgilendirmektedir. 

Ben soru önergemde, basında yer alan bir haber 
üzerine Sayın Bakandan bilgi edinmeye çalıştım; ama: 
görebildiğim kadarıyla Sayın Bakan da bu konuyu 
benden öğrenmeye çalışmaktadır. Böylelikle, benim 
sorduğumla, Sayın Bakanın yerdiği cevap tamamen 
birbirinden farklıdır. 

Eğer içişleri Bakanlığımız, sınava tabi tuttuğu ki-
şileria;: haklarında soruşturma yapılıp yapılmadığını 
veya,; hükümlülükleri olup olmadığını bilemiyorsa, 
devlet dairelerine, kamu kuruluşlarına giren hemen, 
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hemen bütün vatandaşlar hakkında verilen iyi hal bel
gelerinin, ssicil belgelerinin, doğruluk belgelenirin tü
mü hakkında şüpheye düşmek lâzım gelir. 

Çünkü bu sicilleri, tahkikat sicillerini, inceleme 
sicillerini tutacak olan öncelikle Saym Bakanlıktır ve 
ona bağlı olarak Cumhuriyet savcılıkları olmak ge
rekir; ya da Adalet Bakanlığına bağlı olarak Cum
huriyet Savcılığı olmak gerekir. 

Sayın Bakanın buradaki açıklamasını yeterli bul
madım ve sanıyorum kendisine, belki Sayın Bakana 
bu konuda açıklayıcı bilgi verilmemiştir ama* benim 
kendi imkânlarımla elde edebileceğim bilgiler olursa, 
Sayın Bakana yardımcı olmak üzere kendisine tak
dim edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, soru ce

vaplandırılmıştır. 
ÎÇÎŞLERl BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Yalnız bir hususu açıklamak isterim. 

Mutlak surette soruşturma yapılmaktadır. İddiası 
doğru ise, dosyalan kendilerine gösterebilir; hiçbiri
sinin takibata uğradığına dair belge yoktur. 

Tekar arz ediyorum, titizlikle üzerinde durulmak
tadır. 

Sizden istirhamım şu idi; iddia ediyorsunuz, eğer 
iddiamı varsa, önemli bir mevkidir, maiyet memur
luğudur, kaymakam olacaktır, vaH olacaktır, onun 
için iddianızı ispatlamanız lazımdır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan, ta
mam. 

Soru cevaplandırılmıştır efendim.. 
35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 

Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. Sayın Başba
kan Yardımcısı?.. Burada. 

Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

36. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Ku-
tan'ın, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine 
ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/71) 

BAŞKAN — Saym Recai Kutan?.. Yok. . 
S#yın Sanayi ve Teknoloji Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
37. — Ankara Milletvekili Mustafa Basoğlu'nun, 

GenelSağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ-
hk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6172) 

27.ıı.ma Ö i ı 
BAŞKAN — Saym Başoğlu?.. Burada. 
Sayın Sağlık Bakam?.. Yok. 

ı Soru ertelenmiştir. ' " • " ' • ' - . . 
38. — Ankara Milletvekili Mustafa Basoğlu'nun, 

işÇi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

BAŞKAN — Saym Başoğlu?;. Burada. 
t Sayın Enerji Bakam?.. Yok. 
j Soru ertelenmiştir. 
\ 391 — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 

1 \ Mayıs'fa DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

; BAŞKAN — Sayın Doğan?.. Yok. 
j Sayın Başbakan Yardımcısı?.. Burada. 
: Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
.40* — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 

;11 Mayıs ; gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

l BAŞKAN — Saym Gökçek?.. Yok. 
Saym Başbakan Yardımcısı?.. Burada. 

, \, Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş
tir. 

41. —Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
J>İSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin sözlü soru önergesi ve İçişleri Bakanı İrfan 
özaydmlı'mn cevabı. (6/76) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın içişleri Bakam?.. Burada, 
önergeyi okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın İrfan 

; özaydınlı tarafından sözlü olarak cevaplandınlma-
sına delalet buyurulmâsını saygılarımla rica ederim. 

5 . 5 . 1978 
N%de Milletvekili 
Sadi Somuncuoğlu 

istanbul'da yapılan 1 Mayış gösterileri hakkında 
;: bir basın toplantısı yapan istanbul Valisi, yürüyüş ve 
mitingde suç teşkil eden bazı stoganlann taşındığım 
ve portrelerin bulunduğunu, o anda müdahale ede
rek bunların sorumlularıyla„ birlikte temin edile
bileceğini, ancak olay çıkmaması için fotoğraf ve film
lerinin çekildiğim söylemiş ve ilgililer hakkında ge
rekli işlemin yapılacağım açıklamıştır. 

Bu açıklama karşısında : 
1; Kanuhlarm güvenlik kuvvetlerinin gözleri 

•' önünde saatlerce süren fiilleri© çiğnenmesi olay değil 
midir? 
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2. Suçluların ve suç unsurlarının anında yaka
lanması halinde olay çıkacağı iddia edilerek, fotoğ
raf çekilmekle yetinilmesi; suç işleyenler karşısında, 
her türlü hazırlığa ve kuvvete rağmen, çekingenliğe dü
şerek, devletin mağlup duruma düşürülmesi ağır bir 
kusur değil midir? 

Suçluları teSbit ve takip ettikleri halde yakalama-
makla, suç unsurlarının ve suçluların ortadan kay
bolmasına ve açılan tahkikatın kanun ve nizam açı
sından gereken neticeyi vermemesine vasat hazırlan
mamış mıdır? 

Kızıl bayraktarın Türk Bayrağına, Lenin ve Sta-
l'in'in Atatürk ve Fatihe tercih edildiği; mübarek va
tanımızın parçalanmasına, demokratik rejimin yıkıl
masına matuf propagandaların yapıldığı bu gösteriy
le Devletimizin ve hukukun üstünlüğüne dayanan re
jimimizin ağır bir tahribata uğradığı kanaatinde de
ğil misiniz? 

4. DÎSK'in başkanlığında yapılan kızıl gösteri
ye katıldığı ifade edilen öteki 52 kuruluşun yönetici
leri hakkında da işlem yapılması düşünülmekte mi
dir? 

5. Bu 52 kuruluş hangileridir? 
6. MHP'nin Ankara'da düzenlediği, 500 binlik 

miting ve yürüyüşte hiçbir olay çıkmadığı, tam bir 
vakar içinde toplantı dağıldığı halde İçişleri Bakanı
nın Millet Meclisinde ve CHP ortak grubunda, bom
ba olaylarıyla miting arasında irtibat kurmaya kalkı
şan konuşmasına ve çeşitli zamanlarda ele geçen ya
bancı para, av tüfeği ve esrar gibi suç unsurlarının, 
miting sırasında ele geçmiş gibi Ankara Valisi tara
fından TRT ve basın aracılığıyla yayınlanmasına 
karşılık; istanbul'da 1 Mayıs toplantısında, devlete, 
bayrağa, vatanın bütünlüğüne ve rejime karşı ağır 
suçlar işleyenlere; mitingin dağılışı sırasında 1 polisin 
ölümüne, 2 polisin yaralanmasına yol açanlara, mi
tingin olaysız geçtiği ileri sürülerek Başbakan, İçişle
ri Bakanı ve İstanbul Valisi tarafından teşekkür edil
miştir. Gerçekte MHP miting ve yürüyüşü kanun ve 
nazamlara uygun bir şekilde olaysız geçtiği halde, 
olaysız geçtiğinin resmen açıklanmayarak bu toplan
tıya gölge düşürülmeye çalışılırken, 1 Mayıs gösteri-
sindeki işlenen bunca suça ve bir polisimizin ölümü, 
iki polisimizin yaralanması, patlayıcı maddelerin ele 
geçmesine rağmen teşekkür edilmesini, 1 Mayış top
lantısının olaysız geçtiğinin resmi ağızlardan İsrar
la söylenmesini tarafsızlıkla devlet sorumluluğu yük
lenmiş kimselerin ciddiyetiyle bağdaştırabiliyor mu
sunuz? Yansız olmak bu mudur? 

BAŞKAN— Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN OZAYDINLI (Ba*, 

lıkesir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Bundan bir saat evvel 1 Mayısla ilgili Genel Gö

rüşme dolayısıyla açıklamalarda bulunmuştum. Ge
nel Görüşme devam etmektedir, konuşmacılar görüş
melere devam edecektir. 

Ancak, birkaç konuyu aydınlatmak için sorulan so
rulara cevap vermek isterim. Bunlardan bir tanesi, top
lum psikolojisini bilmediğini Sayın Somuncuoğlu bu
rada açıkça ifade etmektedir. 60 binin üzerinde bulu
nan bir topluma karşı eğer hemen suç işlenmişse, top
lumu tahrik edecek bir yöntemi uygulamak, bilirsiniz 
ki olayları daha büyütmek demektir. Fotoğraf çekil
mesi bugünün teknik bir yöntemidir; fotoğraflarla 
da. savcılık gerekli işlemi yapmaktadır, 

Akşam olan olaylar ise, 1 Mayıs olaylarıyla bağ
lantılı olamaz; o, anarşik bir olaydır, kötü.'bir. olay
dır' ve yaralama olayıdır; suçluları da yakalanmıştır. 
Maalesef polisimizin ölümü ile neticelenen bir olay
dır; kendisini de burada rahmetle anarım. Polisimi
zin gerçekten görev anlayışı içerisinde görev yap
tığının bir delilidir. 

Milliyetçi Hareket Partisinin nisanda yapmış ol
duğu gösterisi ise, herhangi bir şeye bağlantılı ola
rak değil, olayların o zamanki seyri dikkate alınarak 
kendilerinin böyle bir zamanda yapmış oldukları 
muntazam - kendi ifadelerine göre yaptıkları - top
lantı ve gösteriyi biz yasaların elverdiği şekilde em
niyetle, güven içerisinde yapmalarını temin etmiş du
rumdayız. 

0 bakımdan, bunlar bir yasanın gereği olarak, al
mış oldukları müsaade gereğince yerine getirilmiştir. 

1 Mayısta da, buradaki konuşmamda söyledim, 
«suç işlenmemiş diyemem» dedim; suç işlenmiştir, 
savcılığa verilmiştir. Aynı gene, büyük toplulukları 
teşkil eden toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde alınan 
önlemlerden, giriş ve çıkışlarda ve toplantı halinde' 
aramalar yapılmaktadır, üzerinde suç aleti olanlar da 
savcılığa teslim edilmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Somuncuoğlu. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar, tekrar huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

: 5 - 6. madde içerisinde Sayın Bakanın cevaplama
sı, için yönelttiğimiz sorulara, huzurunuzda. Sayın. fiş
kan maalesef cevap vermemiştir. Böylece Meclisin 
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bir denetimi olan soru önergeleri de rafa kaldırılmış, 
işlemez hale getirilmiştir. Çünkü ben diyorum ki, 
1 Mayıs törenlerini 52 demokratik kuruluş yaptı di
yor, DÎSK açikîıyor. Bu 52 kuruluş hangisidir diyo
rum, hiç cevap vermiyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Genel Gö
rüşme var o konuda efendim, halen devam ediyor. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Genel 
Görüşme ile sorunun alakası yoktur. Genel Görüş
mede bu 52 kuruluşun açıklanacağına dair bir temi
nat yoktur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Böyle bir 
söz de yok zaten. Bu konuda Genel Görüşme var. 

SADl SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Oturdu
ğunuz yerden de lütfen.konuşmayın. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır, hatır
latıyorum size bunu. 

BAŞKAN *—. Buyurun siz Sayın Somuncuoğlu. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) ^ Evet, Sa

yın Bakan eğer samimi olarak Meclis denetimi için 
bu kürsüye çıkıyorsa, kendisine yöneltilen sorulan 
nasıl biliyorsa, kendi kayıtlarında, kendi dosyaların
da nasıl yer almışsa, burada açıklamalıdır. Hiçbirinin: 
notunu almadan, hiçbirinin kaydını çıkartmadan bu 
kürsüye gelerek, gündemdeki soru önergelerini geçSş-> 
tirmek ciddiyetle ve sorumlulukla bağdaştınlamaz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hiç olmaz
sa size cevap veriyor. Siz onu da yapmıyordunuz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, Sayın Bakan diyor ki : «Biz toplum 

"psikolojiğini bildiğimiz için, olay çıkmasın diye, su
çun işlenmesine seyirci kaldık; ama fotoğrafım çek
tik, ses bantlarını tespit ettik.» 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Eyleme geçmedikleri sürece. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Kendile
ri eylem halindedir. Doğu'da ayrı bir devlet kurul
masını isteyen pankartlar taşınıyorsa, bu eylemdir.; 
Bundan daha büyük eylem olamaz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Fotoğraflar-; 
la tespit ediliyor. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Fotoğraf
la ve ses bandıyla yapılan tespitlerin mahkeme önün-

* de,'Danıştay kararları ve Yargıtay kararlan önünde 
delil olmadığını Sayın Bakan acaba ne zaman öğre-

v'necek? 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba

lıkesir) — Delil var. 

27 . 1 2 .1978 O : 1 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bu bant
lar, bu taşman dövizler, bu toplantı mahalline gelen 
şahısların üzeri arandığı zaman nasıl oluyor da bu
lunamıyor? 

Milliyetçi Hareket Partisinin 15 Nisandaki yürü
yüşüne gelen, muhtelif şehirlerden otobüslerle gelme
ye çalışan bütün vatandaşlar Ankara çevresinde sıkı 
sıkıya, ceplerindeki, cüzdanlarındaki paraya kadar 
kontrol ediliyor aramyor da, 1 Mayıstaki o büyük 
ihanet dövizlerini, ihanet pankartlarım o meydana 
getirenler gökten mi indiriyor bunları? Nasıl arama, 
nasıl kontrol?.. Hem de 1 nci Ordu günlerce ayakta 
durmak suretiyle, İstanbul boşaltılmak pahasına, «bir 
hakkı kullandırdık» diye övünen Sayın Bakan, Dev
lete . kasteden ihanet broşürlerini, ihanet tablolarını 
niçin görmüyor ve yakalamıyor? 

Muhterem arkadaşlarım, 1 Mayıs gösterileri maa
lesef milli varlığımıza ve milli vicdanımıza kızıl bir 
leke olarak düşmüştür. Orada taşman portreler ve 
bayraklarla, çağrılan sloganlarla, nitekim 2 gün son
ra, bü 1 Mayıs tablosu Sayın Başbakandan «nasıl kar
şıladınız?» diye soruluyor; Sayın Başbakan da, «Ben 
bunları kınamıyorum. Çünkü yurdumuzda özgürlük
ler az olduğu için, özgürlük istenmiştir» diyor. Türk 
Devletinin, Türk Vatanının bir bölümü parçalanacak, 
benim şehit kanımla sulanmış mübarek topraklarda 
üçbuçuk maceracıya milletimin evlatları teslim edile
cek, müstakil devlet kurma arzuları dile getirilecek, 
bu, «özgürlükler az olduğu için» özgürlük istemi ola
rak kabul edilecek. Elbette polis de, bilhassa Pol -
Der'lisi başa geçmişse, böyle bir yönetim altında na
sıl hareket edeceğini bilemeyecektir. 

Muhterem arkadaşlanm, Milliyetçi Hareket Par
tisi 15 Nisan I978'de Ankara'da bir miting yaptı. Mi
ting olaysız geçti. Sayın Bakan diyor ki : «Kendileri
nin ifadesine göre, nizamlı ve düzgün olmuş, olaysız 

. olmuş.» Peki, sizin ifadenize göre nedir? 1 Mayısta 
DİSK'in yaptığını, olaysız geçmiş diye telgrafla An
kara'dan tebrik ediyorsunuz da, başka bir siyasi par
tinin mitinginin olaysız geçtiğini Türk Milleti önünde 
tescil etmekten hiçin korkuyorsunuz? 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Somuncuoğlu. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Ankara 

Valisi 2 gün sonra tebliğ yayınlıyor, TRT'ye baskı 
yaparak, mahkemede de inkâra yeltenmiştir, «15 Ma
yıstaki mitingte av tüfeği bulundu, yabancı dövizler 
bulundu» diyor; zabıtları İnceliyoruz M, 13 Nisanda 
Şereflikoçhisar'da bir köylü vatandaşın üzerinde ya
kalanmış. 
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Bu kadar devlet sorumluluğundan uzak insanlar, 
bu kadar bir siyasi partiyi karalamak için sqrumlu-
luğunu ve vicdanını bir kenara atabilen insanlar ve 
onların başında bulunanlar elbette bu kürsüdeki de
netimden kaçacaklardır ve bunu da biraz önce bura
da Sayın Bakan tescil etmiştir. 

Hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından al
kışlar) 

/. — Manisa Milletvekili Sümer Oral'in, 1978 yı
lı konsolide bütçesine ilişkin sorusu ve Maliye Ba-
kanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı, (7)334) 

5,10.1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilişikte ifade olunan soruların Sayın Maliye Ba

kanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutla
rınızı rica ederim. 

Saygılarımla. 
Manisa Milletvekili 

Sümer Oral 

Soru 1. 1 Mart ile 30 Eylül 1978 tarihleri ara
sında, Bakanlar Kurulu ya da Maliye Bakanına tanı
nan yetkiye dayanılarak, 1978 yılı konsolide bütçe
sine ne miktarda ödenek eklenülmiştir? 

Bunun; 
a) Ne kadarı iratlı, ne kadarı iratsız Ödenektir? 

b) Cari, yatırım ve transfer olarak dağılımı ne
dir? 

c) Personel güderlerine isabet eden miktar (100 
kot numaralı harcama kaleminin alt dilimleri olarak) 
ile bakanlık ve genel müdürlüklere tahsis olunan öde
nek nedir? 

Soru 2. Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan 
(910), (920), (930) ve (940) programlarında yer akn 
ödeneklerin, altprogram ve faaliyet düzeyinde; 

a) Bütçe Kanununun 1 nci maddesine göre ya
pılmış bulunan kanuni kesintiden sonraki başlangıç 
ödenekleri nedir? 

b) Maliye Bakanı ya da Bakanlar Kurulunun ta
nınan yetkiye dayanarak yapılan ödenek ilavelerin
den sonra bu ödeneklerin 30 Eylül 1978 tarihinde 
eriştiği miktar nedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuneu-
oğlu. 

Soru cevaplandırılmıştır. 
Çalışma süremiz dolmuştur; kanun tasan ve tek

lifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla 
görüşmek için 28.12.1978 Perşembe günü saat 15.00* 
te toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19.04 

c) Bu ödeneklerin 30 Eylül 1978 tarihinde ulaş
tığı miktardan, gene altprogram, faaliyet düzeyinde, 
tahakkuka bağlanan miktar ile yapılan ödemelerin 
miktarı (fiilen ve mahsuben yapüanlar ayrı ayn) 
ne kadardır? 

Soru 3. 1211 sayılı Merkez Bankası Kanununun 
50 nci maddesi uyarınca, TC Merkez Bankası tara
fından Hazineye açüabilecek kısa vadeli avansın; 

a) 1978 yılı bütçesinin başlangıç ödeneklerine 
göre kullanılabilir avans sının nedir? 

b) 30 Eylül 1978 tarihi itibariyle, bu kullanılabi
lir sınır ne olmuştur? 

c) 30 Eylül 1978 tarihi itibariyle, kullanılmış bu
lunan avans miktan nedir? 

Soru 4. 7/14299 sayılı Kararname ile yürürlüğe 
giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve benzeri kuru
luşların 1978 yılına ait genel yatırım ve finansman 
programının, revize edilmesini müteakip, (Kaynak -
ödeme açığı) ve (Yatırım gereği) olarak temini gere
ken finansman miktarı ile finansmanın karşılanış şek
li ne olmuştur? (Karara ekli cetvelde belirtilen kalıp
lar dahilinde durum neye dönüşmüştür?) 

Ayrıca, 30 Eylül itibariyle, bu program çerçeve
sinde kuruluşlara ne kadar tediyede bulunulmuştur? 
(Kuruluşlar itibariyle ayrı ayn) 

Soru 5. Akaryakıt İstikrar Fonunun 30 Eylül 
1978 tarihi litibariyle, durumu nedir? 

Soru 6.. 
a) 30 Eylül 1978 tarihi itibariyle bekleyen trans

ferlerin miktarı nedir? 
b) 1 Ocak ile 30 Eylül 1978 tarihleri arasında 

yapılmış bulunan transferlerin başlıca kalemler iti
bariyle, yekûnu nedir? 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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c) 1 Ocak - 30 Eylül 1978 arasında yapılmış bu
lunan döviz tahsis talepleri ne olmuştur? (DÖ\£z tâh-r 

sisine bağlanmış olup TC Merkez Bankasında trans
fer bekleyenler) 

Soru 7. Türk Hükümetinin (Sayın Ecevit Hü
kümeti zamanında) (IMF) ile yapmış bulunduğu an
laşmanın esasları nedir? ~ 

Soru 8. Maliye BakanlfğHİca gelir tahsilat so
nuçları kesin olarak alınan en sön aya göre, tahsilat 
durumları, gelir çeşitleri bazında, (48 kalem) nedir? 

Soru 9. 1 Ocak ile 30 Eylül 1978 târihleri ara
sında; 

a) Genel bütçeli daireler, 
b) Katma bütçeli idareler,, 
c) Kamu İktisadi Teşebbüslerine, 
Yeni ihdas şeklinde verilmiş bulunan; 

'•'•&) 1 - 4 derece, 
b) 5 - 15 derece, > 
Kadro miktarı nedir? 
Bunların kuruluş bazında dağılımı nedir? : 

. - . . TC ' . .: r 
Maliye Bakanlığı 26 .U2.. 1978 

Ankara 
OKA: 310000/3914 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ilgİ : a) 6 . 11 . 1978 gün ve 7/334 sayılı yazı

nız. 
b) 22 . 11 . 1978 tarih ve 310000/3607 sayılı, ya

zımız, 
Manisa Milletvekili Sayın Sümer Oral'm Bakan

lığımızca yazılı olarak cevaplandırılmak üzere maka
mınıza verdiği 5 . 10 . 1978 tarihli soru önergesinin 
yanıtlan ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 
1 ncS Soranım Yanıta : 
1 Mart - 30 Eylül 1978 tarihleri arasında 1978 

Mali Yılı Konsolide Devlet Bütçesine 120 317 682 
518 TL. lık ödenek eklenmiştir. 

a) Bu miktarın 95 621 198 333 TL. sı gelirsiz, 
24 696 484 185 TL. sı gelirli otomatik ödenektir. 

2 7 . 12-. 1978 O : 1 

b) Bu ek ödeneklerin ekonomik dağılımı ŞÖyle-
d i f V : ••:-. •••-<:..-'. 

1 Cari harcamalar 
1 Yatırım harcamaları 
• Transfer harcamaları 

(Aktarmalardan sonra) 

85 971 540 004 TL. 
4 109 856 000 TL. 

30 236 285 904 TL. sı 

c) .Bu miktarın 100 (Personel giderleri) nin alt 
dilimlerine ait bölümünün dağılımı aşağıdaki gibi
dir : 

110 Ayhfclar 30 707 367 126 
120 Sözleşmeli personel giderleri 195 638 304 
130 işçi ücretleri 1 874 155 666 
140 Sosyal yardımlar 7 905 549 363 
150 Ek çalışma karşılıkları 2 146 955 830 
160 tazminatlar ve ödüller 5 442 643 006 
170 ödenekler i; 480 170 182 
180 ' Tedavi yardımı ve cenaze gider. 159 267 647 
190 Diğer personel giderleri — 

, 30, Eylül 1978 tarihi itibariyle eklenmiş olan öde
neklerin Genel Bütçeye dahil dairelerle, Katma büt
çeli idarelere dağılımı şöyledir : 

Daireler TL. 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet işleri Başkanlığı 
Tapu ve Kadostra Genel Müd. 
Adalet Bakanlığı 
Milli Savunma Bakanlığı 
içişleri Bakanlığı 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Sagilk ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Köy işleri Bakanlığı 

Genel Bütçe Toplamı 

730 054 
285 000 

.1 273 800 
73 733 255 

37 068 948 036 
5 421 400 
2 185 556 
43 422 373 

82 001 489 614 
3 843 484 
73 635 058 

2 700 
17 000 0C0 
2 940 000 
9 896 000 

119 304 804 330 
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Daireler TL. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
iktisadi ve Ticari ilimler Akademisi 
istanbul Üniversitesi 
istanbul Teknik Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Anadolu Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müd. 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftliği Genel Müd. 
D.H.M.t. Genel Müdürlüğü 

6 000 000 
3 481 679 

46 790 322 
3 829 146 

160 036 
769 731 

12 002 893 
3 300 868 

38 863 283 
57 631 

288 000 
1 442 220 

8 865 
100 000 

1 070 175 
24 104 

705 999 476 
73 597 766 
1 458 850 

37 290 592 
72 075 902 

320 000 
3 946 649 

Katma Bütçeler Toplamı 1 012 878 188 

Genel Toplam 120 317 682 518 
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2 nci Sorunun Yanıtı: 
Maliye Bakanlığı bütçesinin 910, 920, 930 ve .940 numaralı programlarının altprogram ve faaliyet düze

yindeki; 
a) Kesintili başlangıç ödenekleri; 

TL. 

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE 
910 SERMAYE TEŞKİLLERİ 1 425 000 000 

910-01-3-001-920 Ticaret, sanayi, ulaştırma, haberleşme kesimi ile mevcut ve 
yeniden kurulacak mali kurumlar. 1 425 000 000 

920 İKTİSADİ TRANSFERLER VE YARDIMLAR 22 044 750 950 

920-01-3-101-930 Ticaret, sanayi, ulaştırma, haberleşme kesimi ile mevcut ve 
yeniden kurulacak mali kurumlar. 5 320 000 000 

920-01-3-102-930 Diğer hizmet kesimine girenler (Bu ödenekten Bakanlar Ku
rulunca onaylanan proje 'istesindeki yatırımlar için harcama 
yapılır.) 2 850 000 000 

920-01-3-103-930 Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 425 000 000 
92O-01-3-121-930 Hükümetçe alınan tedbirler dolayısıyla ödenecek görev za

rarları 12 350 000 000 
920-01-3-138-930) 2834 saydı Kanuna göre 7/6937, 938, 6939 sayılı kararnameler 

ve ekleri uyarınca pamuk destekleme alımları zararları ne
deniyle TC Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 950 

920-01-3-148-930 499 sayılı Kanunun yüklediği her çeşit külfetleri karşılamak 
üzere (yurt dışında çalışan işçilere konut ve küçük sanat kre
disi açılması ve ödünç para verilmesi hakkında kanun. Ma
liye Bakanı bu ödeneği artırmaya yetkilidir.) 99 750 000 

930 MALİ TRANSFERLER 81045 910 228 

930-01-3-(201-226)-940 Katma bütçelere Hazine yardımı 42 464 202 428 
930-02-3-231-940 Türk Standartları Enstitüsüne yardım (laboratuvar yatırım

larına harcamak üzere) 2 850 000 
930-02-3-232-940 Milli Prodüktivite Merkezine 2 850 000 
93O-02-3-233-94O 1581 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince T. Tarım 

Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine yardım. 9 500 000 
930-03-3-241-940 6802 sayılı Kanunun 66 nci maddesi gereğince 237 500 000 
930-03-3-242-940 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince 16 530 000 
930-03-3-243-940 402 sayılı Kanunun 15 nci xtıaddesi gereğince (Köy bütçeleri 

arasında bölüştürülmek üzere İller Bankasına) 11 400 000 
930-03-3-244-940 Mali durumu zayıf olan küçük illerin özel idarelerine İçişleri 

Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre 6802 sayılı Kanu
nun 66 nci maddesi gereğince yapılacak yardım. 47 900 000 

930-04-3-251-940 6802 sayılı Kanunun 66 nci maddesinin 1 nci fıkrası gere
ğince. 932 000 000 

930-04-3-252-940 197 sayılı Kanun gereğince. 60 610 000 
930-04-3-253-940 6802 sayılı Kanunun (1137 sayılı Kanun ile değişik) 66 nci 

maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 247 000 OıOÛ 
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930-04-3-254-940 

930-05-3-261-940 
93O-O5-3-262-940 

930ı-O5-3-263-94O 
930-05-3-265-940 

930-05-3-267-940 

930-07-3-281-940 

930-O7-3-282-94O 

930-07-3-283-940 

930-07-3-284-940 

930-0)8-3-291-940 

930-08-3-292-940 
93Û-C9-3-301-940 

930-09-3-303-940 
93O-09-3-3O4-94O 
930-09-3-305-940 
930-09-3-306-940 
930-09-3-307-940 
930-09-3-308-940 

930-09-3-309-940 

930-09-3-312-940 

930-09-3-314-940 

930-09-3-315-940 

930-09-3-316-940 

930-1O-3-321-940 

930-10-3-322-940 

930-10-3-323-940 

940 

İstanbul Belediyesine yardım, (Galata ; ve Atatürk Köprüsü 
duba inşaatında kullanılmak üzere) 
7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu gereğince 
197 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre (Motorlu Kara 
Taşıtları Vergisi Kanunu) 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu 
Selektif kredi fonu (Maliye Bakanı bu ödeneği artırmaya 
yetkilidir.) 
Akaryakıt istikrar fonu açığını karşılamak üzere 
Uluslararası Para Fonuna katılma hissesiz olarak verilmiş 
bulunan avansın mahsubuna 
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasına sermaye iştiraki 
olarak 
tslam Kalkınma Bankasına girişimine hazırlık olmak üzere 
ödenen avansın mahsubuna 
Uluslararası Finansman Kurumuna 

Ticaret, sanayi, ulaştırma ve haberleşme kesimi ile mevcut 
ve yeniden kurulacak mali kurumlar 
Enerji kesiminde mevcut kurumlar 
Devlet Memurları Kanununun ve yönetmeliklerin gerektirdiği 
giderler karşılığı 
Yatırımları hızlandırma fonu 

Yükseköğretimde kapasite artırma fonu. 
Toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı 
Öngörülemeyen giderler karşılığı 
Yabancı ülkelere açılacak proje kredileri karşılığı 

Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan projelerin 
Türk Lirası giderlerini karşılama fonu 
Deniz Ticaret Filosunu geliştirme fonu 
Geri kalmış bölgelerdeki yatırımlara yardım fonu 
Fonlara katkılar 
Kamulaştırma fonu (Bu ödenekten kuruluşların yatırımları 
ile ilgili kamulaştırma tertiplerine ödenek aktarmaya ve bu 
ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
Sınai mamul ihracatını teşvik fonu 

DESİYAB'a yardım fonu 
Makine rehni karşılığında açılacak kredi riskleri karşılama 
fonu 
Kâr garantisi giderleri karşılama fonu 

SOSYAL TRANSFERLER 

28 500 000 
1 900 000 

104 690 000 
95 000 

475 000 000 
950 

282 577 000 

3 202 450 

52 250 000 

7 030 000 000 
4 750 000 000 

12 350 000 000 
9 595 000 000 

47 500 000 
95 000 000 
9 500 000 
23 750 000 

9 500 000 
237 500 000 

1 235 000 000 
47 500 000 

47 500 000 
950 000 000 

950 

950 
38 000 000 

3 984 965 000 

237 500 000 

285 000 000 
95 000 000 

940-01-3-401-950 
940-01-3-402-950 

940-01-3-403-950 

TC Emekli Sandığına ödenen % 1 ek karşılıklar 
TC Emekli Sandığına 1425 sayılı Kanunun ek 6- ncı madde
sine göre ödenecek emekli ikramiyeleri 
TC Emekli Sandığı yönetim giderlerine katılma payı 
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940-01-3-404-950 

940,01-3-405-950 

940-01-3-406-95O 

940-01-3-407-950 

940-01-3-408-950 

940-01-3-409-950 

940-02-3-411-950 
94O-0ı2-3-415-950 

940-03-3-421-950 
940-03-3-422-950 

940-03-3-423-950 

940-03-3-424-950 
940-04-3-431-950 
940-04-3-433-950, 
940-05-3-441-950 

910-01-3-001-920 
04-3-031-920 

910 LAR TOPLAMI 
920-01-3-101-930 

102-930 
103-930 
121-930 
122-930 
132-930 
142-930 

920 LER TOPLAMI 
930-01-3-201-940 

202-940 
203-940 

TC Emekli Sandığına 1301 sayılı Kanuna göre yapılacak öde
meler 
TC Emekli Sandığına 5434 sayılı Kanunun geçici 8, 11, 15, 
19, 20, 21, 24, 27 ve 28 nci maddelerine göre yapılacak öde
meler 
TC Emekli Sandığına 1425 sayılı Kanunun geçici 9 ncu mad
desine göre yapılan ödemeler 
2022 sayılı Kanuna göre ödenecek aylıklar (Maliye Bakanı 
bu ödeneği artırmaya yetkilidir.) 
TC Emekli Sandığına 1425 sayılı Kanunun geçici 14 ncü 
maddesi gereğince yapılacak ödemeler 
TC Emekli Sandığına ilgili mevzuatına göre yapılacak diğer 
ödemeler (Maliye Bakanı bu ödeneği artırmaya yetkilidir.) 
Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan öğrencilerin bursları 
Memur çocuklarının pansiyon ücretlerinden yapılan indirim
ler karşılığı ile ilgili ödemeler (657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun 199 ncu maddesi gereğince) 
Memurların öğle yemeğine yardım 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında barı
nan öğrencilerin beslenmesine yardım olmak üzere Yüksek
öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku. umuna (Bu ödeneğin sarfı özel 
yönetmelik hükümlerine göre yapılır.) 
Dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllere 
yardımlar. (Bu ödeneğin dağıtım esaslarını tespite Maliye Ba
kanı yetkilidir.) 
Siyasi partiler kanunu uyarınca Devlet yardımı 
Genel sağlık sigortası fonu 
Tarım sigortası fonu 
Türk sporunun geliştirilmesi (Bu ödeneği yeteri kadar artır
maya Maliye Bakanı yetkilidir.) (Bu ödeneğin harcama esas 
ve şekilleri Maliye ve Gençlik ve Spor Bakanlıklarınca müş
terek düzenlenecek yönetmelikle tespit edilir.) 
b) Yine aynı ayırıma göre bu ödeneklerin ulaştıkları mik
tarlar 

14 250 000 

1 900 000 

190 000 000 

2 850 000 000, 

950 

95 000 000 
570 000 

28 500 000 
6 650 00O 

1 900 000 

24 320 000 
49 875 000 
47 500 000 
47 500 000 

9 500 000 

2 005 131 812 
3 111 413 268 
5 116 545 080 
5 320 000 000 
2 850 000 000 
1 425 000 000 
13 979 031 354 
9 843 925 961 

950 
99 750 000 

33 517 708 265 
475 623 200 

1 892 987 668 
1 752 609 368 
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08-3-291-940 
292-940 

09-3-301-940 
303-940 
304-940 
305-940 
306-940 
307-940 
308-940 
309-940 
312-940 
314-940 
315-940 
316-940 
317-9401 

10-3-321-940 
322-940 
323-940 

940-01-3-401-950 
402-950 
403-950 
404-950 
405-950 
406-950 
407-950 
408-950 
409-950 

02-3-411-950 
415-950 

03-3-421-95Qı 
422-950 
423-950 
424-950 

1 04-3-431-950 
1 433-950 

1 05-3-441-950 

1 910 

M. Meclisi B : 27 27 .. 12 . 1978 O M 

c) Yine Altprogram ve faaliyet düzeyinde bu programlara 
ilişkin ödeneklerden, tahakkuka, bağlanan miktarlar; 
Kurumlara katılma payları ve sermaye teşkilleri 
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TL. 1 

338 029 950 1 
13 449 601 179 1 
4 750 000 000 1 

18 199 601 179 1 
12 277 669 039 1 

982 484 492 1 
26 270 000 1 

1 217 844 334 1 
7 146 783 1 

23 750 000 1 
9 500 000 

237 500 000 1 
235 000 000 
47 500 000 
47 500 000 

950 000 000 
150 000 000 

16 212 164 648 
1 000 000 950 

950 
38 000 000 

1 038 001 900 
270 755 255 

3 285 000 000 
226 542 296 
29 250 000 

1 900 000 
690 000 000 

6 850 000 000 
950 

4 095 000 000 
15 448 448 501 

470 000 
28 500 000 
28 970 000 
6 750 000 
1 900 000 

24 320 000 
49 875 000 
82 845 000 
47 500 000 
47 500 000 
95 000 000 
9 500 000 

4 384 095 080 
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01 

3 
900 

001-920 

04-3-031-920 
920 

01 

3 
90O 

101-930 

TL, 

İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Teşebbüslerine 
katılma paylarına ilişkin ödemeler 1 272 681 812 

Transferler 
Ticaret, sanayi, ulaştırma, haberleşme kesimi ile mevcut ve 
yeniden kurulacak mali kurumlar 1 272 681 812 
Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesine 3 111 413 268 
İktisadi transferler ve yardımlar 30 192 837 781 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Teşebbüslerine 
yapılan yardımlara ilişkin ödemeler 30 192 837 781 

Transferler 
Ticaret, sanayi, ulaştırma, haberleşme kesimi ile mevcut ve 
yeniden kurulacak mali kurumlar 4 894 850 000 

102-930 Diğer hizmet kesimine girenler (Bu ödenekten Bakanlar Ku
rulunca onaylanan proje listesindeki yatırımlar için harcama 
yapılır) 2 400 000 000 

103-930 Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 470 000 000 
121-930 Hükümetçe alınan tedbirler dolayısıyla ödenecek görev za

rarları 12 484 311 820 
132-930 2834 sayılı Kanuna göre 7/6937, 6938, 6939 sayılı kararna

meler ve ekleri uyarınca pamuk destekleme alımları zarar
ları nedeniyle TC Ziraat Bankasına yapılacak ödemeler 

142-930 499 sayılı Kanunun yüklediği her çeşit külfetleri karşılamak 
üzere (Yurt Dışında Çalışan İşçilere Konut ve Küçük Sanat 
Kredisi Açılması ve Ödünç Para Verilmesi Hakkında Kanun. 
Maliye Bakanı bu ödeneği artırmaya yetkilidir.) 99 750 000 

122-930 D jstckleme alımları nedeniyle ödenecek görev zararı 9 843 925 961 
930 Mali transferler - 53 769 459 022 

01 Kat; la bütçeli idarelere yapılacak Hazine yardımlarına ilişkin 
d-meler _££ 38 361 233 769 

3 
900 Transferler 

201-940 Vakıflar Genel Müdürlüğü '% 380 498 560 
202-940 Ankara Üniversitesi 1 610 600 561 
203-940 İstanbul Üniversitesi A 1 486 805 638 
204-940 İstanbul Teknik Üniversitesine - ~! 668 152 162 
205-940 Ege Üniversitesine :• 1 144 680 158 
206-940 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne ,4 582 716 400 
207-940 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 19 ncu mad

desinin 1 nci bendi gereğince Hazine yardımı ve 8 nci bendi 
gereğince akaryakıttan alman gümrük resimleri karşılığı ola-
'--.k ve 6802 sayılı Gider Vergisi Kanununun 66 nci maddesi 
^er^ğince Karayolları Genel Müdürlüğüne ,# • 10 389 411 000 
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208-940 
209-940 
210-940 
211-940 
212-940 
214-940 
215-940» 
216-940 
217-940 
218-940 
219-940 
220-940 
221-940 
222-940 
223-940 
224-940 
225-940 
226-940 
227-940 

02 
3 

900 
231-940 

232-940 
233-940 

M. MecM B : 27 27 . 12 . 107$ O : 1 

DSİ Genel Müdürlüğüne 
Tekel Genel Müdürlüğüne 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 
Hacettepe Üniversitesine 
DHM İşletmesi Genel Müdürlüğüne 
İktisadi ve Ticari İlimler akademilerine 
Toprak ve Tarım Ref. Müsteşarlığı 
Diyarbakır Üniversitesine 
Çukurova Üniversitesine 
Fırat Üniversitesine 
19 Mayıs Üniversitesine 
Bursa Üniversitesine 
Anadolu Üniversitesine 
Cumhuriyet Üniversitesine 
Atatürk Üniversitesine 
İnönü Üniversitesine 
Selçuk Üniversitesine 
Karadeniz Teknik Üniversitesine 
Orman Genel Müdürlüğüne 
Bağımsız bütçeli idarelere ödemeler 

Transferler 
Türk Standartları Enstitüsüne yardım. (Laboratuvar Yt. Har. 
üzere) 
Milli Prodüktivite Merkezine 
1581 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi gereğince T. Tarım 

TL, 

14 533 488 610 
3 144 832 100 

16 888 920 
1 142 698 218 

318 385 963 
198 164 767 
474 867 760 

34 401 136 
471 724 148 
110 862 283 
220 720 240 
351 350 568 
155 943 262 
255 791 600 1 
298 766 075 1 
25 878 760 
79 384 400 

262 829 680 
1 390 800 

12 160 000 

2 280 000 
2 280 000 

oa 
900 

Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine yardım 
Özel idarelere yapılan yardımlar ve ödemeler 
Transferler 

7 600 000 
250 344 000 

04 

241-940 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince 
242-940 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesi gereğince 
243-940 482 sayılı Kanunun 15 nci maddesi gereğince 

(Köy Büt. Ar. Böl. üzere İller Bank.) 
244-940 Mali durumu zayıf olan küçük illerin özel İdare. İçişleri Ba

kanlığınca tespit edilecek esaslara göre 6802 sayılı Kanunun 
66 ncı maddesi gereğince yapılacak yardımlar 
Belediyelere yapılacak yardımlar ve ödemeler 

190 000 000 
13 224 000 

9 120 000 

38 000 000 
985 215 596 

900 Transferler 
251-940 6802 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi 1 nci fıkrası gereğince 
252-940 197 sayılı Kanun gereğince 
253-940 6802 sayılı Kanunun (1137 sayılı Kanun ile değişik 66 ncı 

maddesinin 2 nci fıkrası gereğince) 
254-940 İstanbul Belediyesine yardım (Galata ve Atatürk Köp. duba 

İnş. kullanmak üzere) 
255-930 Belediyelere ikraz 

425 600 000 
48 488 000 

197 600 000 

22 800 000 
290 727 596 
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05 Fonlara katılma payları ve ödemeler 85 348 000 
% 

900 Transferler 
261-940 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu gereğince 1520 000 
262-940 197 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre (Motorlu Kara 

Taşıtları Vergisi Kanunu) 83 752 000 
263-940 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu 76 000 
265-940 Selektif kredi fonu (Maliye Bakanı bu ödeneği artırmaya yet

kilidir.) 
267-940 Akaryakıt istikrar Fon. Aç. K. üzere 

07 Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler 79 254 816 
3 

900 Transferler 
281-940 Uluslararası Para Fonuna katılma hissesi olarak verilmiş 

bulunan avans M ah. 
282-940 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasına sermaye iştiraki 

olarak 13 209 000 
283-940 İslam Kalkınma Bankasına girişimize hazırlık olmak üzere 

ödenen avansın mahsubuna 66 045 816 
08 İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Kamu İktisadi Teşebbüslerine 

ikraz ve avanslarla ilgili ödemeler 13 558 345 466 
3 

900 Transferler 
291-940 Ticaret, sanayi, ulaştırma ve haberleşme kesimi ile mevcut ve 

yeniden kurulacak mali kurumlar 11 399 345 466 
292-940) Enerji kesiminde mevcut kurumlar 2 159 000 000' 

09 Diğer mali transferlerle ilgili ödemeler 237 557 375 
3 

900 Transferler 
301-940 Devlet memurları kanununun ve yönetmeliklerin Ger. Gid. 

karşılığı 
303-940 Yatırımları hızlandırma fonu 
304-940 Yükseköğretimde kapasite artırma fonu 
305-940 Toplu iş sözleşmelerinin gerektirdiği ek giderler karşılığı 
306-940 Öngörülemeyen giderler karşılığı 
307-940 Yabancı Ülke. Aç. proje kredi karşılığı 
308-940 Uluslararası kuruluşlarca dış finansmanı sağlanan projelerin 

Türk Lirası giderleri karşılama fonu 57 375 
309-940 Deniz Ticaret Filosunu Gel. fonu 237 500 000 
312-940) Geri kalmış Bölge. Yat. Yard. fonu 
314-940 Fonlara katkılar 
315-940 Kamulaştırma fonu (Bu ödenekten kuruluşların yatırımları 

ile ilgili kamulaştırma tertiplerine ödenek aktarmaya ve bu 
ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir.) 

316-940 Sınai mamul ihracatını Teş. fonu 
317-940 Temel ihtiyaç maddelerini düzenleme fonu 
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10 DESİYAB'a yapılacak ödemeler 200 000 000 
3* 

900 Transferler 
321-940 DESİYAB'a yardım fonu 200 000 000 
322-940» Makine rehni karşılığında açılacak kredi riskleri karşılama 

fonu 
323-940 Kâr garantisi Gid. Kars. fonu 

940 Sosyal transferler 8 083 131 702 
01 TC Emekli Sandığına ödemeler 8 022 276 411 

3 
900 Transferler 

401-950 TC Emekli Sandığına ödenen % 1 ek karşılıklar 270 755 255 

402-950 TC Emekli Sandığına 1425 sayılı Kanunun ek 6 ncı madde
sine göre ödenecek emekli ikramiyeleri 1 394 253 415 

403-950 TC Emekli Sandığı yönetim giderlerine katılma payı 
404-950 TC Emekli Sandığına 1301 sayılı Kanuna göre yapılacak 

ödemeler 18 006 383 
405-950 TC Emekli Sandığına 5434 sayılı Kanunun geçici 8, 11, 15, 

19, 20, 21, 24, 27 ve 28 nci maddelerine göre yapılan öde
meler 72 258 

406-950 TC Emekli Sandığına 1425 sayılı Kanunun geçici 9 ncu mad
desine göre yapılan ödemeler 322 953 432 

407-950 2022 sayılı Kanuna göre ödenecek aylıklar (Maliye Bakanı 

bu ödemeleri artırmaya yetkilidir.) 2 850 000 000 
408-950 TC Emekli Sandığına 1425 sayılı Kanunun geçici 14 ncü 

maddesi gereğince yapılan ödemeler 
409-950 TC Emekli Sandığına ilgili mevzuatına göre yapılan diğer 

ödemeler. (Maliye Bakanı bu ödemeleri artırmaya yetkilidir.) 3 366 235 668 
NOT : BURSLAR 

910.043.031.920 
920.01.3.122.930 
930.01.3.227.940 
930-.04.3.255.94O 
930.09.3.317.940 
Harcama kalemleri yılı içerisinde açılmıştır. 
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3 noü Sorunun 'Yanıtı: 

1211 Salyıh MıerJk'ez Balnfkası Kanunıunum 50 nc'i 
maddesü uyiaırjnfca, TC Merkez Bankası tarafından 
(Hazine'ye açılabİecelk. kı'sa vadeiM avansın; 

a) 1978 yılı bütçelinin 'başlangıç ödenıeikierijaıe 
göre ıkıdllaniilalbiliir sınırı 39 412,9 Milyon liradır. 

Jb) 3Q . 9 . 19718 tarihli iıtibaniyle bu sıinur 
57 061,7 M'illlyon Hırladır. 

c) 3Q . 9 . 1978 tarihli iıtilbaniiyie Sulanılmış bu
lunanı avans tmjükltairı lise 49 092,7 Müllyon lira olmuş
tur. 

4 ncii Sorunun Yanıtı: 
1978 Yılı KİT Reivize Yaitırım ve Finansman Programı 

(Milyon TL) 

Toplam 

K/Ö Açığı 

Yatırımlar 
Tem. Ger. Fin. 

Pinıainfsmaîn Kay. 

Bütçe 

— Sermaye 
— Görev zararı 

— Yar>dıim 
— İkraz 
D.Y.B. 
D.P.K. 

Özel Fon 

20 'Sayılı Fon 
Diğer Kaynak. 

1 414 
13 979 

5 320 
18 147 

— 34 348 
52 977 

87 325 

3'8 360 

9 0i00. 

11 593 

7 OfOıOt 

3 50(0 

17 3 7 2 

87 325 

1977 YILI VE 1978 YILINDA (1 OCAK - 30 
EYLÜL) İTİBARİYLE FİNANSMAN KAYNAK
LARINDAN KULLANIMLAR (MİLYON TL.) 

Kuruluşlar 

M.K.E.K. 
Sümerbank 
Çimento Sa. 
T. Demir Ç. 
S.E.K.A. 
Tusaş 
Etibank 
T. E. K. 
Petkim 
Petrol Ofisi 
TPAO. 
T.K.İ. 
Karadertiz Bakır 
Azot 
T. Et Balık 
T. Süt Enidüistris'i K. 
T. Söker 
Yapağı Tiftik 
Yeni, San. 
T.Z.D.K, 
Çay - Kur 
D.B. O. Naik. 
Denıizoffik, B. 
P.T.T. 
T.C.D.D. 
T.H.Y, 

T o p l a m 
Turizmi B. 
Em. K. B. 
Halk; B. 
Giinıeş Mat. 
Anadolu B. 

Geme! Toplam 

1.1,1978-
30.9.1978 

646 
472 
418 

4 038 
1 729 

1 334 
7 604 

556 
257 

2 491 
8 948 

235 
1 466 

486 
225 

' 2 425 

137 
1 409 

653 
450 

1 267 
,1 963 
5 653 

142 

45 032 

195 
14 
25 

liQQ 

25 

45 363 

1.1.1977-
30.9.1977 

644 
996 
922 

1 094 
2 538 

50 
2 486 
5 895 
1 305 
1 000 
2 147 
8 310 

400 
974 
620 
200ı 

3 Q98 
80 

100 
2 100 

329 
1 208 
1 800i 
4 0(42 
3 3301 

454 

46 122 

198 
47 

172 

1Q 

46 549 

5 nci Sorunun Yanı t ı : 
29 Eylül 1978 Itarihi Mbadyfe Akaryakıt İstikrar 

Fonm 593 bin liraidır. 
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Ö ncı Sorunun Yanıtı: 

TC Merkez Bankası kayıtlarına göre : 
A) 30 , 9 . 1978 tarihi itibariyle bekleyen trans

ferler, 
— Mal mukabili $ 1 818 000 000 
— Akreditifli ve diğer ödeme 

şekline göre $ 1 023 469 000 

Toplam $ 2 841 469 000 

B) 1 . 1 . 1978 - 30 . 9 1978 tarihleri arasın
da yapılmış bulunan transferler $ 1 269 400 000 dır. 
Bunların başlıca kalemler itibariyle dökümü aşağıda 
sunulmuştur. 

Mal bedeli ola
rak yapılan Kabul kredi-
transferler leri % 

— Petrol 
— Demir 
—> Gübre hammaddesi 
—'Traktör aksamı ve 

parçaları 
— CKD 
— Diğerleri 

770 308 000 59 000 000 
23 277 000 
28 477 000 

229 000 000 
209 000 000 

25 012 000 92 000 000 
42 373 000 67 000 000 

379 953 000 163 C00 000 

Toplam: 1 269 400 000 769 000 000 

C) . 1 . 1 . 1978 - 30 9 , 1978 tarihleri arasın
da, 
— Tanzim edilen müsaade belgeleri 2 023 000 000 
— Tahsis belgeleri 490 000 000 

Toplam 2 513 000 000 

7 nci Sorunun Yanıtı: 
23 Mart 1978 tarihli mektupla bir stand-by dü

zenlemesi yapmak üzere Uluslararası Para Fonuna 
başvurulmuş ve bu başvuru Fon Yönetim Kurulu
nun 24 Nisan 1978 tarihli toplantısında onaylanmış 
bulunmaktadır. 

Bu mektup tamamen Türk Hükümetinin istikrar 
programını içeren ve bu haliyle de Para Fonu tara
fından da tasvip görmüş bir önlemler demetini oluş
turan bir mektuptur. 

Buna göre, söz konusu Niyet mektubunun ana-
hatlarını şöyle özetlemek mümkündür. 

1. Hükümetimizin genel dengeleme politikası ile 
uyumlu olarak parasal bir programın hazırlanmış ol
duğu ve aşırı iç talep baskılarının yeniden ortaya 
çıkmasını önlemek üzere Merkez Bankasının net iç 
varlıklarında sınırlamalar saptandığı belirtilmiştir. 
Kamu kesimine Merkez Bankasınca verilecek net 
kredi sınırları da, tespit edilmiş bulunan mali politi
kalarla ilgili olarak uyum halinde düzenlenmiş bu
lunmaktadır. 

2. . Bu mektupta, Türk Hükümetinin dış işlemler
le ilgili ödeme ve transferlere ilişkin gecikmelerin 
düzenli bir biçimde ortadan kaldırılmasını, güvenin 
yeniden sağlanmasının anakoşulu saydığı belirtil
mektedir. Hükümetin cari işlemlere ilişkin ödeme ve 
transfer birikiminin olmasına izin vermeyeceği ifâde 
edilmektedir. Merkez Bankası dışındaki kamu kesi
minin yapacağı dış borçlanma ile devlet garantisi al
tında yapılacak dış borçlanmalar kontrol altında tu
tulacaktır. 

3. 23 Mart 1978 tarihli bu mektupta Türk Hü
kümetinin dünya ekonomisinde görülen genel enf
lasyon ve ticari ilişkilerimizin bulunduğu çeşitli ül
kelerdeki enflasyon oranları arasındaki farklar nede
niyle duyduğu endişe belirtilerek Eylül 1977'de % 
9,1 ve 1 Mart 1978'de % 23 oranında devalüasyon
lar yapılarak Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki enf
lasyon oranlan farklılıklarının ortadan kaldırıldığı 
belirtilmektedir. 

4. Stand-by süresi içinde Hükümetlerin yeni çok 
katlı kur uygulamaları ya da aynı etkiyi gösterecek 
uygulamaları getirmek, uluslararası cari işlemlerle 
ilgili yeni ödeme ve transfer kısıtlamaları koymak 
ya da uygulanmakta olanları daha da ağırlaştırmak 
niyetinde olmadığı belirtilmektedir. 

5. Bunun dışında, Hükümetimizin istikrar prog
ramı çerçevesinde hedef olarak aldığı diğer önlem
lere değinilmekte ve ödemeler dengesi cari işlemler 
açığının önemli ölçüde küçültüleceği, enflasyon hı
zını kesici önlemler alındığı, kamu gelirlerini artırıcı 
etkin önlemler alınacağı ve kamu harcamalarının kı-
sılacağı, iktisadi Devlet Teşekküllerinin Devlet yar
dımı almadan kendi kendilerine yeterli hale getirile
ceği belirtilmekte ve bu mali tedbirlerin yukarıda bi
rinci paragrafta değinilen parasal tedbirlerle de des
teklenmekte olduğu bildirilmektedir. 
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8 ııdi Sorunun Yanıtı: 
Yanıtlar ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

Gelirin Çeşidi 

KONSOLİDE BÜTÇE GEL. TOP. (1+47 + 48) 
1 GENEL BÜTÇE TOP. (2+38 + 44) 
2 VERGİ GELİRLERİ TOP. (3 + 8 + 12+21 + 29) 
3 GELİRDEN ALINAN VERGİ (4 — 7) 
4 Gelir Vergisi 
5 Kurumlar Vergisi 
6 Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi 
7 Mali Denge Vergisi 
8 SERVETTEN ALINAN VERGİ (9—11) 
9 Emlâk Vergisi 

10 Motorlu Kara Taşıtları Vergisi 
11 Veraset; ve İntikal Vergisi 
12 MALLARDAN ALINAN VERGİ (13 — 20) 
13 Dahilde Alınan İstihsal Vergisi 
14 Akaryakıttan Dahilde Alınan İstihsal Vergisi 
15 Tekel Maddelerinden Alınan İstihsal Vergisi 
16 İşletme Vergisi 
17 Şeker İstihlâk Vergisi 
18 Taşıt Alım Vergisi 
19 Emlâk Alım Vergisi 
20 Kaldırılan Vergiler Artıkları 
21 HİZMETLERDEN ALINAN VERGİ ( 2 2 - 2 8 ) 
22 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 
23 Nakliyat Vergisi 
24 PTT. Hizmetleri Vergisi 
25 Bina İnşaat Vergisi 
26 Spor - Toto Vergisi 
27 Damga Vergisi 
28 Harçlar 
29 DIŞ TİCARETTEN ALINAN VERGİ (30 — 37) 
30 Gümrük Vergisi 
31 Akaryakıt Gümrük. Vergisi 
32 Tek ve Maktu Vergi 
33 İthalde Alınan İstihsal Vergisi 
34 Akaryakıttan İthalde Alınan İstihsal Vergisi 
35 İthalât Damga Resmi 
36 Rıhtım Resmi 

1977 Yılı 1978 Yılı Artış 
Ekim sonu Ekim sonu Oranı 

Tahsilatı Tahsilatı (%) 

123.713,1 
144.585,7 
105.038,5 
57.492,1 
43.717,1 

6.784,1 
834,9 

6.156,0 
1.250,7 

634,1 
230,5 
386,0 

16.991,5 
8.140,7 

723,6 
2.730,6 

930,9 
499,7 

1.058,2 
2.867,5 

40,2 
10.896,0 
4.964,4 

304,5 
135,6 
157,2 

3,7 
4.248,2 
1.082,4 

18.408,1 
4.049,8 

425,9 
91,1 

6.384,7 
2.783,3 
4.209,3 

463,5 

186.922,0 
175.789,2 
150.005,0 
83.982,3 
64.793,2 

9.687,2 
996,5 

8.505,4 
1.466,2 

647,8 
296,4 
522,0 

25.539,6 
10.914,0 

719,1 
7.715,7 
1.340,4 

578,3 
1.116,6 
3.147,1 

8,3 
14.333,3 
7.001,0 

294,6 
419,8 
208,8 

4,5 
5.179,4 
1.225,2 

24.683,5 
4.280,0 

404,0 
60,3 

6.261,2 
2.833,2 
9.562,5 

643,9 

51,1 
53,4 
42,8 
46,1 
48,2 
42,8 
19,4 
38,2 
17,2 
2,2 

28,6 
35,2 
50,3 
34,1 

— 0,6 
182,6 
44,0 
15,7 
5,5 
9,7 

— 79,3 
31,5 
41,0 

— 3,2 
209,6 

32,8 
21,6 
21,9 
13,2 
34,1 
5,7 

— 4,9 
— 33,8 
— 1,9 

1,8 
127,2 

38,9 
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Gelirin Çeşidi 

37 Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 
38 VERGİ DIŞI NORMAL GELİR TOP. (39 — 43) 
39 KURUMLAR HASILATI ve DEVLET PAY. 
40 DEVLET PATRİMUVANININ GELİRLERİ 
41 FAİZLER, TAVİZ ve İKRAZ. GERl ALIM. 
42 CEZALAR 
43 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
44 ÖZEL GELİRLER ve FONLAR TOP. (45 — 46) 
45 ÖZEL GELİRLER 
46 FONLAR 
47 İÇ İSTİKRAZ 
48 KATMA BÜTÇE GELİRLERİ 

1977 Yılı 1978 Yılı Artış 
Ekim sonu Ekim sonu Oranı 

Tahsilatı Tahsilatı (%) 

0,4 
8.772,9 
1.854,6 
1.422,4 

629,8 
633,4 

4.232,6 
774,3 
773,6 

0,7 
6.279,3 
2.848,1 

637,5 
25.420,6 

2.275,0 
1.423,0 
2.183,3 
1.317,9 

18.221,4 
363,5 
359,5 

4,0 
7.651,6 
3.481,2 

100,0 
189,8 
22,7 
— 

246,7 
108,1 
330,5 

— 53,0 
— 53,5 

471,4 
21,8 
22,2 

NOT : Özel Kanun Gelirleri hariç, 
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9 neu Sorunun Yanıtı: 
1 Ocak - 30 Eylül 1978 tarihleri arasında genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere ve Kamu 

İktisadi Teşebbüslerine yenliden ihdas şeklinde verilen 1 - 4 ve 5 - 15 nci derecelerden kadroların dökümü 
aşağıya çıkarılmıştır : 

GENEL BÜTÇELİ DAİRELERE VERİLMİŞ BULUNAN 1 - 4 VE 5 - 15 NCİ DERECEDEKİ KADRO 
SAYILARI 

Genel 
1 - 4 5 - 1 5 Toplam 

Yargıtay 
Başbakanlık 
Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Diyanet; İşleri Başkanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Yerel Yönetim Bakanlığı 
İşletmeler Bakanlığı 

Toplam 

7 
— 60 

48 
141 
12 
187 
37 
286 
— 
— 

1 246 
400 
87 
496 
149 

1 892 
93 
60 
145 
26 
7 
58 
— 
648 
79 
19 
39 
296 
12 
23 
32 
221 
181 

__ 
— 
67 

1 056 
288 

2 000 
246 

6 438 
1 600 
9 400 
6 628 

— 
— 
750 
300 

6 920 
600 

1 540 
121 
71 
— 
160 
50 

3 179 
— 
— 
252 

1 043 
— 

1 765 
71 
467 
215 

7 
— 60 
115 

1 197 
300 

2 187 
283 

6 724 
1 600 
9 400 
7 874 
400 
87 

1 246 
449 

8 812 
693 

1 600 
266 
97 
7 

218 
50 

3 827 
79 
19 
291 

1 339 
12 

1 788 
103 
688 
396 

6 869 45 227 52 096 
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KATMA BÜTÇELİ İDARELER 

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
DHM İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Üniversiiteler : 
Ankara Üniversitesi 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Hacettepe Üniversitesi 
Ege Üniversitesi 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
inönü Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Akademiler 
Ankara İTİA 

Toplam 

i - 4 

75 
101 
385 
869 
58 
494 
160 
167 
78 
2 

8 
4 
32 
1 
12 
27 
17 
21 
2 
10 
2 
— 
9 
12 
115 
— 

2 661 

5 - 15 

270 
250 

2 961 
6 438 
i 256 

— 
— 
— 
792 
7 

655 
993 
793 
898 
636 
30 
146 
350 
182 
98 
140 
47 
406 
449 
370 
510 
— 

18 677 

Genel 
Toplam 

345 
351 

3 346 
7 307 
1 314 
494 
160 
167 
870 
9 

655 
1 001 
793 
930 
637 
42 
173 
367 
203 
100 
150 
49 
406 
458 
382 
625 
— 

21 338 
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KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

1 

1 MKE Kurumu Genel Müdürlüğü 
PTT İşletmesi Genel Müdürlüğü 
TMO Genel Müdürlüğü 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 

1 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğü 
DMO Genel Müdürlüğü 

1 Yem Sanayii TAŞ Genel Müdürlüğü 
SSK Genel Müdürlüğü 
TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 1 

1 Türkiye Halk Bankası Genel Müdürlüğü 
Güven Sigorta 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kur. Gn. Md. 
MTA Enstitüsü Genel Dır. 
Elektrik İşletmesi Et. İ. Genel Müdürlüğü 
YURTAŞ 
Ülfet Gıda Sab. Sanayii AŞ 
TKİ Genel Müdürlüğü 

1 Ankara EGO İşletmesi Genel Müdürlüğü 
TİMLO 
İstanbul Emniyet Sandığı 
İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü 
SİMEL 

1 Etibank Genel Müdürlüğü 
1 Türkiye Emlak Kredi Bankası Genel Müdürlüğü 
1 TCDP İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1 Türkiye Demir - Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

Türkiye Yapağı Tiftik AŞ Genel Müdürlüğü 
1 Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 
1 İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 

İETT Genel Müdürlüğü 
Atatürk Orman Çiftliği Genel Müdürlüğü 
Azot Sanayii TAŞ Genel Müdürlüğü 
Sümerbank Genel Müdürlüğü 
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

O : 1 

- 4 5 

46 
158 
232 
124 
245 
138 
73 

220 
052 
405 

2 
51 

426 
80 
10 
6 

324 
11 
2 

37 
7 

23 
— 
— 

183 
296 

13 
125 
70 
22 
10 
90 
— 
— 

Toplam 4 481 

— 170 — 

- 15 

— 
— 
— 
— 
— 

132 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—' 1 
— I 
— 1 
— 1 
— I 
— 1 

4 I 
15 I 
— 1 
— I 
— 1 
— 1 
— I 
— 1 
— 1 
— I 

175 1 
5 1 

331 1 
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2. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'in, 
kütlü pamuk teslimatlarındaki fiyat farklarına ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in ya
zıtı cevabı. (7/373) 

29.11.1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Ticaret Bakanı tarafından, 
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Aydın Milletvekili 
Behiç Tozkoparan 

1. 1977 - 1978 sezonu kütlü pamuk teslimatları 
ile ilgili olarak Tariş tarafından, ortaklara kilo başı
na 50 kuruş olarak ödenmeye başlanan fiyat farkla
rının kaynağı *nedir? 

2. Eğer kilo başına 50 kuruşluk farklar bir ön
ceki yıl pamuğunun daha yüksek fiyatlarla değerlen
dirilmesinden meydana gelen kaynağa dayanıyorsa, 
neden tüm Tariş ortaklarına kilo başına 50 kuruş 
hesabıyla verilmiyor? 10 bin kilodan daha fazla tes
lim edenlere de, 5 bin liradan fazla ödeme yapılmı
yor? 

3. Yoksa teslimatları 10 bin kiloya kadar olan 
ortaklara 5 bin Türk lirası ve bundan daha fazla 
teslimatı olan ortaklara da yine 5 bin Türk lirası 
ödenmesinin sebebi doğrudan doğruya, politik amaç
lara mı dayanmaktadır? 

4. Muhasebe ve müspet fiyat farkı (yani ristu-
run) değil de, politik amaçlara dayanıyorsa, böylesi
ne bir dağıtım yetkisini nereden aldınız? 

5. Tariş'in, kurulduğundan bugüne kadar böyle 
-bir icraatı olmuş mudur? 

-..>.. 

TC 
Ticaret Bakanlığı 27.12.1963 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15.2/57.1.22/24027 

Konu : Aydın Milletvekili Behiç 
Tozkoparan'ın yazılı soru öner
gesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5.12.1978 gün, 7/373-2541/15431 sayılı ya

zıları. 
Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın 1977 -

1978 sezonu kütlü pamuk teslimatında izmir Pamuk 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince ortaklara yapı
lan ödemeler hakkındaki yazılı soru önergesinde be
lirtilen konular aşağıda yanıtlanmış bulunmaktadır. 

îzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliğin
ce ortaklara yapılan ödeme bir fiyat farkı değildir. 
Bu ödeme Birlik Yönetim Kurulunun 31.8.1978 gün, 
5 sayılı normal ve 11.10.1978 günlü olağanüstü top
lantısında alınan kararla, ortaklarının pamuk zarar* 
lısı yeşil kurttan uğradıkları zararları kısmen de olsa 
karşılama amacına yönelik bir ödemedir. 

Söz konusu Birliğin anılan kararları Bakanlığı
mızca 13.10.1978 gün, 78/782 sayılı onayla uygun gö
rülmüştür. 

Kilo başına 50 kuruş şeklinde yapılan ödeme, kü
çük üreticiyi koruma amacına yönelik olarak 1977 -: 
1978 işyılında kooperatiflere teslim edilen ürünün 
10 tona kadarki kısmı esas alınarak yapılmıştır. 

Ödemenin yapılabilmesi için; Birliğin kaynağı bu
lunmadığından ödemeler 1978 - 1979 Devlet Destek
leme işletme kredilerinden karşılanmıştır. 

Bu tür bir uygulama İzmir Pamuk Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliğinde ilk defa yapılmıştır. 

Yapılan ödeme, yeşil kurttan zarar görmüş küçük 
üreticiyi koruma amacına yönelik bir ödeme olup, 
pol'itik. amaca dayanmamaktadır. 

Bilginize sunulur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 

...<.... »se-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

27 NCİ BİRLEŞİM 

27 . 12 . 1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Araştırma Komisyonu başkanlıklarının süre 
uzatımına ilişkin tezkereleri. 

2. — İçtüzüğün 38 ,nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz 
sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri 
iddiasıyla Başbakan Bülent Eeevit ile Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
gensoru açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/15) 

2. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 
arkadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötü
ye kullanmak suretiyle, kooperatifler ve üst.kuruluş
larım amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma 
Planına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Baka
nı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergenin günde
me alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/16) 

3. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartları Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğ
nediği iddiasıyla Başbakan Bülent Eeevit hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/17) 

3 
SEÇİM 

1. — Dilekçe Karma Komisyonu Üye Seçimi. 
2. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim, 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — 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) 

2. — 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 ilişkin öner
gesi. (10/26) 

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

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100, ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

7. — 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) 



8. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
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) 

9. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim" yapan öğrenci
lerin soruruarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

11. — 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) 

12. — Zonguldak Milletvekili 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) 

13. — 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) 

14. — M i l Selâmet Partici Millet Meeisi Grupu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

15.— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 

88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesıi. (10/39) 

17. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştınması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım 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) 

19̂  — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

20. — 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) 

21. — 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 Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

22. — Balıkesir Milletvekili İlhan 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) 

23. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta-



mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 noü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

24. — 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 uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

25̂  — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldianlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 -
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

27. — Samsun Milletvekili 1, Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin Önergesi. (8/13) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bala Gölünün halkun yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50)' 

29. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

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

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğiu'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 Kösoğiu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

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

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

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

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

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

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

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

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

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

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

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

24. — Edirne Milletvekili Mustafa Bulut'un. 
Edirne ilinin yatırım indirimi ve teşvik tedbirlerin
den yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/128) (*) 

25. — istanbul Milletvekili ihsan Toksan'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
DlSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

27. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

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

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

38. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözfö soru önergesi. (6/73) 

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

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

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

42. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptanın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 
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43. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 

Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/131) (*) 

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

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

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

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

48. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

49. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

50. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

51. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/86) 

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

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

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

56. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 

ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 
57. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ

renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

58. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuranına» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

59. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

60. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü som önergesi. (6/94) 

61. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

62. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

63. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. '6/132) (*) 

(A. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin. Dev-
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-. 
ru önergesi. (6/98) 

65. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

66. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

67. •— Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

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

69. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş

en İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 



kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/134) (*) 

70. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin I 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

71. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb -
Der'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

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

73. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence I 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

74. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına dlşMn Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) I 

75. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri Ba- I 
'kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

76. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın. bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 

' . ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/106) .. • 

77. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

78. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

79. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

80. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

81. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban- J 
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) I 

82. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa- | 
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) I 

83. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'İn, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

84. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

85. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

87. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

88. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

89. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

90. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

91. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Hac 
ile ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

92. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

93. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, Kü
ba'da yapılan,. Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

95. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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96. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

97. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu-, 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

98. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

99. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
Danıştay ve çalışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/154) (*) 

100. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

101. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 , 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

102. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

103. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Genç
lik ve Spor Bakanının tutum ve davranışlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/157) (*) 

104. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

105. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

108. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

109. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

110. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

111. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

112. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

113. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

114. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'mn, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakamndan sözlü soru önergesi^ 
(6/145) 

115. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/146) 

116.—Ankara Milletvekili Mustafa Başöğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

117. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/148) 

118. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başüğı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine! 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 2509 (Dağıtoa tarihli : 
20 . 9 . 1978) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 



3. — İsparta îli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ülubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2,1978) 

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

5. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de k <yıtlı Hacıbekır 
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 
ğıtrna tarihi: 14.2.1978) 

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

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

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır l. 6yü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demir oğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen: tc n S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VJ7U) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 

ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçicimi7 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka-
aununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu, 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli-
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji, ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 t 2 . 1978) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu i 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

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

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

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 



Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3,1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi 
7,3 . 1978) 

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

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

21. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ydı Hicriye tlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
2 4 . 4 , 1 9 7 8 ) 

22..— Milli Savunma eski Bakanı llhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 

tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/16b) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
1J2U\ C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı s 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26.4.1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emökli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

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

27. — 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 tarihi : 10 . 5 . 1978) 

28. — 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 fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonlan ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 



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

30. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'm, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayılı iş Kanununa bir madde eklen
mesine dâir 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
rihi : 29 . 5 . 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

33. — 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 â 1978) 

34. — 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) 

35. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6,1978) 

36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına daıir Kanım tasarısı ve. Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

37. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komdlsyoınu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına daıir kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

39. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6.1978) 

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

41. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 15.6.1978) 

42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6'. 1978) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1978) 

X 44. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı 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) 



45. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 , 6 . 1978) 

46. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

48. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

49. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

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

51. — Konya Milletvekili ihsan 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) 

52. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili 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 Sanibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6.1978) 

X 54. — C. Senatosu fdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kaç
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1978) 

55. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunun 
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) 

56. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

58. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllatif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu, 
(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'mn, 
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) 
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kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

71. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20 9 . 1978) 

60. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 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) 

61. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

62. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

63. — Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'in, 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) 

64. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı ; 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S 
sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

•67. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komıisyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — tzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma doıkunulmazlığmm kaldırılmasına ilişkin Başba-

72. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kumlu Karma Komisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

73. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

74. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

75. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 .. 9 . 1978) 

76. — Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

77. — Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978} 

78. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının 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) 
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79. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının 'kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

80. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihî : 20 . 9 . 1978) 

81. — 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) 

82. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanük 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

.83. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon 
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn 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) 

85. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

86. — Samsun Milletvekili Mustafa 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) 

87. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba 
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla 
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161) 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

88. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

89. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'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) 

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

92. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldınlmaSiUi ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma târihi : 20 .9 .1978) 

93. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20 .9 .1978 

94. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

95. — Van Milletvekili Muslih (Muslihittin) Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

96. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

98. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemir'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) (S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 
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99. — İstanbul Milletvekili Cengiz özyalçın'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

100. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9J°7g) 

101. — Samsun Milletvekili ibrahim Etem Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin 'Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

103. — Ankara Milletvekili Selâhattin 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) 

104. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'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) 

105. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

107. — İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına Dis
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

108. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı ; 196) (Dağıtma tarihi ; 20 . 9 . 1978) 

109. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevii'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

110. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

111. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

112. — İçel Milletvekili Nazım Baş'm yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S. Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

113. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

114. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S4 Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

115. — 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) 

116. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'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) 

117. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

118. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa vç Adalet Komisyon-



— 15 — 

lanndan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

119. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'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) 

120. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

121. — Konya Milletvekili Necmettin Erbaflcan'ıa 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

122. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

123. — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

124. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

125. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

128. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/277) (S. 
Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129. — tzmir 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) 

130. — Boilu Miiletveikülü Ahmet Çakmalk'ın yasamra 
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. Î978) 

131. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

132. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133. — izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134. — İzmir 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) 

135. — Tralbzon Miltetvekili Ömer Çafcıroğlu'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) 

136. — Urfa Milletvekili 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) 

137. — 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) 

126. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
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) 

127. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263)' S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 



138. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

139. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S7 Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

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

141. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/İ04) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/10(6) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

143. — 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) 

144. — Erzurum Milletvekili 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) 

145. — 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) 

146. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

147. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla 
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115' 
(S, Sayısı : 235) (Dağıtba tarihi : 20 4 9 _. 19/8) 

16 -

I 148. — Zonguldak Milletvekili Bülent Fcevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bursa Milletvekili 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) 

150. — 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) 

151. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

I 152. — 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) 

153. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

I 155. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka-
j nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 

(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
156. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 

sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka-
j 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) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An-

| laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın-
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da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve I 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 1 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu- I 
nanistan KralMc Hükümeti arasında Trakya Hududu- I 
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin I 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun I 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. I 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 a 1978) 

X 159. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz I 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma- I 
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun I 
tasarısı ve Bayıdırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve I 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : I 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

. 160. — 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve Öğretim | 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve I 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

161. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun } 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek I 
geçici İkinci maddesinin (D) bendine (e) fıikrası ilâvesi- I 
ne ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin tadüJline müte- I 
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaşormı ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasmın Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komalsyonları rapor
lara. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 , 9 . 1978) I 

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihi Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonta raporları. (1/117) (S. Sayısı . 
252) (Dağutma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

164. — 357 saydı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

165. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu, 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) 

166. — 5434 Saydı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhura 
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapdan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi 1/25, 2/198, 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 117*ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S, 
Sayısı : 806) (Dağıtma Tarihi : 14.12.1978) 

X 167. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerimin Değişttirilme-
sine. Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Daiir Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 3202 Saydı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 
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