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İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 617:618 

II. — GELEN KÂĞITLAR 618:619 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI «619,645 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 619 
1. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, köy 

yoları konusunda gündem dışı konuşması. 619:621 
2. — Kayseri Milletvekili M. Şevket Do-

ğan'ın, Kayseri ili ile ilgili olarak TRT'de 
yapılan yayın hakkında gündem dışı konuş
ması. 621 

3. — İçel Milletvekili Ramazan Çalış
kanın, Tarsus'ta son aylarda zuhur eden 
şiddetli asayişsizlik ve tedbirleri hakkında 
gündem dışı konuşması. (621:623 

B) Tezkereler ve Önergeler. 623,626,631 
1. — Görevle Cezayir'e giden Devlet Ba

kanı - Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'a 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı' tezkeresi. (3/514) 623 

Sayıa 
2. — Açık bulunan İçişleri Bakanlığına 

C. Senatosu Sakarya Üyesi Hasan Fehmi Gü
neş'in atanmasının uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/515) 623 

3. — Milli Savunma Bakanı Hasan Esat 
Işık'ın görevinden ayrılma isteğinin kabulü ile 
Milli Savunma Bakanlığına C. Senatosu Bolu 
Üyesi Neş'et Akmandor'un atanmasının uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/516) f 5231 

4. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haz
nedar ve 9 arkadaşının 11/24 esas numaralı 
Gensoru önergesini geri aldıklarına dair öner
gesi. (4/168) 626:627 

5. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan 
ve 9 arkadaşının, 11/25 esas numaralı Gen
soru önergesini geri aldıklarına dair önergesi. 
(4/169) 627 

6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının, 11/26 esas numaralı Gen
soru önergesini geri aldıklarına dair önergesi. 
(4/170) Ö27 
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Sayfa 
7. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 

9 arkadaşının, 11/27 esas numaralı Gensoru 
önergesini geri aldıklarına dair önergesi. (4/171) 627 

8. — Konya Milletvekili Aydın Mende
res'in, Bütçe Plan Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/155) 627 

9. — Trabzon Milletvekili ibrahim Vecdi 
Aksakal'ın, Adalet Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/156) 627:628 

10. — Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/157) 628 

11. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yü-
cel'in, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/158) 628 

12. — Rize Milletvekili izzet Akçal'ın, 
10/12 esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/159) 628 

13. — Ankara Milletvekili Cengiz Şenses' 
in, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun 
Teklifini geri aldığına dair önergesi. (2/556, 
4/167) 631 

14. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve-
riıtmesü hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/517) 631 

15. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/518) 631 

16. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yı
lında iki aydan fazla izin alan Balıkesir Mil
letvekili Hüsnü Yilmaz'a ödeneğinin verile-
'bilmesine dair Başkanllik tezkeresi (3/519) 632 

17. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yı
lında iki aydan fazla izin alan Ankara Millet
vekili Ahmet Hamdi Çelebi'ye ödeneğinin 
verilebilmesine dair Başkanlık tezkeresi. (3 /520) 632 

18. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 
iki arkadaşının, 4250 sayılı ispirto ve ispirto
lu içkilerin inhisarı Kanununun 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/5, 4/164) 632 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Ha
san Seyithanoğlu'nun, 22.11.1972 gün ve 1630 
sayılı Dernerler Kanununun 50 nci Maddesi
nin 3 ncü Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin doğrudan doğ-

Sayfa 
rüya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/15, 4/166) 632 

20. — istanbul Milletvekili Süleyman Arif 
Emre ve iki arkadaşının, tş Mahkemeleri Ka
nun Teklifinin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/23, 4/165) 632:633 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri : 624,628 

1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 
9 arkadaşının; Türk Parasının değerini ayar
lama (Devalüasyon) kararlarını zamanından 
önce açıklayarak bazı kimselere haksız ka
zanç sağladığı iddiasıyla Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi. (11/28) 624:625 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref-
oğlu ve 9 arkadaşının; tutum ve girişimleriy
le Türk Kültürünü ve dilini yozlaştırdığı id
diasıyla Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına, İİIşkİn önergesi. (11/29) 625:626 

3. — Yozgaıt Millletvekli Hüseyin Erdal 
ve 9 arkadaşının; 4.1.1979 ve 9.1.1979 tarihle
rinde meydana gelen ıtnen kazalarının gerçek 
nedenleri ile bu konuda alınacak önlemleri 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıH-
masına ilişkin önergesi. (10/52) 628:629 

4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 
9 arkadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faali
yetleri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/14) (629:630 

D) Danışma Kurulu Önerileri 645 
1. — 8/8 esas numaralı Genel Görüşme 

önergesıinin bitiminden sonra, 'denedim öner
geleri için hazırlanma yönünden birleşimim 
kapanmasına dair Danışma Kurulu önerisi 645 

E) Çeşitli İşler 630 
1. — Millet Meclisti Saymanlığının Eylül, 

Ekim, Kasım 1978 ayları hesabına ait Millet 
Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonu 
Raporu. (5/30) (S. Sayısı: 272) 630 
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. Sayfa 
V. — SEÇİMLER 633 
1, — Komisyonlardaki açık üyeliklere se

çim, 633 
VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 633 
A} Öngörülmeler 633 
1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtoffla' 

ve 10 arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanın
da yapılan gösteriler konusunda, Anayasanın 
88 nd, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
ncı maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 633:645 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
Sayfa 

645 

645 A) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpı-

nar'ın, «Köylüye İş Projesbme ilişkin sorusu 
ve Köy İşleri ve Kooperatifler Balkanı Ali To-
puz'un yazılı cevabı. (7/391) 645:646 

i2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldamlı' 
nın, Sıkıyönetim Eşgüdüm Başkanlığına iliş
iklin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Balkanı Mustafa Kılıç'm yazılı cevabı. 
(7/409) 646:647 

»>>•-« ..*. 

I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Açılk oya sumuJam : 
Türkiye, Gumlhuriyelt Hükümeti ile Irak, Cumi!hu< 

riyeti Hülkiimıeti arasımda Hava Ulaştırma Amlaşmia-
ISMMÖ onaylanmasının, uygum 'bulunduğu hakkında 
(1/115) (S. Sayısı: 245), 

Türikuye Cumı|huri>yeti Hükümeti ile YunamiıStiam 
Krallılk Hükümeti arasımda Tralkya Hududunum, lşa-< 
retlenimesi toklkıınidla Amaprotokol ile eklerimin, onay-
lanımasımımj uygun 'bulunduğuma ilişkim (1/145) (S. Sa
yısı : 245), 

17 May^s 'Î977 'tarihimde Tnalblusgarp'ta imzala
nan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübya Arap 
Halik Sosyalist Cemalhiriyesi arasında Demiz NaMiya-
tı OPtalk S/irlketii kurulması maklkımda Anlaşrnıamım 
onaylanmasımım uygun 'bulunduğunla dair (1/133) (S. 
Sayısı : 247), 

il 7 Mayıs 1977 tariıhimda Tnalblusga'rıp'ta .imzıala-
man Tüıtk'üye GulmJhuriyeti Hükümeti ile LJbya Arap 
Halik Sosyalist CetmahlMyeısi arasımda Tüinkliye - Li'b-
ıya Ortalk Gemıi İnşa ve Onarım Şirketi kurulması 
hakikaıidla arılaşmamın omaylamıma&ımım uygum Ibulun-
ıduğuma dair (1/1134) (S. Sayısı: 251), 

Türküye Cumhuriyeti Hükıümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hüiküımeci amasında Hava Ulaştırması-
ırua daiiir 17 Ağustos 1975 taıilhJli Amlaîirmaınım omayılan.-
m-alsımııın uygum Ibulumduğu haklkınlda (1/117) (S. Sa
yısı: 252), 

Nükleer Siılialh'lorım Yayılmasının önlenmesi Anit-
laşmasımiin onlaıylarumıaisraum uıygun bulunduğu hakkım
da (1/174) (S. Sayısı: 267) ve 

I Tünkıilye - Avrupa Ekonomik, • Topluluğu aı asında 
Mali Protokolüm! oniajylia'nmıasıınım uygum bulunduğu-. 
ma dair (1/157) (S. Sayısı >\ 268) kamun tasarilıarıinım, 

, oylarım ayrımı somucumıda kalhul edildikleri açıiMaın 
i di4 

! Kırşehir; Milletvekilli Mustafa Eşref oğlu, TRT 
mim tutumu ve 'yayımları hialklkınıda, 

Ordu MiletSve'kili Kamlall Şemsoy da, Ordu'mun, 
Fatsa kazasında cereyan eden ve had hafhaya var
mış bulunan tedhiş olayları haklkınlda gündem dışı bi
rer konuşma yaptılar. 

Tekirdağ Milletvekili Halil ©aşoTum, 125 milyon 
dolarlık kredi anlaşması içiiın tarım ününlerimlim neihıim 
edilmesiyle ilgii ıglünldemı dışı ikomıuşmasımja M âliye 
ıBakamı Ziya Müeızzimoğlu cevaıp verdi* 

Ankara iMıillatlvelkili Mustafa iBalşoğlu ve 9 arika-
daşımım; paint'izanca Ibir tutumla işçi sendikallarımı 'böl
meye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye iiütiği, işsizliği 
önleyemediği ve işçi - mtörnur ayırımı konusunda bu
günle kadar olumlu ibiir sonuç sağlayamadığı iddiasıy
la Balkanlar Kurulu hatamda (11 /21), 

iMomıilsa ıMiletvekili Hali Yurüseven ve 9 arkada^ 
sının; anarşi konuşumda gerekli önlemleri zamanımda 
almayorıak Devlet otoritesini zoyııfilatitığı, ülkede can 
ve imial gülvenliğimi 'sağlayamadığı iddiasıyla Bakamlar 
Kurulu markımda (11/22), 

Kjrşehiiir Milletvekili MuslCaifia Eşref oğlu ve 18 ar-
kadaşımım, milli eğitimlimizi Anayasa ve Atatürk ü-
'keleri doğnuîltiusundan saptırdığı 'iddiasıyla Milli Eği
tim Bakamı Necdet Uğur hakkında (11/23), 
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Kütahya Milleltlvelkiili 'Ali İrfan, Haznedar ve 9 ar
kadaşınım; Bge bölgeısttadekli basa fcömlür salhalarımın 
fizibilite eıttitilerinJin yapılmasında Hazineyi zaraıa uğ
rattığı lidldiasıyla Enerji Ve: Talbii Kaynaklar Bakanı 
Demiz 'Baykıaıl hakkınıda. (11/24), 

Brzkucan M'ille'tlvebili Timuçin Turan ve 9 arka
daşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlilerinde Ça|-
lıışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrıca
lık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettliği 'iddiasıy
la Köy işlerli ve iRooperatiiifltör Bakanı Ali Topuz 
hakkında (11/25), 

Muğla Milletvekili Aihımjet Buldanlı ve 9 arkada
şımın; tolir mahkûma ayrıcaliık yaparak imtiyaz sağla
tmak suretiyle hulkjulkj ve kamunlan çiğnedikleri iddia-̂  
ısıyla Biaişlbakarii Bıülanft Boevit ve Adalet Balkanı Meh
met Can halklarında (11/26) ve 

'Bursa Milletivelkii Özer Yılımaz ve 9 arkadaşınım; 
Türk Standartlar Enfsıtitüsiüınfde keyfi tasasrrulflarda buı-
lunımıalk sıulreltiiyle hukuk ve kanunları çiğnediği iddi
asıyla Başbakan Bülenlt Eoevit hakkında (111/27) bi
rer Genjsöru açılmasınla iliilşlkıim önergeleri okundu. 

11/21, 1(1/22 ve 11/23 esas numaralı Gensoru öner
gelerinim: '25.. 1' . 1979 Perşembe günkü fiıirleşimde, 
gündeme alınıp alunlmıamiaisı hususundaki görüşmele
rinin yapıilmiasıma dair Başbakanlık ömerM kabul 
edildi. 

11/24, 11/25, 11/26 ve 11/27 esas nıuimaraiı Gen
soru önergelerinin gündeme alımıp alsnımamaısı hususa 
sıuırudalkli görüşmelerin de 24 . 1 . 1979 Çarşamba gün
kü IBirlöşlilmlde yapılacağı ıbiidimldi. 

Danışıma Kuırululnıunj: 
Halen gündemlin «Kamun Tasarı ve Teklifleriyle 

Koımisyomlardaın Gelem, Diiğer tşterfc» (bölümlümün bin 
rinjci sırasında bululnam 143 S. Sayılı Kamun tasarı
sından sanıra 27)1, 142, 253, 244, 8Q'e 1 nci ek, 131, 
243 ve 265 S. Sayıih Kanun tasan ve tdkilMerinin gö-
rüşülmıesliıme ve gündemde ibulumam, diğer ıtaisan ve 
toklüfledö k|o!m)iısyöfiıilJaırdam! gelen işlerin ıbuna göre sn 
ralamımaısına 'dair önıeriM kaJbul ©dildi. 

5434 sayılı TC Eımıekli Sandığı Kanununun 'bazı 
maddelerimin değiştirilmesine ve Ibu Kanuna ek ve 
geçici maddeler eiklenımıesliınıe dalir (kanun tasarısı. 
(1/153) (S. Sayısı: 143) kabul edildi 

24 Ocak 1979 Çarşjaımıba günü saat 15.ÛOj'd£ top-
lanılmiak üzere BMteşime siaıait 19.12'de son verildi. 

Başkam 
Başkanvekli 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 
Divan; Üyeslj 

Çanakkale 
İrfan Binay 

No. : 36 
H . - G E L E N K Â Ğ I T L A R 

24 . 1 . 1979 .Çarşamba 

Rapor 
1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kamununum 288 

nci maddesine il fıkra dkfenimesime ilişiklin k&inun 
ıhüıkjmıünıdle kararname ve Sanayii ve Teknoloji ve Ti
caret Komıüsıyonu raporu. (1/245) (S. Sayısı : 273) 
(Dağıtoa tarihi : 23.1.1979) (GÜNDEME) 

^ Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Manisa Milletvekili Valhya Uslu'nun, Brüb-

sel'diökü Türk öğretrnıenlerimıin sorunlarınla ilişiklin Mil
li Eğitim Bakanımdan yazılı soru önergesi (7/421) 

2 '— Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, yurt 
dışımda çalışan işçilerimizin askerlik hizmetlerine iliş
kim Milli Savumma Babanımdan yazılı soru önergesi. 
(7/422) 

3. — Manisa Milletvekilli Yayma Uslu'nun, Brük
sel Başıbonisolöısluğunlda çalışan (bir memura ilişkin. 
Dışişleri Baklanından yazılı soru önergesi. (7/423) 

4. — Tokat Milletvekilli Faruk Dermirtola'mın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
makilerinle ilişkin Mıili Eğitimi 'Bakamından yazılı so
ru ömjergeisli (7/424) 

5. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'oun, 
Fislbolbirlib Yömetlim Kuruluma ilişkin Ticaret ©aka-
mımldan yazılı soru önergesi. (7/425) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Adanla Milletvekili Hasam Güraoy ve 9 ar

kadaşımın:, TÖIB - DBR'im yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Aniayaısamım '8i8 nıoi, Millet M-eclisd İçtüzüğümün 
100 ve löıl mel moldldieleri uyanınca bir Genel Görüş
me açimasına ilişlkin önergesi. (8/14) 

Gensoru Önergeleri 
.1. — iBursa MiHetlvelkiii Özer Yıküaz ve 9 arka

daşınım; Türk Parasjinan değeirinli ayarlama (Devalü
asyon) kararlarımı zamanıiinıdam örtce açiklayiarak bazı 
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kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye 
BaRjara Ziya Müezzfeoğhı hsaikffcınlda Anayasamın 89 
ncu, Milet Meclisti tçttüaiiğüimiüın 107 nci maddeleri 
uyarımca bir Gensoru açrimaısıına ilişkin önergesi. 
(lil/28) 

BAŞKAN — Otomialtlik cihazlarla yoklama yapı
lacaktır. 'Sayım üyelerim anahtarlarımı çevirdikten son
ra beyaz düğmeye Ibaısmiallalriinıı rica ediyorum,. («Ad 
okuyairiak, ald okuyarak!:» sesleri) 

Eğer bir anlaşmazlık durumu olursa, ad okuya
rak yoklama yalpacağıim. Bir dala düğmeleri hem 
kontrol etmek bakımından, hem neticeyi öğrenmek 
bakanından arlkaldaşılarumdan rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Şatoya) — Efendim, lüt

fen 'ad okuyarak. 

1. — Hatay Milletvekili Ali Yılmazın, köy yol
ları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. 
Üç sayın üyenin 'isteğini yerine getiriyorum. 

Köy yollarıyla 'ilgili olarak Hatay Milletvekili Sa
yın Ali Yılmaz. 

Buyurun Sayın Yılmaz. Süreniiz 5 dakikadır. 

ALİ YLMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, muhte
rem miöetvökM'eri; 'köy yollarının durumuyla ilgili 
maruzatla bulunmak üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. * 

24 . 1 . 1979 O : 1 

2. — Kırşehir Milletvekilli Muıstafa Bşrefoğlu ve 
9 arkadaşımın; 'tutum ve 'girişimleriyle Türk KMltıirü-
nlü ve dlinli yozkışiteldığı iddiasıyla Kültür Bakamı 
Ahmet' Taner Krşlaiı hakkımda Anayasamın 89 ncu, 
Millet Meclisti, İçtüzüğünün İÖ7 noi maddeler L 'uya
rınca bir Gensoru açılmasınla ilişkin önergesi (11/29) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyelerin, amaÜH 
tan çevlirdiktten sonra önlerindeki beyaz düğmeye 
'basmialıariinı ve yanmayan düğme varsa haber vertme-
lerimji rica ödüyorum. 

Sonradan gelen sayın üyelerin düğmelere bas
malarını bir defa daha hatırlatıyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; hepinizin de bildiği gi
bi, Türkiye'de köy yoları meselesinin geçmişte acı 
ve tatlı yönleri olmuştur. Köylüye hizmet, 1946'da 
yükselen demokrat ruhun ve demokrat felsefenin ese
ridir. 1950'den evvel, köylü köyüne yol istediği zaman 
«al kazmayı, yap yolunu» denirdi. Böyle denmekle 
de kalınmaz, zorla çalıştırılarak yaptırılırdı. O devrin 
meşhur Yol Vergisine ait elem verici hatıraları, bu
gün bile köy kahvelerinin başlıca konusunu teşkil et
mektedir, 

Şimdi, CHP'li Köy işleri Bakam Sayın Topuz'un 
tam bir aceleikle uygulamaya çalıştığı Köye UJaşım 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma. Saatti : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiIİ AH Fuat Eyüboğlu, 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çamıkkaîe), Yılmaz Balta (Riize), 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 39 ncu Birleşimini açıyorum-

III. — YOKLAMA 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENE , KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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Projesi, GHP'rün o devirlerden kalma bu derin ezik
liğinin 30 yıl sonra telafimi için kendilerimi tatmin 
etme çabalarından başka bir şey değildir. '(AP sıra
larından «'Bravo» sesleri) 

Ne var ki, Demire! Hükümetinin siparişe bağla
mış ve bir kısmını da getirtmiş olduğu yol makinele
rini, Cumhuriyet Halk Partili Başbakan Yardımcısı
nın Anlkara Gar'ında 'tantanalı merasimlerle trene 
bindirip şuraya, buraya göndermedi kâfi gelmemek
tedir, 

Köye yol yapmak veya 'köye su götürmek, k'öye 
o'kul açmak, 'köye cami yapmak, köylüye hizmet gö
türmek bir aşk ve şevk meselesidir, bir ruh ve azüm 
meselesidir. 

Sayın milletvekilleri, 'bu ülkede devletin köye yol 
yapması, diğer-'hizmetlerde olduğu gibi 1950'de baş
lamış ve 1965'de AP iktidarıyla birlikte bir hizmet 
seferberliği haline gelmiştir. 'Bu anlayışla yol yapımı
nı uygulayan AP iktidarı olmuştur. Biz köye yol ya
parken, okul açarken; biz köylüleri içme ve sulama 
sularına kavuşturmak için çırpınniken, biz köye elek
trik götürmek için uğraşırken; şimdiki Koya Ulaşım 
Projesi, yani KUP mucitleri anarşiye kol 'kanat ger
mekle meşguldüler. 

• AP iikti'darının 1965 - 1971 döneminde 100 bin ki
lometre köy yolunu tamamlayarak hizmete arz et
tiğini burada iftiharla ifade etmek isterim. AP (ikti
darı sadece köye yol yapmakla kalmamış, köye asfal
tı da götürmüştür. Narenciye ve meyvelik alanların
dan başlamak üzere müstahsilin malını ve ürününü 
'korumak ve değerlendirmek 'amacıyla Iköy yolları
nın asfalt kaplama işine de büyük önem vermişti. 

Sayın milletvekilleri, seçim çevrem olan Hatay'da 
AP'nin tek başınla iktidara geldiği 1965 yılında sadece 
8 kilometre asfalt »kaplamalı köy yolu bulunuyor idi; 
10 yıl sonra bunu 20 katına çıkararak 160 'kilometreye 
Ulaştığını, hizmeti geçenlere minnet ve şükranlarımı 
arz ederek, Yüce Meclisin zabıtlarına tescil ettirmek 
isterim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, 
CHP sıralarından gürültüler) 

Efendim?.. 
Şimdi de taş toplatıyorsunuz. 
BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı görüşmeye

lim. 
Buyurun Sayın Yılmaz. 
ALÎ YILMAZ (Devamla) — Sayın milletvekille

ri; 1977 Yılı Programına bir çok köyün yolları asfalt 
kaplama programına alınmış, bir kısmının altyapısı 
tamamlanmış ve diğerleri ise ihaleye verilmiş idi. Za-

I manın Bakanıma vakıi müracaatım üzerine Bakanlıkça 
18.3.1977 tarih ve 2973 sayı ile tarafıma bu köylerin 
listesi verilmiş idi. Bu liste işte elimdedir. Konuşma 
süremin tahdidi dolayısıyla bu köyleri] huzurunuzda 
tek tek saymıyorum. 

25.2.1978 günü, Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi mü
zakerelerinde Sayın Bakandan 1977 yılında programa 
alınıp da aynı yıl içerisinde tamamlanamayan veya 
ihalesi yapılmış olup da başlanamayan bu yolların 

| 1978 Programına alınıp alınmayacağını sormuş idim. 
Sayın Balkan da cevaben, «geçen yıl programa alınimiş, 
yarıda kalmış veya başlatılmış işlerin hepsi bu sene 
devam edecektir» demişler idi. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Yılmaz. 
ALİ YILMAZ (Devamla) — Sayın Bakanın bu 

keşlin teminatına rağmen, bizim mahallinde yaptığımız 
tespitlere göre, bu yolların büyük bir kısmı prog
ramdan çıkartılmış ve asfalt kaplamaları yapılmadan 
yüzüstü bırakılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 15.2.1978 tarihinde Sa
yın Bakandan yazılı olarak cevaplandırılması temen-
nfeiiyle, vaadini de hatırlatarak sormuştum : «Bu köy
lerin yollarının durumu ne olacaktır?» Fakat bugüne 
kadar maalesef cevap alamadım. Şimdi Sayın Ba
kandan soruyorum : 

1. 1977 Yılı Asfalt Kaplama Programında bu-
{ lunduğu halde, tamamlanamayan veya ihalesi yapıl

mış olup da başlanmamış olan köy yollarından han
gileri 1978 Yılı Programına dahil ödi'lmişÜ? Dahil 
edilmeyen yollar; acaba neden programa dahil edil
memişlerdir? 

2. 1978 Yılı Asfalt Kaplama Programına ye
niden alınmış olup, yapılan köy yolları olmuş mu
dur? Olmuşsa, ilçeler itibariyle hangi köylerdir? 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Yılmaz. 
ALİ YILMAZ (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 

I BaŞkanım; aşağı yukarı biltmek üzere. 
3. 1978 yılında asfalt kaplaması tamamlanmayan 

veya başlanmış olup da tamamlanamayan koy yol-
I lan ilçeler itibariyle hangileridir? 

4. 1978 Yılı Programında bulunduğu halde, hiç 
ele alınmayan köy yolları hangileridir? 

I 5. ihalesi yapılmış olup da, 'tamamlanmayan veya 
I programda olmasına ve altyapısının yapılmasına rağ

men, bu köy yollarının 1979 Yılı Programına alın-
I ması düşünülmekte miidir? 
I Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzda Sayın Ba

kandan öğrenmek istediğim sorularımın cevabını bir 
I 'kere daha beklediğimi bilhassa ifade etmek isterim. 
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Bu sanıların cevabını yalnız ben değil, Hatay köy
lüsü de beklemektedir. Vattandaş haklı olarak sor
maktadır : «Hanli kalkınma köyden başlayacaktı?» 

Konuşmama burada son verirken, Yüce Heyetli
nize saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

2. — Kayseri Milletvekili M. Şevket Doğan'tn, 
. Kayseri ile ilgili olarak TRT'de yapılan yayın hak

kında gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Kayseri ile ilgili olarak TRT'de ya

pılan neşriyat hakkında, Kayseri Milletvekili Sayın 
Şevket Doğan, buyurun. 

M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan ve değerli arkadaşlarımı; 

Dün gece 22.40'da televizyonda «Salak Miilyo-
ner» adıyla gösiterilen film, Kayseri'liler için büyük 
bir üzüntü kaymağı olmuştur. Konu şöyledir : Kay-
seri'den giden dört salak delikanlının, hazine aramak 
kasdıyla İstanbul'da ahmaklığın ve salaklığın da öte
sinde sergiledikleri oyun, maalesef TRT'nin vatanda
şa karşı gösterdiği saygısızlığın ve sorumsuzluğun ye
ril ve canlı bir örneği olmuş, bir bölge halkının âdeta 
şeref va haysiyetiyle oynanmıştır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

İç Anadolu'nun sembolü olan ulu Erciyes'in etek
lerinde geniş bir ovada kurulan ve tarihin derinlikle-
rinden gelen bir ağırlığa sahip Kayseri bölgesinin Hi
tit'ler devrinden itibaren meskûn bulunduğu ve tarih
çilere göre Anadolu Medeniyetinin Kayseri ile baş
ladığı kesin bir gerçektir. Dünyada ilk defa borsa ve 
ticarat hayatının görüldüğü Kayseri'miz, her çağda 
zengin medeniyetlerin eser ve müesseselerine beşik 
olmuştur. Ortaçağlarda Türkler zamanında önemini 
daha da geliştirmiş, rahat bir yerleşme, muhtevalı bir 
ticaret, üstün bir kültür ve geniş bir ulaşım merkezi 
olan bu bölgemizde kurulan Melkgazi, Şifaiye, Gıya-
siye, Çifteler, Hatuniye, Kocahasan, Köşk, Gevher 
Nesi'be medrese ve hastaneleri gibi müstakil ilim ocak
larında matematik, ilahiyat, edebiyat, hukuk ve tıp 
bilgileri okutulduğu gibi, isimleri tarihe geçmiş çok 
kıymetli ilim, idare ve hukuk adamları da yetişmiş
tir. 

Kayseri'liyi başarılı yapan sebepler şunlardır : 
1. Fevkalade mazbut 'bir 'aile yapısı ve inancı var

dır. 
2. îsrafkâr, başıboş ve dağınık değildir. 
3. Her alanda olduğu gibi, iş ve tioaret hayatın

da da maceracı değildir. Birbirine inanır, güvenir ve 
karşısındaki insanlara daıima saygılıdır, 
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4. Latifeyi ve espriyi, 'latif ve zarif bir zeka te
zahürü sayar. 

5. Üstün kabiliyetleri ve çalışkaMıklanyla ve çev
reye uymadaki intikal süratine sahip pırıl pırıl zeka
larıyla, şöhret kazanan Kayserililer hakkında gösiteri
len bu film bir komedi değil, maalesef bir trajedi ha
linde kalplerimizi ve haysiyetlerimizi çok derinden 
yaralamıştır. 

Bu yapılan işe güldürü değil, düpedüz öldürü der
ler. Böyle filmleri ve konulan bu TRT nereden bulup 
çıkarır, nasıl oynatır? Akıl ve havsalanın kabul ede
bileceği bir iş de değildir. 

Bütün TRT mensupları Anayasa ve 359 sayılı 
Kanun gereğince tarafsız kalması, herkesin şeref ve 
haysiyetini dikkate alması gereken bir devlet kuru
luşunun sorumlu memurları olup, her lokmalarında, 
kullandıkları binaların ve araçların her zerresinde, ek
ranlardan ve mikrofonlardan aksettirdikleri her gö
rüntüde ve seste, 45 milyonluk aziz milletimizin; emek, 
vergi, zevk, espri ve anlayış olarak hakkı ve hissesi 
bulunduğunu asla unutmamalıdırlar. TRT hiç kimse
nin ba'basının çiftliği değildir. Bu vesileyle Genel Mü
düre şu telgraf çekilmiştir : 

Bay Cengiz Taşer 

TRT Ankara 
Kayserililer, dün gece televizyonda sergilediğiniz 

«Salak Milyoner»deki gibi ne avanak, ne salak ve ne 
de ahmak olmayıp, bununla sizler icraatınızı teşhir 
ettiniz. TRT olarak artık hizaya gelip, bu sorumsuz
luk ve şımarıklığınıza son vermenizi ve yurttaşlarımı-
•nn şeref ve haysiyetini gözetme bakımından edebinizi 
takınmanızı, teessür, ıteessüf ve protestolarımla bildi
ririm. 

Kayseri Milletvekili 
ve 

Millet Meclisi 
Başkanvekili 

Mahmut Şevket Doğan 

Yüce M'eclise engin sevgiler ve derin saygılarımı 
sunarım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
3. — İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan'ın, Tar

sus'ta son aylarda zuhur eden şiddetli asayişsizlik ve 
tedbirleri hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Tarsus'ta son aylarda zuhur eden 
şiddetli asayişsizlik ve tedbirleri hakkında tçel Mil
letvekili Sayın Ramazan Çalışkan, buyurun efendim. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (tçel) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 
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Güzel Türkiye'mizin her tarafında zuhur ©den, or-
jini devlet yıkıcılığı ve vatan bölücülüğü o'lan komü
nist anarşist hareket, son örneklerimi memleketim Tar
sus'ta da vermiştir. 

Bilhassa son bir ay içinde Tarsus^a yapılan hare
ketler, hem sureti cereyanı ve hem ide mahiyeti iti
bariyle özelik taşıdığından Yüce Meclis huzurunda 
arz etmeye lüzum gördüm. 

Memleketimizi elem ve ıstıraba gark eden anarşik 
olayların, milletçe acısı içimdeyken, anarşi ve terö
rün yeni tatbikat alanları aradığını ve maalesef ara
dığı yeni tatbikat yerlerini de bulduğunu, bunlardan 
birinin de bilhassa Tarsus olarak seçildiğini önemle 
ifade etmek istiyorum. 

Adana Örfi tdare sınırının komşusu olan Tarsus, 
bu sebeple de asayişsizliğe yuva halline getirilmiştir. 
Tarsus'ıta vukua gelen anarşik olayların birkaçını Yü
ce Meclis huzurunda zikredersem, meseleyi biraz daha 
aydınlığa kavuşturmuş olurum kanaatindeyim. 

1978 Aralık ayının Orta'larında 1 500'den fazla 
mevcudu olan Tarsus Fen Lisesi, DEV - GENÇ 
mensubu komünist anarşistler tarafından sabahın 
8 İnden akşamın 18'ine kadar işgal edilmiştir. Tam 10 
saat bütün mülki amirlerin, emniyet güçlerinin ve hal
kın gözleri önünde işgal hüküm sürmüştür. Bütün öğ
rencileri bir salona, öğretmenleri odalara hapsetmiş
ler, okul müdürünü ağır surette dövmüşler ve 10 sa
at müddetJince devamlı olarak silahla rasgele ateş et
mişlerdir. Öğlen vakti dışarıdan yiyecek istemişler ve 
almışlardır. Okulda mevcut laboratuvardaki bütün 
aletler, okulun bütün jsıraları, dolapları, masaları tah
rip ©dikniiştiır. Okulun arşivindeki evrak ve kayıtlar 
dahil bütün dosyalar yırtılıp yakılmıştır. Okulun mev
cut öğrencileri, yenliden kayıt yapmak mecburiyetin
de kalmışlardır. Türk Bayrağı, tamamen kızıla boyan
mış ve bir başka bayrak haline getirilmiştir. Saat 18.00 
sıralarında okul içinde bulunan işgaldi anarşistler, îçel 
Valisini, Tarsus Kaymakamını ve Emniyet Amirini 
konuşmak üzere-binaya çağırmışlardır. Binaya yakla
şan mülki amirlerin ve Emniyet Amirinin üzerleri 
anarşistler tarafından aranmıştır. Yanlış duymuyorsu
nuz sayın milletveikilleri, işgalci devlet düşmanlarının 
üzerleri devlet memurları tarafından değil, aksine 
anarşistler tarafından mülki amirlerin üzeri aranmış
tır. Anarşistler şartlarım bildirmişler, mülki amir bu 
şartları kabul etmiştir. Buna göre, anarşistler hapset
tikleri öğrencileri birlikte topluca dağılmaya fırsat 
vermeden, 2 kilometrelik mesafeyi çeşitli komünlist 
sloganlar atarak şehrin ortasına kadar yürüyüş yap
mışlardır. Devlet güçleri tamamen seyirci kalmıştır. 

I Anarşistler böylece 10 saat müddetle hem liseyi 'iş
gali etmiş ve hem de şehrin içinde her istedMerinii 

I yaparak devletle maalesef alay etmişlerdir. Halkın 
gözünde devleti sarsmak isteyenler maalesef bunda 

I başarılı olmuşlardır. Tarsüs'da 58 sene evvelki işgal1 

günlerinden biri yaşanmıştır. Tarsus UisesindeM tah
ribattan dolayı hasar miktarı 15 milyon olarak tah
min erimektedir. Bu lise hailen tedrisat yapamamak
tadır. Bu yıl tedrisat yapıp yapamayacağı ıda beli 

I değildir. Bu olayın bütün failleri ellerini kollarını sal
laya sallaya çekip gitmişler, tek bir fail yakalanma-

I mistir.. 
I İkindi olay : Tarsüs'da son haltfalarda bir derneğin 

idarecisi gündüz şehrin ortasında öldürülmüş, faili 
I meçhul kalmıştır. 

Üçüncü olay : Tarsüs'da bir partinin eski ilçe 
I başkanı, gündüz şehrin ortasında İşyerinde öldürül

müş, onun da faili meçhul kalmıştır. Bu şahıs ay
larca evvel mülki amirliklere, vilayete ve kaymakam
lığa öldürüleceğini, emniyet tedbiri alınmasını istemiş 
olmasına rağmen hiçbir tedbir 'alınmamıştır. Devletline 
«Beni öldürecekler, beni koru», diye başvuran bu şa-

I his, maalesef işyerinde öldürülmüş ve failü meçhul 
I kalmıştır. 

Öldürme olayının bir diğeri, Tarsus Cumhuriyet 
I Savcı Yardımcısına çarpmıştır. Tarsus Cumhuriyet 

Savcı Yardımcısı Süreyya Altıneminsoy adalet camii-
asının ve hatta Türk hukuk âleminin yeri doldurula
mayacak büyük bir değeri idi. Mesleğine bağlılığı, ça-

I lışfcanlığı, dürüstlüğü, hele insanlığı emsalsizdi. Bu 
değerli hukukçu, gönül adamı Süreyya bey çok sevi
len bir şahsiyetti de. Halk kendisini gerçekten çok se-

I verdi, herkes huzuruna itimat ve huzurla giderdi. Sü-
I rey ya bey evinin içinde kendisini çağıran bir şahıs 

tarafından, oğlunun gözleri önünde kurşunlanarallröl-
dürülmüşitür. Bu olayın da faili meçhuldür maalesef. 

Sayın milletveikilleri, TarsusUa halk çok şiddetli 
bir huzursuzluk içindedir. Herkes her şeyden endişe
lenir haildedir. Bilhassa son günlerde «Adana bölge
sinin Sıkıyönetime girmesinden sonra, anarşik olay
lar komşu şehir olan Tarsus'a kaydı»ı kanaatini teyit 
eden gelişmeler vardır. Halen Tarsuslta, parti başkan
larının, adliye mensuplarının evleri ve işyerlerinlin em
niyet tedbirleri altına alınması talepleri sık sık vakti
dir. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Çalışkan. 
RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Sayın 

I üyeler, Hükümetin kendi tabiriyle, «etkin, yansız» ted-
I birleri ve hoşgörülü nazarları altında yandaşlarıyla 
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birlikte ektiği zehirli tohumlar Tarsus'ta yeşermiştir 
maalesef. Memleketlim güzel Tarsus ve onun birbiri
ne saygılı ve devletine bağlı İnsanları, birbirine düşü
rülmek istenmektedir. Den emlinim, değerli hemşehri-
lerimlizin birbirlerine olan sevgiileriini ve saygılarını hiç
bir melanet kıramayacaktır. 

Bütün İçelliler, Türkiye Oımhuriyetfi Devletini 
gözbebeği bilir ve öyle sakınır. Devlet ile arasına ya
bancı sokmayacaktır. 

Şimdi Hükümete sesleniyorum : Emniyet teşkilatı 
hem personel ve hem de araç - gereç bakımından son 
derece yetersizdir. Şu ana kadar bu kadar asayişsiz
liğin had safhada olduğu tçel ve bilhassa Tarsuslta 
hiçbir ıtddbir alınmamıştır. Şu zamana kadar dökülen 
kanların ortasında boğulmakta olan Hükümetin, Tar-
sus'ıta hiçbir tedbir almadığını Yüce Meclise duyur
mak istüyorum, 

B) TEZKERELE 

1. — Görevle Cezayir'e giden Devlet Bakanı -
Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'a Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Mete Tan'vn vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/514) 

BAŞKAN — Cumhurbaşikanhğı tezkereleri var
dır, okutup ayrı ayrı bilgilerimize sunacağım. 

Millet Mecisi Başkanlığına 
Görev ile, Cezayir Demokratik Halk Cumhuri

yeti Başkanı Houari Boumediene'nin cenaze töreni
ne katılmak üzere 28.12.1978 tarihinde Cezayir'e 
giden Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Dr. 
Faruk Süfcan'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcılığına, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Dr. Mete Tan'in vekillik etmesinin, Başba
kanın teklifli üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim., 

Paıhni S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

e 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Açık bulunan İçişleri Bakanlığına C. Se

natosu Sakarya Üyesi Hasan Fehmi Güneş'in atan
masının uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/515) 

Hükümeti ikaz ediyorum, göreve çağmyoram; 
ihbarı muhatarada bulunuyorum: Tarsus, anarşinin 
tatbikat alanı olarak seçilmiştir. Devlet düşmanları 
çok kanlı olaylar çıkartabilirler. Bunun ciddi ale-
metlerini kısmen arz ettim. 

«Ey Hükümet, varsan cevap ver, Tarsus'ta ana
ları ve milletli daha fazla ağlatma!» diyorum. Bu fer
yadımın Yüce Meclisin kaim duvarlarına çarparak, 
sırf aksi seda yapmış olamalktan öteye tedbir nevin
den de sonuçlar vermesini Cenabı Allha'tan niyaz 
ediyorum. 

Yüce Meclisin değerli üyelerine saygılar sunuyo
rum., 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Gündeme geçiyoruz. 

Millet Meclisli (Başkanlığına 
Açık bulunan İçişleri Bakanlığına, Cumhuriyet 

Senatosu Sakarya Üyesi Hasan Fehmi Güneş'in atam-
masınım, Başbakanın teklifi üzerine, Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 102 ve 106 ncı maddeleri ge
reğince, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın 

görevinden ayrılma isteğinin kabulü ile Milli Savunma 
Bakanlığına C. Senatosu Bolu Üyesi Neş'et Akman-
dor'un atanmasının uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/516) 

Millet Meclisi BaşkanlığMia 
MİM Savunma Bakam Hasan Esat Işık'ın görevin

den ayrılma isteğinin kabulü ile Mili Savunma Ba-
kanltğına, Bolu Senatörü Neş'et Akmandor'un atan
masının, Başbakanın teklifi üzerine, Anayasanın 
102 ve 106 ncı maddeleri gereğince, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. " 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilıgil'erinize sunulur. 

VE ÖNERGELER 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Parasının değerini ayarlama (Devalü
asyon) kararlarını zamanından önce açıklayarak bazı 
kimselere haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Malîye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(H/28) (1) 

BAŞKAN — Gensoru önergeleri vardır. Önerge
ler bastıırılmış olup Sayın üyelere dağıtılacaktır. Öner
geler 500 kelimeden fazla olduğu için ekli özetleri 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, belli yollardan iş başına gelen 

Hükümet, (TL.) nın değenimi (1 Dolar = 19,25 TL.) 
den (1 Dolar = 25 TL.) na düşürerek, 1 Mart 1978 
tarihinde, Tüı*k Lirasının, çeşitli yabancı paralara 
karşı % 30 - 38 arasında değişen bir oranda, devalüe 
etme kararı almıştır. 

Devalüasyonun kendisimden bekleneni verebilmesi, 
bu kararın zamanının, şeklinin ve oranının isabeti 
seçilmesinin yanı sıra, tespit olunan yeni kurun, 
uzunca bir süre, paranın gerçek değerine eş bir dü
zeyde kalmasını temin edecek tedbirlerle birlikte ele 
alınmasına bağlıdır. Aksi takdirde, devalüasyon 
ülke ekonomisini fevkalade taıhrip etmekten öte bir 
anlam ifade etmez. Nitekim, Ecevit Hükümetince 
1978 mali yılının ilk gününde yapılmış bulunan para 
operasyonu da son derece başarısız olmuştur. 

Fiyatlar genel seviyesi, Cumhuriyet tarihimizde 
görülmemiş boyutlara çıkmış, ihracatımız (Sayın 
Demlirel Hükümetinden devreden tarım ürünleri ha
riç) artırılamamış, iş döviz girdileri geçen yılın 
altında kalmış, turizm gelirlerinde bir gelişme kıay-
dedilememişir. Esasen, devalüasyon kararını takip 
eden 2 - 3 ay gibi kısa bir sürede devalüasyon nis
petine ulaşan fiyat artışları, bu fevkalade önemli ka
rarı etkisiz hale sokmuş bulunmaktadır. Resmi kur
dan değeri 25 TL. olan Dolar, bugün, serbest piya
sada 40 TL. üzerinden işlem görür hale gelmiştir. 

Ülke ekonomisini tahrip eden bu devalüasyonun 
en belirgin örneği, âdeta aşırı ve haksız kazançları 
teşvik ve tahrik eder bir biçimde duyrula duıyruia, 
çok önceden haber vererek yapılmış olmasıdır. Türk 
Parasının değerini düşüren bu kararın ilanı, kamu 

(1) 11/28 Esas Numaralı Gensoru Önergesinin 
tam metni tutanağa eklidir. 

oyunda süpriz olarak Ikarşılanmamış aksine bekle
nen hatta tarihi dahi bilinen bir karar olarak kar
şılanmıştır. 

Böyle fevkalade önemli bir kararın alınacağının, 
Hükümetçe önceden sezdirilmesi ekonomi tarihimiz
de ilk defa görülen vahim bir tutumdur. 

Hükümetin göreve başladığı günden itibaren, eko
nomiden sorumlu kişiler beyan ve davranışları ile, 
önemli oranda, bir para operasyonuna gidileceği ha
vasını kamuoyunda yaratmışlardır. 

Nitekim, bir dizi ekonomik tedbirlerin bir pa
ket halinde hazırlandığı en yetkili ağızlardan, basın
dan ve TRT'de de yer almıştır. Bu cümleden ola
rak, Şubat 1978 ayı içinde, Türk Parasının Kıy
metini Koruma mevzuatı ile ilgili bazı kararlar alın
mıştır. Bu kararların bir bölümünü, 1.3.1978 tari
hinde yürürlüğe gireceği halde, 15 gün önceden 
16.2.1978 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Bu kararların neşri ile birlikte Türk Lirasının 
değerinin önemli ölçüde düşürüleceğine dair haber
ler de yoğunlaşmıştır.: 

Öyle ki, devalüasyonun yapılacağı tarih dahi 
bazı günlük gazetelerde yer alıyordu. Genellikle 
devalüasyonla birlikte ya da onu takip eden ilk gün
lerde alınması gereken bazı Türk Parası Kıymetini 
Koruma mevzuatı ile ilgili kararların, yürürlük ta
rihinden 15 gün önce yayınlanmış olması, gene Türk 
Parasının Kıymetini Koruma mevzuatına giren bir 
tasarruf olan devalüasyonun, yapılacağının Hükü
metçe 15 gün önceden kesin olarak, bir bakıma, 
duyurulması oluyordu. 

Hükümet, önceden aldığı bazı kararlar ve yapı
lan beyanlarla, bunu bizatihi doğrulayan bir tutum 
ve davranış içine girmiştir. 

Bütün bunlar göstermektedir ki, 1 Mart 1978 gü
nü, Hükümetçe yapılan devalüasyon "çok önceden 
haber verilerek, duyrula duyrula yapılmış bulun
maktadır. Altın fiyatları, 2 ay içinde 135 liradan 190 
liraya çıkmıştır. 

Bu durum, mal stokçuluğuna ve karaborsayı teş
vik ve tahriık ederek bazı kişilerin haksız ve aşırı de
recede kazanç elde etmesine neden olmuştur. 

Muhalefette ilken, gerçek olmayan birtakım hak
sız ve aşın kazanç iddiasını dilinden düşürmeyen 
(CHP) si, böylece istifçiliği, karaborsayı ve haksız 
'kazanç kapılarını ardına kadar açmış oluyordu. 
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Devalüasyon, görülmemiş şekilde âdeta haber/ver
me mecburiyetinde imiş gibi bir zihniyetle yapılmış 
olmasına rağmen, istifçilik ve haksız kazançları 
önleyecek gerekli tedbirleri de zamanında alınma
mıştır. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca, devalüasyonun yapılması 
ve bununla ilgili olarak alınması gerekli tedbirler
den birinci derecede sorumlu bulunan Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu hakkında Gensoru açılmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Bursa Milletvelkili Artvin Milletvekili 
Özer Yılmaz Hasan Ekinci 

İzmir Milletvekili Afyonkaraihiisar Miüetvdkili 
Zeki Efeoğlu A. İhsan Ulubahşii 

Kocaeli Milletvekilli Zonguldak Milletvekilli 
İbrahim Topuz Koksal Toptan 

Manisa Milletvekili Gümüşhane Milletvekili 
Sümer Oral Mehmet Çataibaş 

Hatay Milletvekili Manisa Milletvekili 
Ali Yılmaz Yahya Uslu 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru önerge
sinin, Anayasanın 89 ncu maddesine göre gündeme 
alınması konusunda özel gündem tespiti için Danış
ma Kurulu kararı alınamadığından, gün Başkan
lıkça tespit edilecektir. Bu bakımdan, Başkan
lıkça önerilen «Özel Gündemde Yer Alacalk İşler» 
kısmında yer alması ve Genel Kurulun 31.1.1979 
Çarşamba günkü birleşiminde gündeme alınıp alın
maması görüşmelerinlin yapılmasını oylarınıza suna
cağım]: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
(11/29) (1) 

BAŞKAN — Diğer Gensoru önergesini okutu
yorum efendim: 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Kültür Bakanlığı sorumluluğunu taşıyan Ahmet 

Taner Kışlalı, menfi tutum ve icraatı ile milli kül
türümüze en büyük darbeyi vurmuştur. Milli kültür 
varlığını, Ahmet Taner Kışlalı «evrenselliğe» dönüş
türmek için üstün bir gayret sarfetmektedir. 

(1) 11/29 Esas Numaralı Gensoru Önergesinin 
tam metni tutanağa ©kMiır. .a 

Kültür, bir millete şahsiyetini veren, onun ben
liğini meydana getiren, diğer milletlerle arasındaki 
farkı tayiin ve tespit eden maddi ve manevi varlık ve 
değerlerin bütünüdür. Milletler, milli kültürle ye
tişmiş nesillerin gayret ve çalımalarıyla çağdaş me
deniyet seviyesine erişebilirler. Gerçek bu ilken, Kül
tür Ba'kanı Ahmet Taner Kışlalı, milli kültürümüzü 
yok etmek, bu mefkureyi inkâr etmek cesaretlini1 

göstermekte, Büyük Türk Milletine evrensel görü
şün kalbulünü reva görmektedir. 

Bugüne kadar Ahmet Taner Kışlalı milli varlığı
mıza ve milli değerlerimizi imha etmek için ustaca 
ve sessizce gerekli gayreti sarfetmektedir. 

Kütüphanelere milliyetçi kitapların girmesi, Kül
tür Bakanlığının 26.7.1978 gün ve 16358 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmış olan «Kültür Bakanlığı Kitap 
ve Süreli Yayınları Seçme Kurulu Yönetmeliği» ile 
önlenmiştir, 

Demirel Hükümeti zamanında, 10.6.1975 tarihli 
Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğin 4 ncü mad
desinde; kurul: 

a) Milletimiziin bütün fertlerine Atatürk Dev
rimlerine ve Anayasanın başlangıcında belirtilmiş 
bulunan Türk milliyetçiliğine bağlı, kaderde, tasada, 
kıvançta ortak, bölünmez bir bütün halinde bilinç
lendiren rejimimiz. 

b) Aleyhinde terkimler ihtiva etmeyen, milli kül
türümüzün temel eserlerinin bugünkü nesillere tanı
tılmasına yardımcı olan, ... «Eserleri satın almak üze
re seçer» Hükmü tamamen kaldırılmıştır. Yeni yö
netmelikte 4 ncü madde şöyledir. «Türk toplumunun 
bilgi, görgü, kültür ve sanat beğenisini geliştirici ör
gün ve yaygın eğitimi destekleyen, ekonomik top
lumsal ve Ikültürel kalkınmamıza .'katkıda bulunan, 
çağdaş uygarlığın akılcı ve yaratıcı, bilimsel görüşü
nü yansıtan» yayınları, satın alınmak ve albone ol
mak üzere seçer.» 

Böylece söz konusu yönetmeliğin 4 ncü madde
sindeki, kütüphanelerinize milliyetçi eserlerin alınma
sı ile ilgili fıkralar çıkartılmıştır.^ 

Kültür Bakam, Milli Kütüphaneyi evrensel gö
rüşüne uygun hale getirmek için, Milli Kütüphane 
Genel Müdürlük kadrosunu iptal etmiş, müdürlüğe 
dönüştürmüştür, sol eğilimli kişileri tayin ederek, 
doğrudan Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağla
mıştır. Maksat açıktır. 

Milli Kültür Dergisi yayınına son vermiş, Ulusal 
Kültür Dergisini yayınlamıştır. 
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Kültür Bakanlığına bağlı tiyatrolar (Devlet Tiyat
roları) 1978 - 1979 tiyatro sezonunda, mlilffi kültürü
müze hizmetten uzalk 14 oyunla perdelerini açtı. Ah
met Taner Kışlalı, kendü deyimi ile («Bakanlık ile 
kültür sanat çevreleri arasındaki (ilişkileri, düzenleyip, 
Aşibirlliği oranını yükseltmek, geleceğe dönük genel 
planlama ve örgütlemelere yardımcı olmak amacıyla 
yüksek kültür (kurulu oluşturmuştur.» 

Bu kurulun üyeleri milli (kültürümüzü evrensel-
leştirecek, aşırı sol görüşe sahip kişilerdir. 

Kültür Bakanı 300'e yakın memur ve hizmetliyi 
(merkez ve taşrada) uzak 'ilere sürmüştür. 

Kültürümüzün gelişmesi, yeni nesıillerimliıze aşı
lanması, sanatımızın, milli köklerden kuvvet alarak 
ilerlemesi, kültürümüzün içte ve dışta tanıtılması, 
yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın milli kül
türümüz ile bağlılıklarının devam ettirilmesi ve kül
türel ihtiyaçlarımızın karşılanması için Sayın Kışla-
h'nm en küçük hir hizmette bulunduğunu göreme
mekteyiz. 

Büyük Atatürk; «Türkiye Cumhuriyetinin temeli 
kültürdür.» demek suretiyle milli kültürün gerçek 
mana ve değerini en iyi bir şekilde ifade etmiştir. Bu 
temeli, yani milli kültürü ihmal etmek mümkün 
değildir. 

Milli kültür mirasımızın Cumhuriyet devrinin ba
şından itibaıren, bilhassa Atatürk tarafından milleti
mizi millet yapan ve diğer milletlerden ayıran oriji
nal hüviyeti ile ele alındığını ve onun temel unsurları 
olan dil, edebiyat, sanat, tarih, folklor ve musitoimiıze 
şuurlu ve ciddi alaka duyulduğunu, milletimize bu 
milli kültür alanlarında bir şevk ve. şuur aşılanmıştır. 

Atatürk başka bir ifadesinde de: «Türk MilletiL 

nin idaresinde ve korunmasında, milli birlik, milli 
duygu, milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz ideal

dir.» diyerek, mifletiım&zıin korunmasının üç temel 
unsurundan birisi olmak üzere «Milli kültürü» al
mıştır. 

Türk kültürünün bu üç temel unsurunu ortadan 
kaldıran Kültür Bakam, Türk dilini, kendi öz benli
ğinden koparmak için her türlü çalışmaya girişmiş
tir. 

Bir milletin fertlerini birbirine yaıbancılaştırmak 
ve başka kültürlere teslim etmek için o milletin öz-
düıline uydurma kelimeleri sokmak yaşayan kelimeleri 
öldürmek yeteridir. İşte Sayın Kışlalı'da bunu yap
maktadır. 

Bu sebeple de siyasi sorumluluğu açık olarak or
tada bulunan Kültür Bakanı Sayın Ahmet Taner 
Kışlalı hakkında Anayasamızın 89 ve İçtüzüğün 107 
nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Kırşehir Milletvekili Bursa Milletvekili 
Mustafa Bşrefoğlu Ali' Elverdi 

Zonguldak Milletvekili Aydın Milletvekilli 
Gültekin Kızılışık Behıiç Tozkoparan 

Kahramanmaraş Milletvekili İçel Milletvekili 
Mehmet Şeref oğlu Nazım Baş 
İçel Miletvekili Adana Milletvekili 

Ali Ab Hasan Gürsoy 
Amasya Milletvekilli Kütahya Milletvekili 
Muhammet Keleci İrfan Haznedar 

BAŞKAN — Okunan bu Gensoru önergesinin de 
gündemin, «Özel Gündeminde Yer Alacak îşler» kıs
mında yer alması ve gündeme alınıp alınmaması ko
nusundaki görüşmelerin 31.1.1979 Çarşamba günkü 
birleşimde yapılmasını oylarınıza sunacağım: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilm'iştir efen
dim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

4. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 
9 arkadaşının 11/24 esas numaralı Gensoru önerge
sini geri- aldıklarına dair önergesi. (4/168) 

BAŞKAN — Gündemin, «Özel Gündem» kıs
mında yer alan 11/24, 11/25, 11/26 ve 11/27 esas nu
maralı Gensoru önergelerinin geri alınmasına ilişkin 
önergeleri vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ege bölgesindeki bazı kömür sahalarının fizibili

te etütleriyle ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı hakkında verdiğimiz Gensorunun Danışma 

Kurulu kararı olmadan veya Meclis Başkanlığınca 
görüşme günü tayin edilmeden, önergenin okunma
sını takip eden güne alınması ve aynı güne 4 Genso
ru önergesinin birden konması sebebiyle önergemizi 
geri aldığımızı saygılarımızla arz ederiz. 

Kütahya İstanbul 
Ali İrfan Haznedar Recep Özel 

Kocaeli Zonguldak 
Adem Ali Sarıoğlu A. Gültekin Kızılışık 

Aydın Ankara 
Behiç Tozkoparan Mustafa Başoğlu 
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Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

' içel 
Nazım Baş 

Adana 
Hasan Gürsoy 

İçel 
AH Ak 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
5. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 

9 arkadaşının, 11/25 esas numaralı Gensoru önerge
sini geri aldıklarına dair önergesi. (4/169) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Köy işleri Bakanlığına bağlı bazı kurumların iş

yerlerinde çalışan işçiler arasında partizan davranış
larla; Köy işleri Bakanı hakkında verilen Gensoru 
önergemizin, Danışma Kurulu kararı olmadan veya 
Meclis Başkanlığınca görüşme günü tayin edilmeden, 
önergenin okunmasını takip eden güne alınması ve 
aym gün çeşitli Araştırma ve Genel Görüşme öner
geleri üe birlikte 4 Gensoru önergesinin birden kon
muş bulunması nedeniyle önergemizi geri aldığımızı 
saygılarımızla arz ederiz. 

Erzincan Antalya 
Timuçin Turan Kaya Çakmakçı 

Burdur - Kocaeli 
Ahmet Sayın ibrahim Topuz 

istanbul Manisa 
Ekrem Ceyhun Sümer Oral 

Kastamonu Amasya 
Ali Nihat Kar ol Muhammet Kelleci 

Ankara Afyonkarahisar 
Mustafa Başoğlu Mehmet Özutku 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
6. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 

arkadaşının, 11/26 esas numaralı Gensoru önergesi
ni geri aldıklarına dair önergesi. (4/170) 

BAŞKAN — Bir geri alma önergesi daha var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla

mak suretiyle hukuk ve kanunu çiğnediği hususu ile 
ilgili olarak Adalet Bakanı hakkında verilen Genso
ru önergesinin, Danışma Kurulu kararı olmadan ve
ya Meclis Başkanlığınca görüşme günü tayin edilme
den, önergenin okunmasını takip eden güne alınma
sı ve aynı günde çeşitli Genel Görüşme ve Araştırma-
önergeleri olduğu halde, 4 Gensoru önergesinin bir
den konulmuş bulunması nedeniyle önergemizi geri 
aldığımızı saygılarımızla arz ederiz. 

Muğla Kocaeli 
Ahmet Buldanlı Adem Ali Sarıoğlu 

Kocaeli Amasya 
İbrahim Topuz Etem Naci Altunay 

Samsun 
İ. Etem Ezgü 

Tekirdağ 
Nihan Ilgün 

Bilecik 
Cemalettin Köklü 

Ağrı 
Kerem Şahin 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Artvin 
Hasan Ekinci 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
7. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 ar

kadaşının, 11/27 esas numaralı Gensoru önergesini 
geri aldıklarına dair önergesi. (4/171) 

BAŞKAN — Bir geri alma önergesi daha var, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruflar

da bulunmakla ilgili olarak hakkında verilen Genso
ru önergemizin, Danışma Kurulu kararı olmadan ve
ya Meclis Başkanlığınca görüşme günü tayin edil
meden, önergenin okunmasını takip eden güne alın
ması ve aynı gün çeşitli Genel Görüşme ve Araştır
maları olduğu halde 4 Gensoru önergesinin birden 
konulmuş bulunması nedeniyle önergemizi geri aldı
ğımızı saygılarımızla arz ederiz. 

Bursa Tekirdağ 
Özer Yılmaz Halil Başol 
Gümüşhane Erzurum 

Mehmet Çatalbaş Rıfkı Danışman 
istanbul Afyonkarahisar 

Ekrem Ceyhun Mehmet Özutku 
Artvin Manisa 

Mustafa Rona Yahya Uslu 
Amasya Bolu 

Muhammet Kelleci Müfit Bayraktar 
BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
8. — Konya Milletvekili Aydın Menderes'in, Büt

çe Plan Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/155) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkereleri var
dır, okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bütçe Plan Komisyonundan istifa ediyorum, ge

reğinin yapılmasını rica ederim. 
15 . 1 . 1979 

Konya 
Aydın Menderes 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
9. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksa-

kal'ın, Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/56) 

— 627 — 



M. Meclisi B : 39 24 . 1 . 1979 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adalet Komisyonundan istifa ediyorum, gereğinin 

yapılmasını rica ederim. 
15. . 1 . 1979 

Trabzon 
ibrahim Vecdü Aksakal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
10. — Tokat Milletvekili Ali Şevki Erek'in, Dilekçe 

Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/157) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gurubum ve Genel Merkezim tarafından verilen 

görevler muvacehesinde seçilmiş olduğum Dilekçe 
Komisyonu üyeliğini bihakkın ifa edememe endişesi 
sebebiyle adı geçen Komisyondan istifamı kabul ve 
takdirlerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Ali Şevki Erek 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

11. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/158) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görevli bulunduğum Dilekçe Karma Komisyonu 

üyeliğinden istifa ediyorum. 
Gereğinin ifasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12. — Rize Milletvekili İzzet Akçalın, 10/12 esas 

numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/159) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12.1.1979 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 10.12/ 

1085.5277 sayılı yazılarıyla alakalıdır. 
Boır tuzları konusunda, ülke ekonomisine yararlı 

tedbirleri saptamak amacıyla Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önerge üzerine kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonundaki vazifemden çekilmiş bulun
maktayım. 

Gereğinin ifasını arz ve rica ederim. 
Rize 

İzzet Akçal 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Bir Divan Üyesi arkadaşımı rica ediyorum efen

dim. 
Sayın Gazalcı, buyurun. 

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

3. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4.1.1979 ve 9.1.1979 tarihlerinde meydana 
gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu konuda 
alınacak önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/52) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması ve Genel Görüş
me önergeleri vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığınla 
Özü : Meclis Araştırması talebi Hk. 
Son bir ay içerisinde yurdumuzda beş tren facia

sı olmuştur. Lalahan'dan başlayıp, insanca zayiat ol
madığı ve sadece maddi hasarla neticelenen tren ka
zalarından sonra İstanbul Haydarpaşa - Pendik arası 
banliyö trenine, yük treninin çarpışmasıyla, 73 kişi
nin yaralanması ve ağır maddi hasarla neticelenmiş, 
bilahare 4 . 1 . 1979 tarihinde Polatlı Ankara ara
sında Esenkent'te vukubulan kazada 16 kişi ölmüş, 
136 kişi yaralanmış ve yine ağır maddi hasar mey
dana gelmiş ve 9 . 1 . 1979 tarihinde Ankara Sin

can arasında; Behiçbey İstasyonunda vukubulan ka
zada 32 kişi ölmüş, 100 den fazla insan yaralanmış 
ve çok ağır maddi hasar meydana gelmiştir. 

Bu hadiseler milletimiz efkarı umumiyesinde çok 
derin acılara sebebiyet vermekle birlikte zihinlerde 
bazı şüphelerin doğmasına da sebep olmuştur. Yay-*" 
gırı kanaata göre birbirini takip eden bu kazaların bir 
tesadüfe bağlanması mümkün değildir. Hadiselerin 
altında hile ve sabotajlar ve tertiplerin olması da 
muhtemeldir. 

Her ne kadar ilgili adli merciler durum hakkında 
tahkikat yapmakta ise de Meclisimizin bu hadisele
rin gerekli soruşturmayı icra ederek hakikatlerin 
meydana çıkarılması idari yönü üzerinde bir Meclis 
Araştırması yapılması zarureti hasıl olmuştur. 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılması için gereğini saygılarımla arz 
ederiz. 

Yozgat Adana 
Hüseyin Erdal Hasan Aksay 
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İstanbul 
S. Arif Emre 

Malatya 
Recai Kutan 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

Kars 
Abdülkerim Doğru 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Mardin 
Fehim Adak 

Konya 
Şener Battal 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8114) 

BAŞKAN — Genel Görüşme önergesini okutu
yorum : 

22 . 1 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Dernekler Kanununa uygun olarak faaliyet göster

mesi gereken TÖB - DER, Türk öğretmenini temsil 
eden bir dernek olmaktan çıkmış, vatanımız ve mil
letimiz için ihanet planları hazırlayan marksist bir 
kuruluş haline gelmiştir. 

TÖB - DER Dernekler Kanununu çiğnemekte ve 
Anayasayı ihlal etmektedir. Anayasanın 3 ncü mad
desinde şöyle denmektedir: «Türkiye Devleti ülkesi 
ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Resmi dil Türk-
çedir.» Anayasamızın bu maddesi ile ülkemizin ve 
milletimizin bütünlüğü ve resmi dilin Türkçe olduğu 
ilan edilirken TÖB - DER kongresinde şöyle bağırt
maktadır : «Halklara özgürlük»), «Bağımsız Kürdis-
tan»1, «Kürdistandaki milli zulme son»;, «Irkçı, şöve-
nist, asimilasyoncu öğretime hayır.»* 

TÖB - DER söylediği bu sloganları ile Anayasa
mızın 3 ncü maddesini açıkça ihlal etmiştir. Ülkemi
zin ve milletimizin bütünlüğü ilkesini çiğnemiş ve 
vatanımızı parçalamak istemiştir. 

TÖB - DER kongresinde öğretmenlerin meselele
ri görüşülmesi ve tartışılması gerekirken, maalesef 
Moskova uşağı, Pekin taraftarı, Enver Hoca hayranı 
ve Barzani aşığı gibi sol fraksiyonlar birbirleriyle 
hâkimiyet mücadelesi vermişlerdir. Böylece bu kuru
luşun öğretmenlikle zerre kadar alakası olmadığı, ya
bancı ve düşman devletlerin namına çalışan bir ajan 
yuvası haline geldiği açıkça ortaya çıkmıştır. Zaten 
TÖB - DER'de gayelerinin öğretmenlerin dertlerini 
halletmek olmadığını açıkça söylemektedir. Bu hu

susta şöyle denmektedir: Bizim hedefimiz ne maaş 
katsayısının artırılması ne de asgari ücretlerin artı
rılması olmalıdır ve zaten değildir de.. 

TÖB - DER dergisinin 15 Haziran 1975 tarihli 
99 ncu sayısında Türk öğretmenine okunması için şu 
eserler tavsiye edilmiştir: «Proleterya devrimi ve 
Dönek Kautsky», «Devlet ve İhtilal», «Komünist 
Manifestom, «Yaşasın Halk Savaşının Zaferi», «Di
yalektik ve Tarihi Materyalizm»,. 

TÖB - DER'in öğretmenine tavsiye ettiği bu eser
ler kendisinin fikri yapısını ve Türkiye'yi nereye gö
türmek istediğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu du
rum Türk Milli Eğitiminin ilkeleri ile taban tabana 
zıttır. 

TÖB - DER, faaliyetleri ve yayınları ile Türk Mil
li Eğitiminin esaslarından tamamen ayrılmış bir ajan 
yuvası haline gelmiştir. Türkiye'de bölücülük faali
yetlerinin merkezi durumundadır. Kıbrıs'tı Rum öğ
retmenlerini kardeş ilan etmiştir. Bölgelere göre eği
timi savunmuştur. Türk dilinin yanı sıra Kürtçe'nin 
de resmi dil olmasını isteyerek Anayasayı çiğnemiş
tir. Grevli - sendikal hak uğruna sokaklara dökülüp 
gayri kanuni hareketlerde bulunmuştur. 

Son TÖB - DER kongresinde rizgari grubu adı
na konuşan bir konuşmacı TÖB - DER'in durumu
nu çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Konuş
macı şöyle demiştir : «TÖB - DER'li onbinler Türk 
ve Kürt halklarının mücadelelerinden koparılmış ken
di sorunlarının çözümü ile başbaşa bırakılmıştır. 
Çünkü, Leninist ilkelerin ışığı altında yapılacak bir 
çalışma ile sorunlar yerine oturtulmadığı sürece de
mokratik kitle örgütlerinden temel mücadele uğruna 
gerekli verimi almak imkânsızdır.» Bu sözlerle 
TÖB - DER Anayasayı, Cumhuriyet ilkelerini ve mil
li eğitim ilkelerini çiğnemektedir. Leninist ilkelerin 
hayat haline gelmesini istemektedir. Türk Devletini 
marksist esaslara dayandırmak arzusunu belirtmek
tedir. Öğretmenlerin problemlerinin çözümünü Leni
nist bir düzende görmektedir. 

TÖB , DER, Marksist olduğu tescil edilen TÖS' 
ün yerine kurulmuştur. Komünist ihtilale kalkıştığı 
için kapatılan TÖS'ün idarecileri ile TÖB - DER'in 
idarecileri arasında hiçbir fark yoktur. İsminden baş
ka hiçbir şeyi değişmeyen, aksine pervasızlığını da
ha da artıran, ihaneti hergün hızla çoğalan, Mark
sist ideolojiye hizmetten başka bir gayesi olmayan 
TÖB - DER'in bölücü, yıkıcı ve zararlı faaliyetleri
nin ortada olduğu artık bir gerçektir. 
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TÖB - DER'in kanunlarımıza aykırı fiillerinin ce
zasız kalması düşünülemez. Ancak, mezkûr derneğin 
âdeta Devlet içinde Devlet imiş gibi Milli Eğitim 
Bakanlığına tamamen hâkim olması ve bir bakıma 
Bakanlığın şevki idaresi ile görevli ve yetkili bir ku-
ruluşmuş gibi davranması Milli Eğitim Bakanının da 
buna seyirci kalması ve hatta bu imkânı kendilerine 
bahşetmesi milli eğitimimizin geleceği bakımından 
üzerinde İsrarla durulmaya değer bir husustur. 

Hükümetin görev ve yetkileri Anayasamızda açık
ça belirtilmiş, kanunlarımızda hükme bağlanmıştır. 
Buna rağmen yapılan tatbikat endişe vericidir. 

Bu hususların Millet Meclisince ele alınması za
rureti vardır. 

Bu itibarla, Milli Eğitimi bu duruma getiren Mil
li Eğitim Bakanı Necdet Uğur ile buna göz yuman 
ve hatta teşvikçisi durumunda bulunan Başbakan 

Bülent Ecevit'in bu konudaki tutum ve davranışları 
ve TÖB - DER'in faaliyetleri hakkında Anayasamı
zın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri gereğince Genel Görüşme açılmasını arz 
ve talep ederiz. 

Adana 
Hasan Gürsoy 

Kırşehir 
Mustafa Eşrefoğlu 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Trabzon 
Kemal Cevher 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Denizli 
Ahmet Hamdi Sancar 

- Manisa 
Yahya Uslu 

Kars 
Bahri Dağdaş 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, 
geldiğinde görüşülecektir. 

sırası 

1. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim 
Kasım 1978 ayları hesabına -ait Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/30) (S. Sa
yısı : 272) (1) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komisyonunun İçtüzüğün 153 ncü maddesine göre 
verilmiş 272 S. Sayılı raporunu okutup, bilgilerinize 
sunacağım : 

Yüksek Başkanlığa 

468 165,98 Eylül 1978 başında Hazinenin 
Ziraat Bankasına olan borcu, 

191 435 925,25 Eylül, Ekim, Kasım 1978 ayların-
'dia Ziraat Barikasınm aildığı para. 

E) ÇEŞİTLİ İŞLER 

Eylül 1978'de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 
468 ,1165,98 lira borcu ie Eytüi, Ekim, Kajsım 1978 
aylarında Hazineden 191 435 925,25 lira alınarak ban
kadaki hesaba yatırılan meblağ ceman 190 967 759,27 
lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 190 196 541,92 lira 
tenzil edildikten sonra Aralık 1978 başında Banka
daki kasa mevcudunun 771 217,35 liradan ibaret ol
duğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbi
rine uygun bulunduğu görülmüştür. 

190 967 759,27 Toplam. 
190 1961 541,92 Eylül, Ekim, Kasım 1978 ayların

da Ziraat Bankasının harcadığı 
para. 

771 217,35 Aralık 1978 başında Bankada 
mevcut para. 

Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 
1978 aylarına ait hesapları incelendi. 

(1) 272 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
K^nya 

Necati Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Adana 

Hasan Aksay 

Amasya 
Vehbi Meşhur 

Başkanvekili 
Adıyaman 

Halil Ağar 

Denetçi 
Samsun 

Nafiz Yavuz Kurt 

Çankırı 
Arif Tosyalıoğlu 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

BAŞKAN -— Bilgilerinize sunulur. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

13. — Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'in, 5434 
Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Geçici Madde Eklenmesi
ne İlişkin Kanun Teklifini geri aldığına dair önerge
si. (2/556, 4/167) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
verilmiş bir geri alma tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1 7 . 1 . 1979 Çarşamba günkü Gündemin «7 - Ka

nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer îşler» arasında 68 nci sırada bulunan «5434 
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Ek Madde 
ile Geçici Maddeler Eklenmesine İlişkin Kanun Tasa
rısı Hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosunda okunan değişiklikle
re dair Millet Meclisi Plan Komisyonu Raporu.» 
(M- Meclisi 1/25, 2/198, 2/201, 2/204) (C. Senatosu 
1/574) (M. Meclisi S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Se
natosu S. Sayısı : 806) ile yakın ilgisi ve Millet Mecli
si ve (C. Senatosunca kabul edilen metnin daha geniş 
kapsamlı olması nedeniyle gaye tahakkuk etmiş ola
cağından İçtzüğün 76 ncı maddesi gereğince (2/556) 
Esas No. lu kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğini saygıyla arz ederim. 
Ankara 

Cengiz Şenses 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri ve
rilmiştir. 

14 . — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/517) 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinden bazıları
na izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkereleri var
dır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 1 1 . 1 . 1979 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya, 15 gün 
hastalığı nedeniyle, 12 . 12 . 1978 tarihinden itibaren 

Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yılmaz 80 gün has
talığı nedeniyle, 28 . 11 . 1978 tarihinden itibaren 

İstanbul Milletvekili Osman özer 25 gün mazere
ti nedeniyle 10 . 1 . 1979 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Tekrar, ayrı ayrı okutup onayınıza 
sunacağım: 

«Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya, 15 
gün hastalığı nedeniyle, 12 . 12 . 1978 tarihinden iti
baren» 

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

«Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yılmaz, 80 gün has
talığı nedeniyle, 28 . 11 . 1978 tarihinden itibaren» 

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

«İstanbul Milletvekili Osman Özer, 25 gün maze
reti nedeniyle, 10 . 1 . 1079 tarihinden itibaren» 

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

15. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/518) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hi

zalarında gösterin süre ve nedenlerle izin istemleri, 
Başkanlık Divanının 18 . 1 . 1979 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclîsi Başkanı 

Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya 20 gün 
hastalığı nedeniyle 8 . 1 . 1979 tarihinden itibaren 

Ankara Milletvekili İhsan Karaçam, 26 gün hasta
lığı nedeniyle 2 . 1 . 1979 tarihinden itibaren 

Ankara Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi 83 gün 
hastalığı nedeniyle 16 . 12 . 1978 tarihinden itibaren. 

Başkan — Ayrı ayrı okutup onayınıza sunacağım: 
«Gaziantep Milletvekili Mehmet özkaya, 20 gün 

hastalığı nedeniyle 8 . 1 . 1979 tarihinden itibaren.» 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
«Ankara Milletvekili İhsan Karaçam, 26 gün has

talığı nedeniyle 2 . 1 . 1979 tarihinden itibaren.» 
BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden

ler.. Kabul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 
«Ankara Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi, 83 

gün hastalığı nedeniyle 16 . 12 . 1978 tarihinden iti
baren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 
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16. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki 
aydan fazla izin alan Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yıl
maza ödeneğinin verilebilmesine dair Başkanlık tez
keresi (3/519) 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Sayın Hüsnü 
Yılmaz ve Ankara Milletvekili Sayın Ahmet Hamdi 
Çelebi'ye ödeneklerinin verilebilmesine ilişkin Başkan
lık tezkeresi vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza suna
cağım. 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan Balıkesir Milletvekili Hüsnü Yılmaz'a 
ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi 
gereğince Genel Kurul'un onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

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

17. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki 
aydan fazla izin alan Ankara Milletvekili Ahmet 
Hamdi Çelebi'ye ödeneğinin verilebilmesine dair Baş
kanlık tezkeresi (3/520) 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan Ankara Milletvekili Ahmet Hamdi Çe
lebi'ye ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu 
maddesi gereğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

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

18. — Konya Milletvekili Şener Battal ve iki ar
kadaşının, 4250 Sayılı İspirto ve ispirtolu İçkilerin 
İnhisarı Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifinin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi. (2/5, 4/164) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş doğrudan doğruya gündeme alınma önergesi 
vardır. Önerge, geçen birleşimde okunmuş, üzerinde 
görüşülmüş, oylaması kalmıştı. Şimdi, önergeyi tek
rar okutup onayınıza sunacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin, İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 

İstanbul İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu Süleyman Arif Emre 

Konya 
Şener Battal 

Teklifin mahiyeti : 
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı 

Kanununun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Teklif. 

BAŞKAN — Biraz önce Genel Kurula arz etti
ğim ği'b'i, üzerimdeki görüştntefer -yapıhnıştı. Oyla
ması kalmış bulunuyor. Bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. (MSP sıralarından alkışlar) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Se-
yithanoğlu'nun, 22 . 11 . 1972 gün ve 1630 Sayılı 
Dernekler Kanununun 50 nci Maddesinin 3 ncü Fık
rasının Bir Hüküm Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/15, 4/166) 

BAŞKAN — 38 nci maddeye göre verilmiş başka 
bir önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

Teklifin mahiyeti: 22 . 11 . 1972 gün ve 1630 
sayılı Dernekler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü 
Fıkrasına Bir Hüküm Eklenmesi Hakkında. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz isteyen yok. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler.. Efendim anlaşılamamıştır. 
Biraz önce okunan kanun teklifinin, İçtüzüğün 

38 nci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına ilişkin Sayın Hasan Seyithanoğlu'nun 
önergesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

20. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve iki arkadaşının, İş Mahkemeleri Kanun Teklifinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/23, 4/165) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
başka bir önerge var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı Kanun teklifimin, İçtüzüğün 38 nci 

maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 

İstanbul Kahramanmaraş 
Süleyman Arif Emre Hasan Seyithanoğlu 

İstanbul 
Abdullah Tomba 
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Teklifin mahiyeti : îş Mahkemeleri Kanunu Tek
lifi. 

BAŞKAN — Teklif üzerinde görüşmek isteyen?.. 
Yok. 

V. — 

1. — Komisyonlardaki Açık Üyeliklere Seçim. 

BAŞKAN - - Gündemimizin seçimler kısmına 

geçiyoruz. 

Plan Komisyonundaki açık üyelik için, Adalet 

Partisi Grubunca Trabzon Milletvekili Sayın İbra

him Vecdi Aksakal aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

(etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Gündemin, Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmi
ne geçiyoruz. 

Gündemimizin, Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 1 nci 
sırasında yer alan, 8/8 esas numaralı, Tokat Millet
vekili Faruk Demirtola ve 10 arkadaşının, 1 Mayıs
ta Taksim Alanında yapılan gösteriler konusunda bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi üzerindeki 
görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet? Yok. 
Sayın Hükümet bir defa daha bulunmamıştı. Bu

nun için görüşmelere devam ediyoruz efendim. 

İçtüzüğümüze göre, Genel Görüşme açılıp açıl
maması hususunda Hükümete, siyasi parti gruplarına 
ve önerge sahiplerinden birine sırasıyla söz verilecek
tir. Hükümet ve gruplara 20'şer dakika, imza sahi
bine verilecek süre 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kaç kişi ko
nuşmuştu efendim. 

BAŞKAN — Yeni başlıyoruz efendim,: görüşmeye. 
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Teklifi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

SEÇİMLER 

Adalet Komisyonundaki açık üyelik için, Adalet 
Partisi Grubunca Kastamonu Milletvekili Sayın Hil
mi Dura aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonundaki açık üyelikler 
için, Adalet Partisi Grubunca Ankara Milletvekili 
Sayın Hayrettin Turgut Toker ve Van Milletvekili 
Sayın Kinyas Kartal aday gösterilmişlerdir. 

Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim. 

Pardon, evet efendim. 
Geçen Birleşimde Hükümet ve Adalet Partisi Gu

rubu adına bir sayın üye konuşmuştu. 
Şimdi söz sırası, istenilen söz sırasına göre Mil

liyetçi Hareket Partisi Gurubu adına Sayın Faruk 
Demirtola'nın. Yani Adalet Partisi Gurubu adına ve 
Hükümet adına görüşme yapılmış oluyor efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Demin Hü
kümet adına konuşma yapılmadı dediniz de efendim, 
ben onun için bu sözleri söyledim. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın Hükümet bir 
defa daha bulunmamış Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim, İçişleri Bakanı Trabzon'da olduğu için söyledim 
efendim. 

Buyurun Sayın Demirtola. 
MHP GRUBU ADINA FARUK DEMİRTOLA 

(Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

8 ay önce Taksim Alanında 1 Mayıs günü, başta 
DİSK olmak üzere pek çok sol görüşlü dernekler ve 
kuruluşlar bir gösteri yürüyüşü yapmışlardı. Bu yü
rüyüş ve sonuçlan hakkında pek çok şeyler söylendi, 
8 aydır da zaman zaman konuşmalar yapılıyor. Bun
ları iyi değerlendirebilirsek ancak, memleket için 
faydalı sonuçlara ulaşabiliriz. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

A) ÖNGÖ1 DÜŞMELER 
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Sayın üyeler, elbette ki, bu yürüyüş yasalara uy
gun, müsaade alınmış bir miting idi. Fakat bu mi
ting bir yıl önce de aynı alanda yapılmış ve bir ça
tışma sonucu 35 vatandaşımız hayatlarını kaybetmiş
lerdi. Bunun gene böyle olacağı, belki de daha teh
likeli bir şekilde ortaya çıkacağı İstan bullularca tah
min edilmiş olmalı ki, sokaklarda kimse kalmamış; 
çoğunluğu Cumhuriyet Halk Partisine oy veren şehir 
halkı, İstanbul'u sokağa teslim edip, şehir dışına çık
mıştır. Şehri terk edemeyenler ise, evlerinde mahsur 
kalmışlardır. 

Daha önce de Hükümet bunu bilmiş veya sezmiş 
olmalı ki, bu mitingin olaysız geçmesi için 7 000 ci
varında emniyet ve jandarma kuvvetlerine ek olarak, 
1 nci Ordunun 20 bin kişilik gücünü bu miting mey
danına ve miting güzergâhına yerleştirmiştir. Bu 20 
bin kişilik güç, bir karşılaştırma için ilave ediyorum 
ki, Kıbrıs Harekâtına iştirak eden askerlerimizin 
sayısı kadardır. Bu tedbirlere rağmen, Maocularla, 
Maocular olarak bilinen bir grup göstericiyle, bu 
topluluğun üzerine doğru hücum eden ve askerleri
miz tarafından güçlükle önlenen ufak bir çatışma ol
muştur. Bunun dışında bir de polisimiz yaralanmıştır. 

Biz burada, Hükümetin aldığı tedbirleri yadırga
mıyoruz. Biz iktidarın zihniyetini ve mitingten son
raki takındıkları tutumu dile getirmek istiyoruz. «Mi
ting olaysız geçti» diyorlar, «Bu hareket bir aşama
dır» diyorlar. Yani olup bitenlerin kendi kafalarına 
göre birer methiyesini yapıyorlar, avuçlarıyla yapa
madıkları alkışları, gösteri sonundaki beyanlarıyla or
taya koyuyorlar. Böylece, olup bitenlere beyinleriyle 
alkış tutuyorlar. 

Toplantıdaki Rus büyüklerinin portlerini göre gö
re, dalgalanan kızıl bayrakların önünde yürüyen, 
«Türkiye Komünist Partisine Özgürlük» afişlerini 
okuyan ve taşıyanlarla beraber olup sonra da Mec
lis kürsüsünden bu yürüyüşe katılmakla haklı olduk
larını ifade eden 24 Cumhuriyet Halk Partili parla
menterler, bu işin lafla savunuculuğunu yapan ve bu
nun bir, aşama olduğunu söyleyen Cumhuriyet Halk 
Partisinin Genel Başkanından çok daha açık kalpli 
davranmışlardır, 

Mitinglerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına konuşan bir milletvekili, Meclis kürsüsün
den «Bu yürüyüşe katılmalarını tesadüfi olarak yap
madıklarını, merak saikiyle yapmadıklarını» ifade 
etmişler ve sonra da, «Bu yürüyüşe bu yıl 24 üye ile 
katıldıklarını, ileriki yıllarda ise daha kalabalık ola
rak katılacaklarını» bu kürsüden ifade etmişlerdir. 

Başka bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekili ise, 
miting kalabalığını oluşturan kimselerin ekseriyetinin 
Cumhuriyet Halk Partili olduğunu, gazetelere verdi
ği beyanatla açıklamıştır, 

Türk büyüklerinin resimleri yerine Rus büyükle
rinin; Türk Bayrağı yerine kızıl flama ve bayrakla
rın; İstiklal Marşımızın yerine Enternasyonal Marşın 
söylenmesi ve Hükümet olarak buna göz yumulması 
ile toplantıya katılan 24 Cumhuriyet Halk Partili 
parlamenterin tutumlarıyla ilgili ne Hükümet içinde 
ve ne de Cumhuriyet Halk Partisi Grubunda bir kı
pırdanma olmayışı; memleketimizi bölmeye, memle
ketimizi Komünist - Marksist ideolojilere sahne 
yapmaya yönelik yanlış ve telafisi imkânsız bir tu
tumdur 

Anayasa ve kanunlarımız, milli duygularımıza 
yapılan bu azgınca fikir saldırıları karşısında iktida
rın susmuş olması, kendisini «Devrimci dernekler» 
adı altındaki kuruluşlara teslim ettiğinin en açık de
lilidir. 

DİSK'in 10 ncu kuruluş yıldönümünde Bulgaris
tan'dan, Romanya'dan, Polonya'dan gelmiş bulunan 
komünist partisinin bazı yetkilileri ve işçi konfede
rasyonu başkanı, yaptıkları konuşmalarla DİSK'in 
daima yanında olduklarını ve daima DİSK'in yar-

, dımcısı olduklarını açıkça beyan etmişler ve salon-
I daki üyeler tarafından çılgınca alkışlanmışlardı. 
I 

Bu kuruluşların arkasında kimlerin olduğu za-
1 manla her geçen gün meydana çıkmaktadır. İtalya' 
\ da Kızıl Tugaylar Aldo Moro'yu öldürdü, sadece 
i Aldo Moro öldü. Bizdeki aşırı solcular ve sosyalist 
\ geçinen moda düşkünleri, doğruyu, hakkı, adaleti, 
\ insafı ve gerçekleri öldürdüler; insanı insan yapan, 
f milletleri millet yapan ne varsa, hepsini katletmeye 
\ kalktılar. Duvarlardan Türk büyüklerinin resimleri-
\ ni, milli mefahir tablolarını indirip parçalayıp mah

zenlere atarak, çağlar açıp çağlar kapayan Türk Im-
j paratorluklarını inkâr edercesine milletimizi tarihin-
l den koparmaya çalışıyorlar. Osmanlı İmparatorluğu-

nun soti yıllarında yapılan yanlış tutumlar, Türkiye 
l Cumhuriyeti Devletinin başına da bu yıllarda getiril-
[ mek isteniyor. 

Şimdi bir gazeteden bir pasaj okuyacağım, Cum-
\ huriyec Halk Partisi yanlısı olarak bilinen ve KÖY -

KOP Yönetim Kurulunca çıkarılan Taban Gazetesi
nin 27 Ekim 1978 günlü nüshasında aynen şöyle ya
zıyor. 

\ «Cumhuriyet Halk Partisi görünümünde kendi si
yasi eğilimlerinin propogandasını yapanlar, Türkiye 
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Komünist Partisinden emir almaktadırlar. Bunlar 
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde güç toplamak 
için partinin sırtına kene gibi yapışmışlardır. Bunlar, 
Bizim Radyo'dan aldıkları direktiflere göre hareket 
ediyorlar, etkin oldukları örgütlerle de tam bir dik
tatörlük kurmuşlardır.» Bu gazete Cumhuriyet Halk 
Partisi yanlı Taban Gazetesidir. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet mensupları olarak, 
vatan ve milletin bütünlüğünü koruyacağımıza dair 
ant içen Millet Meclisi üyeleri olarak, bu olup bi
tenlere daha ne kadar göz yumacak, daha ne ka
dar hoşgörü ile karşılayacağız? 

Hükümet olduğu günden beri, anarşiyi yaratan 
hakiki faillere, aşırı solcu ve eylemcilere müsamaha 
göstererek solu şımartan bunların yerine milliyetçi
leri suçlu olarak gösteren bu iktidar anarşiyi önleye
mediği gibi, anarşinin artmasına bu tutumu ile sebep 
olmaktadır. 

«Atom Enerji Merkezinde bomba imal ediliyor» 
diye yalan beyanlarda bulunulursa, üniversite patla
masında 7 kişinin ölümüne sebep olarak gösterilen 
ve yetkililerce sağcı olduğu ifade edilen ve TRT'den 
ilan edilen, ölüm mangası komutanı olarak ilan edi
len milliyetçi Hamit Akyüz neticede suçsuz bulunur 
beraat ederse, 1 Mayıs olaylarında olup bitenlere 
Hükümet seyirci kalırsa; ne anarşiyi durdurmaya, ne 
de hakiki suçluları ele geçirmeye imkân olur. 

Kendi yurdunda sulh ve sükûnu teminden aciz, 
anarşiden medet uman, otoriteyi sokak hareketleri ve 
polis baskısı ile kurmaya çalışan bu iktidardan, anar
şiye yanlış teşhis koyan bu Hükümetten, anarşinin 
durmasını, huzurun gelmesini beklemek beyhudedir. 
Nitekim, sıkıyönetimin gelmiş olması da bunun en 
açık örneğidir. 

Hangi faşist yürüyüş yapılmış da, memleketimizde 
Mussoliini'nin, Hdtler'in resimledi taşarttnıış? Hargi fa-, 
şiıstÜ metıheden 'kitaplar bilgi olarak "vitrinlerde sergi-
(terumiş ve hangi faşist mahkemede faşizm suçundan 
hülküm ıgitytmjiştür? Arma 1 Mayıs'ta, hür demokratik 
rejimi© ilgisi olmayan, grev haiklkı tanılamayan, sade
ce telk parti il'e yönetilen komünliıst ülkelerin ilerti ge-
ienlkırdn, Kari Marks'ın, Lenıiin'in, Engellin, St&Mn'in, 
IKJaslüro'taıuın, boy boy portırelerii eler özerinde taşın
mıştır. 

Resimleri başlar üzerinde taşınan o Kari Mafikss k!i, 
doğduğu msrnielket Olan Almanya'ya doğumunun 150 
noi yıldöntüımü armağanı olarak Berlin'deki utanç du
varımı çâkıtiırtrıliştir. Doğu ve Batı Almanya dıiye Al
manya'yı 'ikiye bölmüştür. 
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•Kari Marks iki, kurduğu materyalist felsefe ile 
Uzaik Sarkıta Kore ve Vlietaaım devletlerini fflaiye ayır-. 
muştiır. Uzak Şaılk'ı kan deryasına boğmuşta*., Koy
duğu materyalist felsefe sile Avrupa'nın doğusunu 
Rus hâkimiyetine solkmuşîtur. Romanya, Bulgaristan, 
Çekosfoıvaikya, Macaristan ve Potaya nııisilü, hürri-
yefcleıiiıad yitirmiş milletler manzumesiiırii ortaya çıkart-
mıştır. Sonra da Angolayı, Kanboçya'yı ve Tayland'ı 
Ikarıştırnustır. Son olarak da, fakir; fakat hür ıbir 
bir mıİiet olan Afgan mille'fci çok 'kısa bir süre içeri-' 
sinde, 3 -. 4 ay evvel ortadan kaybolup gitmiştir. 2 
ay içerisinde önce varağını yermiştir Afganistan, 
sonra da 'bayrağını, Rus mlMetinin emıriyıle Rus Bay-* 
ırağına çok yalcın bir şekle dönüştürnıüşltiür. Bir mil-. 
letin bayrağının rengini ve şelkiM seçmek, o milfeüln 
'iradesine aitken; Afgan milletini bunu seçmekten 
mahrum: baiafcmıştır ve yılarca Afgan Bayrağı olan; 
lacivert, yeşili ve ikaırmıza olan bayralk, tamamen ki-
v& rbüır bayrağa dor t̂üa1ülllrnuşıtw 

Şiımdi foaiîi üzertodle, çok, değişik mezhep ve rejim 
listıismarıyla körüklenen Ibüyük oyunlar oynıanmaikita-
dıa*. Bütün, 'bu oyumların sergıienme sırası, bütün ağır-
Jığıyla bu yıüaırda Türkiye üızerine yönei&lımeiktedıir. 

1 Mayısta Türkiye'de de oynanan oyun budur. 
Bu oyunun adı proletarya düıktalförlüğüne gadüşin ön 
pfrovasıdtr. 

Sayın Millietvekiferi, 1 Maiyıs'ta başlar üstünde 
resmi taşman Stain, 1945lerde Türkıiye'dan toprak 
(istemişti. o zamanın Moskova Sefirine bu istdk ile* 
ıtffinoe, sefir; «ften 'bu mesajınızı hükümetime götüre
mem. İtimatnamemi geri allıyorum, istifa ediyorum» 
demiştir. 'Böyle bir mesaji reddediyorum-» demiştir., 
t'ştte o zaman (müü duygularla mücehhez bir sefiri ve 
o zamanın hükümetini bu •vesileyle bir daha saygıyla 
anabiliriz. 

Halbuki şimdi, ezelden beri boğazlar ve yurdumuz 
üTzaninde ıgözü olan bir devlete karşı aşırı bir mu
habbet ve hayranlik dbğmuştuır. Her an hür dünya
dan ayrıüap» duvarların ötesine geçeceğiz gibi teh
ditler sayrülmakıtadır-

TÖB - DER kongresinde Rusçularla Maoculıar 
mücadele vertriişllir. Soikaklarda zaman zaman Mao-
outorla Rus yanlıları çatışmaktadır. Nerede bu Türik 
milliyetçileri, nerede bu Türk mtMetiinden yana olan
lar, nıerede o bizden1 toprak »isteyen Moskova'ya kar
şı tek başına kafa tutan Türik saf M?. 

Şirrtdliv 'komünizme karşı olan her yürüyüş, Cum-
hurâyet Halk Partisinin bazı yeüküaerinıoe rahatlıkla 
faşliızm damgasını yüyebıMiyor. 
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Halbuki hakiki faşist ollan, bazı Cuımhuriyet Halk 
PartiMer ve onun y!anjdıaış!l!arudııı. Bu mesnetsiz iddia
larıyla kendi özledikleri ve ıhilrnaye ettikleri sosyal fa-
sitemli ıbu ülkeye sokmıamım gayret ive miilyetii içimden 
ıdM©r, 

Kemdi zihniyetleri dıişımdalkıi .bülttüh düşüncelere 
kapalı olan yandaşları yurdun 'her tarafmdia «Tek 
Yol Devrim. Kurtuluşa Kadar Savaş. Devrim Kan
sız Olmiaz. Faşistlere ölıüımı» sloganları atmaktadır. 

Bu akacak kam ikilmlin 'kamildir? Türkü Türke kır
dırmak, kardeşi kardeşe vurdurmak zihniyeti var-
dır fon sloganların içinde. Memleketi (bölmek, parça
lamak zihniyeti vardır Ibu sloganlarım içimde. İşte 
som Maraş hadiseleri buna Ibdr örnektir. 
Saygıdeğer üyeler, Cbrahlııiiyet Halk PaHtüsinin (bu 

müsamahası, demeklere taviz vermesi, Cumhuriyet 
Halik Partisinin patrçatanflarnaısı, toöllünimemesd ve 
gücünü kaıybetımıemıeısli içtitrudlir. Gunınuriyet Halk Par
tisi pahalanmasını diye,, gücünden kaybetmesin di
ye, vatan ve milleti bölmeye biç Ikömseritin ne rızası, 
ne de ıtaniaımmülü vardır. 

1 Mayıs olaiydlarmdıain sorara İsten/bul Mifevekili 
Sayım Metim Tüzün, Ibasma verdiği beyanatında «Bi
linçli, emekçi gençlere teşekkürü, yerine getirilmesi 
gereHi bir ödev foiiyorulzı» demiştir. 

Sayım Bülemt ^Eoeviıt aynı (konuda «Türkiye Ko-
mütmisıt Partisine özgütrllük afişini kınamıyorum» den 
Mistir, 

Ayma kömu Ü|e iıllgii olarak İstanbul Valisi «yürfiı-
yüşe müıdlaihial© öbseydliım ıbüyük olaylar çıkardı» dli*-
yor; iyaıni olup bitenleri tasvip etmiyor; aczini, do
layısıyla iktidarım tıuıtuımunju ortaya (koyuyor. Bu 
tutum, Cumhuriyet Halk Partisinin yan kuruluşları 
olan DİSK ve emsali dermek ve kuiruluşlardan çekin
mesi mi, Ik'orlkımıası mı, yoksa omları koruması olarak' 
mı kaibul edilecektir? 

Bu, doğrudan doğruya anarşiye ve kanunsuzluğa 
açıktam açığa prim vermektir. Bu, parti mıemfaıaitlieri 
uğruma sinsice artaırişiıstlerti korumaktır. 

Bir valkiıtiler, Sayım İçişleri Balkanı İrfan Özaydıoh 
(bir demecinde «Pol - Der ve Pol - Bir kapatılacak-
ıtır» demişti. Fol - Der başkanı ise, bunıa cevap ola
rak, «Bu Hükümet gider, fakat Pol - l>&r kesinlikle 
yerimde kalır» diyebilmiştir. Olaylar zütaciinleme gelişi
yor; Pol - Der Manas olaylarımda, Maraş Olayları ise 
İçişleri Bakamımın' istifasında 'başlıca etken olabili
yor! 

Sayın Mİlettvekilllieri, fcornünlizmün geliştiği her 
yarde anarşi vardır Anarşi ille komünizm koficöla 
gezmektedir. Hükümet, ıbu tıuftumıu ile anarşimin art-

ırıasına ve gelişmesine engel olamadığı giibi, yaptıği 
'bu mlüsanıahalarla omu korumuş, büyütmlüş, yani 
anarşinin hamisi okmuşüur, 

d Mayıs olayılarıımdıa HÜilkÜrnıetim kayıtsız tutomü> 
IhlaJttJa zamıam zajman beyanHarı i e ibunu tasvip etmiş 
görünmesi, Hükümetin, ağırlığını teşkil edem Cumhu
riyet Halk Patisinin 24 niMetvekilinin Ibu yürüyüşe 
iştürak etmiş olması, mjiletiimlizde, «rejim nereye 
gidiyor» endlişesliinü, hlafck o|larak son haddime çıkart-
rruşitır. 

Devlete sahip oürntak, Yüce Parlamentomun ön baş
ta gelem meselesi ve görevidir. Bu konuda gerekli 

. (tedbir ve çarelerim alınması için, açılacak bir Genel 
Görüşmede, yurdumuzda olup 'bitamleri delili olarak 
ortaya iseıtgaleyeceğiz.. 

1 Mayıs olayları, bunlardan sadece .faiir tanesidir. 
Mermlek'et ıbütünlüğüınü her şeyin örtünde ve üstünde 
gören Vülce Padamemtodan, 'bu Genel Görüşmeye, 
memleket menfaatleri açısından olumlu oy vermem 
lerinü, böylece Gumjhıuriyet Halk Partisinin kendini 
ısavunma lirnkânını elde etmesini diler, şansım ve| 
Grulbum aldma saygılar sunanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Damlirtola. 
'(MHP isıralarınıdaım allkışllar) 

Curnıhuriyet Halk Partisi Grulbu adına Sayın 
Metin Tüzün, 'buyurum efendini. 

CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın 
Faruk Demirtola ve arkadaşlarının, 1 Mayıs 1978 ta
rihinde Taksim alanında Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu tarafından düzenlenen 1 Mayıs tö
renleriyle ilgili Genel Görüşme istemleri nedeniyle 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşlerimizi 
aktarmak üzere huzurunuzdayım. 

1 Mayıs 1979'a neredeyse 2 veya 2,5 ay kala hâlâ 
^ da 1 Mayıs 1978'in hesabını göre göre tüketemedik. 

Bu Mecliste 1 Mayısla ilgili olaylar defalarca tartı
şıldı. Gündem dışı konuşmalarla Meclise getirildi, 
Meclisin ihtisas komisyonlarında defalarca tartışıldı. 
Şu görüşmekte olduğumuz 1979 bütçesiyle ilgili gö
rüşmelerde yanlış hatırlamıyorsam en az 10 veya 12 
bakanlığın bütçesinde görüşüldü, tartışıldı. Burada 
sataşmalar dolayısıyla ben ve bazı arkadaşlarım ge
rek kişisel, gerekse grup adına yaptığımız konuşma
larda bu konunun hesabini defalarca gördük. 

Değerli arkadaşlarım, 1 Mayıs törenleri, 1 Mayı
sın anlamı, içeriği Cumhuriyet Halk Partisinin 1978' 
deki hükümetiyle başlamaz. Hatta 1 Mayısın anlamı 
bütün dünyada Lenin'le de başlamaz, Marks'la da 
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başlamaz. 1 Mayıs 1890'lar Amerika'sının dünya 
gündemine getirdiği bir olgudur. 1 Mayıs anlamı 
bütün dünyada 1917'lerden evvel de kutlanıyordu. 
1 Mayıs olgusu Marksizm Sovyetler Birliğini etkile
meden evvel de kutlanıyordu. 1890 Amerika'sında 
gelişen oluşan olaylarla Avrupa Kıtasına yayıldı ve 
dünya işçilerinin, emekçilerinin dayanışma ve birlik 
günü olarak, 1 Mayıs gerek sosyalist ülkelerde, ge
rek batı ülkelerinde, kapitalist blokta kutlanmakta
dır, bundan evvel de kutlanıyordu. 

Türkiye'de de 1 Mayıs 1976'larda, 1977'lerde, 
1978'lerde kutlandı. Ama Türkiye'de de ilk defa 1976' 
da başlamadı 1 Mayıs. 

Akdeniz limanları düşman işgaline uğradığı za
man işçi sınıfının dayanışma gücü, o zaman adı 
DtSK olmayan, örgütlü olmayan işçi sınıfının daya
nışma gücü aynı 1 Mayısın ruhuyla o müstevlileri 
o limanlardan söktü. Tersane işçilerinin, motor fab
rikası atelyesi işçilerinin işçi sınıfı bilinci içinde, bir 
şuur altında davranmaları yine 1 Mayısın özü, içeri
ği içindeydi. 

1 Mayıs Türkiye'de 1976'dan itibaren kutlanma
ya başlandığı zaman Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darda değildi. Yani 1 Mayıs Adalet Partisi ve onun 
ortaklan partilerin iktidarda olduğu zamanlar kut
lanınca demokratik bir hak veya kaçınılmaz bir hak, 
ama Cumhuriyet Halk Partisi iktidardayken kutla
nırsa 1 Mayısın fraksiyonlarıyla Cumhuriyet Halk 
Partisi flört halinde gösterilecek. Olmaz böyle şey. 
Böyle bir manayı kavramak, anlamak mümkün de
ğildir. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekilleri, önergede 
bazı peşin yargılar var. Önergeye imza koyan arka
daşlarımdan bazılarının önergede yazdıkları şeylerin 
öyle olmadığını bildikleri halde bir belli peşin yar
gının esiri olarak imza attıkları belli. 

Örneğin Taksim meydanında sosyalist enternasyo
nal marşının söylendiği önergede yer almış. Ben, 
dünyada sosyalist enternasyonal marşının olduğunu 
hiç bilmiyorum. Enternasyonal var da, sosyalist en
ternasyonal marşı, benim bildiğim yoktur. Sosyalist 
enternasyonal aslında Marksizme karşıdır çünkü; 
ama illa sosyalist enternasyonali da enternasyonalin 
yanına oturtup, bir belli karalama, bir belli yargıya 
varmak için bu konuyu bilen arkadaşlarımın da im
zalarını koymasını gerçekten bir yasak savma, «şu 1 
Mayısı bir Meclise getirelim de, işte biz bunu izle
dik, takip edelim^ demekten öteye bir anlam taşıdı
ğı kanısında değilim. 

Sayın Başkanım, 1 Mayıs törenleri yalnız söyle
diğim gibi, sosyalist ülkelerde kutlanmıyor, hatta da
ha başka bir şey söyleyeyim; 1 Mayısın Türkiye'de 
kutlama törenlerini yapan, Türkiye'de sınıfsal sendi
kacılığı yaptığını açık açık söyleyen Devrimci tşçi 
Sendikaları Konferedasyonudur; ama örneğin Türki
ye'de Türk •» îş?in üyesi olduğu Hür tşçi Sendikaları 
Konferedasyonu, yayın organlarında bütün dünya iş
çilerine ve üyesi sendikaları konferedasyonlara h Ma
yıs törenlerine katılmalarını ve bu kutlamaları mut
laka yapmalarını salık veriyor, bu bütün yayın or
ganlarında bulunan bir husustur; ama Türkiye'de bir 
gerilim dolayısıyla veya işçi sınıfını yaklaşımına ba
kış açısı dolayısıyla Devrimci tşçi Sendikaları Kon
feredasyonu bunu organize ediyor, düzenliyor diye* 
Türkiye'de diğer konfederasyonlar katılmıyorlar. 

Bu benim eleştiri durumumun dışındadır, bu me
seleye karışmam, karışamam, hakkım ve haddim de
ğildir; ama söylemek istediğim şu: Bütün dünyada, 
Avrupa medeniyeti demokrasisinde, onlarda olan biz
de de olsun derken, illa Avrupa'nın sıkmalı çamaşır 
makinelisi yahut işte bilmem çorabın bilmem nesi 
batı tipi olacak da, batı dünyasının kullandığı tüke
tim alışkanlıkları olacak; çikleti olacak, sabunu ola-
cakda, onların sosyal hakları, onların sınıf bilinci
nin Türkiye'deki tezahürü olmayacak. Olmaz böyle 
şey. 

Değerli arkadaşlarım, her türlü kompleksin öte
sinde açık açık bir şeyi vurgulamakta yarar var: 
Eğer 1 Mayıs olayları, 1 Mayıs olaysa, 1977'de 1 
Mayısta bir olay vardı, ben 1978'den bahsediyorum; 
eğer 1 Mayıs bir olguysa, bir olaysa... 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1978'de Leninli, 
Markslı 1 Mayıs vardı. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Çok doğru söy
lüyorsunuz. Eğer 1 Mayısı Türkiye'de, yahut 1 Ma
yısın etrafında çevrelenen olguları Türkiye'de tehli
keli olaylar olarak görüyorsanız ve bu araştırmaları, 
bu önerileri onlara getiriyorsanız, bunun çaresi, Tür
kiye'de legal yelpazenin tamamlanmasıdır. Türkiye 
demokrasisi Hl'li, 142'Ii, 163'lü kaldığı sürece bu 
tartışmalar bu Meclislerde ve bu ülkede bitmez. Şu
nu bütün Parlamento olarak artık bilmeliyiz ki, Tür
kiye demokrasisi, beğensek de beğenmesek de 1 Ma-
yıslıdır; bundan vazgeçmeye Türkiye demokrasisinin 
hakkı yoktur. 

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Mayısın içeriğine ka
tılıyor mü, katılmıyor mu? 1. Mayıs Taksim alanın
daki törenlere 23 - 24. Cumhuriyet Halk Partili mil-
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letvekili gitti, doğru arkadaşlar, ben de oradaydım. 
Yalnız, 1978'de değil, 1977'de de oradaydım, 1976'da 
da oradaydım, Tanrı ömür verirse 1979'da da orada 
olacağım, umuyorum ki, birçok arkadaşımız da ola
cak; ama hiçbir komplekse katılmadan, illa gidece
ğim demek için değil değerli arkadaşlarım. Bir par
timizin sayın lideri Avrupa'da Hıristiyan Demokrat 
Partisi toplantısına katıldı diye kendisine Hıristiyan 
demeye hakkımız var mı? Bir partimizin lideri, son 
derece doğal hakkı olan istanbul'daki Hahambaşıyla 
görüşmek için istanbul'da bir yöneticisini görevlen-
dirirse, Hahambaşıyla görüşme talebinde bulundu di
ye kendisine bir başka tercih yaptı demeye hakkımız 
var mı değerli arkadaşlarım? 

AHMET SAYIN (Burdur) — «ingiliz Büyükelçi
siyle görüştü»ı diye Demirel'i kınadınız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Ahmet Sayın. 

METtN TÜZÜN (Devamla) — Efendim, Sayın 
Başbakanımız bu konuda burada son derece açıklık
la o mesele konusundaki düşüncelerini yansıttı; ayrı
ca ben o konuda sizin gibi düşünüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, siz Genel Kurula hi
tap ediniz efendim, görüşmemize devam edelim. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Ayrıca, ben o 
konuda sizin gibi düşünüyorum. 

ABDÜLKADlR TlMURAĞAOĞLU (Mardin) 
— Beyefendi madem öyleyse, Arap harflerinin aley
hine niye gidiyorsunuz? ' 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, kar
şılıklı görüşmemiz yok efendim, bırakınız, hatip gö
rüşlerini belirtmeye devam etsin. Buyurun efendim. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Olabilir efen
dim, 

Sayın Başkanım, 1 Mayısta Hükümetin aldığı 
önlemlere teşekkür mektubu ertesi günü gazetelerde 
çıktı, benimdi, doğru. Şu anda Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Hükümete yine teşekkür ediyo
rum. Bir yıl evvel 34 vatandaşımızın ölümüyle so
nuçlanan 1 Mayıs kutlamalarından bir yıl sonra Hü
kümet, aldığı tedbirlerle, bir tek vatandaşın burnu 
kanamadan... 

MUSTAFA RONA (Artvin) — Hükümet orak 
çekici korumanın tedbirlerini aldı. 

BAŞKAN — Rica ettim sizden, tekrar ikaza ma
hal vermeyiniz. 

METtN TÜZÜN (Devamla) — ... Bir tören, de
mokratik ve yasal haklarını kullanarak, bîr örgüt ta
rafından tamamlandı. Sanıyorum ki değerli arkadaş

larım, o söylediğiniz konfederasyonun genel başkan! 
iki devre bu Parlamentoda parlamento üyeliği göre
vini yapan bir arkadaşınızdır. Yani, şurada Meclis 
araştırması yapılsa, o arkadaş burada olsaydı, yahut 
bu tartışmalar geçen devre yapılsaydı aramızda ola
cak bir arkadaştı. Onun için, lütfediniz, böyle yara
layıcı, yarın burada bulunamayacak arkadaşları ger
çekten yaralayıcı bazı sürçmeleri söylemekten kendi
mizi lütfen alıkoyalım. 

Ha, 1 Mayısta bayrak var mıydı, yok muydu? 
Hukuki tabirini bilemiyorum, bir araştırma sonucu 
savcılığın verdiği bir takipsizlik kararında 1 Mayıs 
törenlerinde Türk Bayrağının bulunduğu adliye ar
şivlerine geçmiştir. Bu, adliye arşivlerine geçtiği için 
oradan kuvvet alarak söylüyor değilim; biz 1 Mayıs-. 
ta Türk Bayrağının altında yürüdük. Bulunduğu
muz, törenleri izlediğimiz otelin balkonunda Türk 
Bayrağı dalgalanıyordu. Değerli arkadaşlar, insaf 
ediniz; 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — O bayrak, o ote
lin bayrağıydı, sizin taşıdığınız bayrak değil. (Gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, Sayın Ezgü rica ede
yim. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — îşte Türkiye'de 
türlü bayraklar olduğunu söyleyen bir arkadaşımız. 
Benim bildiğim, Türkiye'de Türk Bayrağı vardır, ote
lin flamasıdır o, bayrak olmaz. Ha, illa bir bayrak
tan bahsediyorsanız, burada bir «bayrak mitingi» ya-
pıdı, Taksim'de 1 Mayısta yapılan mitingte bir tek 
kurşun atılmadı. Yalnız tören alanında değil, istan
bul'un tümünde bir tek kurşun atılmadı ama, birkaç 
gün sonra yapılan bayrak mitinginde, Taksim mey
danına yakın bir otelin yakınında kurşun atıldı ve 
kovanları emniyetin elindedir. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Kimin attığını da 
söyle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tüzün. 
METlN TÜZÜN (Devamla) — Bununla ilgili 

daha görüşmeler yapacağız. Kimin attığını buradan 
söylemek istemiyorum, hiçbir arkadaşı yaralamamak 
için. Ama kimin attığını merak ederseniz, özel ola
rak size söylerim. 

«1 Mayısta istanbul bomboştu, 1 Mayısta istan
bul İşçilere teslim edilmişti.»: 

Değerli arkadaşlarım, 1 Mayısta Taksim çevre
sinde gerçekten çok güzel emniyet tedbirleri vardı. 
1 Mayısta Taksim'i çevreleyen yerlerde işyerleri ka
palıydı. (AP sıralarından «her yerde>y sesi). Doğru. 
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JiAŞKAN— Devam ediniz efendim. 
METİN TÜZÜN (Devamla) — «1 Mayısta ta

lan olacak» dendi, «1 Mayısta yağma olacak» den
di. 1 Mayısta ne talan vardı ne yağma. 365 günün 
1 gününde istanbul'da yağma ve talan olmadı. 364 
gün talana göz yumanlar, 1 Mayısta talan olmadığı 
İçin burada kaşınıyorlar, gocunuyorlar. 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Demek ki talanı 
onlar yapıyorlar. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — iki yanınızdaki 
arkadaşa bunları söyleyin, işçiler talan yapar mı, yap
maz mı, onlardan cevabını alırsınız. 

BAŞKAN — Meclis adabı içerisinde takip ede
lim, lütfen. 

I. ETEM EZGÜ (Samsun) — Orada işçiler yok
tu, talebeler vardı. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, lütfen. 

METlN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Başkanım, 
değerdi arkadaşlarım, biz bu ülkede TÖB - DER'li 
olmasın, DlSK'li olsun, Türk - Iş'li olsun kim olur
sa olsun... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, Sayın Kaleli, lütfen... 
(Gürültüler) Çok rica ediyorum arkadaşlarım. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Nereden olursa 
olsun, eline silah almayan, goşizme, terörizme, anar
şizme sapmayan her kesimle diyalogda bulunuruz, 
toplantılarına katılırız, katiyen böyle bir kompleksi
miz yoktur, böyle bir alınganlığımız da yoktur; 
Türk - îş'in de toplantılarına gider konuşurum, 
DlŞK'in de toplantılarına giderim konuşurum, böyle 
bir kompleksimiz yoktur. Kendine güvenen insanlar 
o toplantılardan pek kaçmazlar, gocunmazlar. Ayrı
ca, «Orada işçiler de yoktu», demezler, istanbul'da 
Takşim'de 200 bin kişi toplandı, «Orada işçiler yok
tu»: deniyor. Halbuki, verilen önergede, Takşim'de-
k] işçilerden bahsediliyor; bu ne çelişkidir değerli ar
kadaşlarım?.. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, bu mese
lenin Hükümet tarafından yeterli ve gerekli önlemle
ri alındığı için Hükümete teşekkür borcumuzu eda 

; ederek, Meclis Araştırmasına gerek olmadığını be-
.yan ediyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selâmlarım. (CHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tüzün. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin 

Erdal, buyurunuz. 

U i X . 1^9 0 : 1 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Tokat Milletvekili Sayın Faruk Demirtola ve 10ı ar
kadaşı tarafından, Taksim meydanında yapılan 1 Ma
yıs 1978 DlSK'in yürüyüşü hakkında vermiş oldukları 
Genel Görüşme önergesi .üzerine, Milli Selamet Par
tisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesi
leyle Grubum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıy
la selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime başlamadan ön
ce bir hususu arz etmek istiyorum : 27 Aralık 1978 
Çarşamba günü bu önerge görüşülürken bir hatip 
kürsüde konuşurken, Cumhuriyet Halk Partisi Mil
letvekillerinden Kenan Akman isimli bir şahıs 1 Ma
yıs aleyhinde konuşulduğu için ne kadar kızmış ki, 
yerinden kalktı, muhalefet grubuna karşı hücum ede
rek galiz küfürler etti. Bu küfürler Meclis zabıtların
da mevcuttur ve ifadesi de şudur: «1 Mayıs mitin
gine ben de katıldım. 1 Mayıs mitingini ağzına ala
nın, bilmem karşı olanın»; diye çok ağır küfürler et
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, 1 Mayıs mitingindeki ha-
ketlere, kanunsuz hareketlere, komünist hareketleri
ne Milli Selamet Partisi Grubu olarak karşıyız. Eğer 
bu arkadaşımız Taksim'deki kanunsuz komünist ha
reketlerini tasvip etmeyenlere söylemişse aynen faz
lasıyla o sözü kendilerine iade ediyoruz. (MSP sıra
larından alkışlar). 

SABRI ÖZTÜRK (Hatay) —' Kimi tahrik etme
ye çalışıyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Erdal, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, biz... 

BAŞKAN — Sayın Erdal, beni dinler misiniz? 
SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Ne lüzum var bu

na? 
BAŞKAN — Sayın Öztürk ben müdahale ediyo

rum. Zatıâlinizin ikazına gerek yok. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Niçin küfür 
ediyor, lüzum yok da? Küfür etmesine lüzum var 
mı? 

BAŞKAN — Sayın Erdal, bir dakika beni dinle
yiniz. 

HÜSEYÎN ERDAL (Devamla) — Buyurun Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, bu Mecliste yapılmış 
olan bir olay o oturumda arkadaşımızın özür dile
mesiyle kapatılmıştır. Bunu burada getirip tekrar 
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ifade etmenizin yeri olmadığını ve görüşmelere konu 
olan 1 Mayıs olayları üzerindeki görüşünüzü belirt
menizle devam etmenizi rica ediyorum; lütfen. 

SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Küfürü aynen tev
cih etti. Geri alsın sözünü. (CHP sıralarından «Geri 
alsın sözünü» sesleri). 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Sayın Başkan 
şunu arz etmek istiyorum: Biz burada 1 Mayıs Tak
sim hadiselerini görüşüyoruz ve bendeniz de şurada 
1 Mayıs Taksim hadiselerinden bahsettim, başka 
mevzu bahsetmedim. Sayın Başkan, mevzu eğer da
ğıtılıyorsa, mevzu zaten 1 Mayısta olan hadiselerdir. 
Mevzu budur. 

BAŞKAN — Sayın Erdal lütfen, lütfen konu üze
rinde. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, 1 Mayıs yürüyüşü Türk Milletini kalbin
den yaralamıştır. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — 1977'de niye ko
nuşmadınız? 1977'de siz hükümetteydiniz. 

BAŞKAN — Sayın Altuğ, rica edeyim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, 1 Mayısta millet devleti aramıştır, hükü
meti aramıştır; fakat İstanbul'da devlet hükümet yok
tu. Neden yoktu? Muhterem arkadaşlarım orada kul-
îianıllan pankartlar, aıtrian sloganüar ve taşınan flama
lar Moskova meydanında da aynen yapılmıştır. Bu 
bizim kanunlarımıza göre suçtur. Onun için millet 
çok üzülmüştür. İstanbul gibi iman kalesi bir şehir
de moskofun ismini duymak istemiyoruz millet ola
rak. Çünkü tarih boyunca biz moskoflarla harp et
mişizdir ve halen harp ediyoruz. Onların seslerini 
duymak istemiyoruz. 

O bakımdan millet İstanbul'da Hükümeti göre
memiştir. Aslında halen Hükümet mevcut değildir. 
Çünkü bugün İstanbul'daki hadiseler gibi Türkiye'nin 
birçok yerinde hadiseler oluyor, Hükümet ancak se
yirci kalıyor. Hatta nerede ne olduğunu dahi bilmi
yor. Bu hadiseler çoğalmıştır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Var mı ki Hükü
met zaten? 

HASAN CERİT (Adana) — Yer altında yapar
sınız ne bilsin Hükümet. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Cerit. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bu mitingde Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin yandaşları olan solcu bütün derler de var
dı ve onlar komünist rejiimini öven sloganlara katı
lıyorlardı. Hatta 31 Aralıkta yılbaşı gecesi tertip gedi

yorum diye TRT sahnesine fon olarak bir yıl
dız - peyk ülkelerinin yıldızı gibi - bir de 6 oktan 
kuyruk yapmış olan TRT Der'i de Taksim Meyda
nında aynı hadiseye katılmış yürüyordu. İnşallah bu 
milletin diniyle, inancıyla, tarihiyle alay eden bu 
Der'leri kısa zamanda yola getireceğiz. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Bu kafayla mı? 
BAŞKAN — Sayın Kaleli, rica ediyorum efen

dim. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bu önergeyi kabul ederseniz, işte o Der'le-
rin neler yapmış olduğunu inşallah ortaya çıkaraca
ğız. Yoksa bu hadiseleri ortaya çıkarmazsanız, yarın 
bu geminin içinde siz de beraber batarsınız. 

O bakımdan siz iktidar olarak, muhalefetin söy
lediği en haklı olan bu hususları dikkate almaya 
mecbursunuz. Aynı gemide siz de varsınız. Siz kur
tulamıyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Akın
cılardan da bahset. 

BAŞKAN — Sayın Öztorun, illa siz de mi bu
lunmak istiyorsunuz yani? Buyurun efendim, 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, 1 Mayıstaki hadiseyi, yürüyüşü biz bir pro
letarya yürüyüşü olarak kabul ediyoruz. Çünkü, ka
nunlarımızda bu ancak işçi kesiminin bir yürüyüşü
dür. O da Türkiye'deki mevcut kanunlarda yoktur. 
sosyalist ülkelerde veya diğer kapitalist ülkelerde var
dır ama, şu anda Türkiye'de mevcut bir kanun yok
tur. O bakımdan bu hareket kanunsuzdur. Türkiye'de 
sınıf ayırımı yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, şu soruyu sormamız lazım 
geliyor. Kanunsuz bu işçi yürüyüşünü yasal olarak 
kabul eden değerli Halk Partili arkadaşlarım, acaba 
yarın başka bir grup çıkar da, o da Taksim'de yü
rüyüş yaparsa, kanunlarımıza uymayan; onu da aca
ba yasal diye kabul edecekler mi? Mesela Türkiye'de 
bir inanç özgürlüğü istenmesi bakımından Taksim'de 
bir miting yapılsa. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Yaptınız, doğru, 
1969'un «Kanlı Pazar»'ında yaptınız. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Olur ya. Yani 
işçiler, bir işçi devleti kuracağız diye yürüyüş yapar
sa; öbürü de ben inanç hürriyeti, inanç özgürlüğü is
tiyorum diye Taksim'de yürüse ve orasını da bir inanç 
özgürlüğü meydanı diye adını koyarsa, acaba ayın 
Halk Partili arkadaşlarım onu tasvip ederler mi? Yok
sa, bunlar nereden çıktı diye karşı mı gelirler? Eğer 
tasvip ederlerse, teşekkür ediyorum. 
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HÜSEYİN KALELt (Konya) — Zaten ediyorlar 
eanım, islam Devleti kurmak istemiyorlar mı yani? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, bu mitinge 24 tane Sayın Cumhuriyet Halk 
Partili milletvekilleri katılmıştır ve arkadaşlarımız 
kendi inançları doğrultusunda bu katılmayı da hak
lı görmüşlerdir. Ama biz haklı göremiyoruz. Neden? 
Arkadaşlarım, milletvekili evvela Türk Devletinin ka
nunlarına uymaya mecburdur. Türk Devletinin ka
nunlarının yasak ettiği bir yürüyüşe nasıl bir millet
vekili katılır da ve yasal haktır diye müdafaa eder, 
onu anlamıyoruz, milletvekilli sorumsuz olamaz arka
daşlarım. 

O bakımdan, 24 milletvekili arkadaşımız bu hu
susta bilerek veya bilmeyerek, yanlış hareket etmiş
lerdir; tasvip etmiyoruz. 

Sayın Metin Tüzün beyanat vermiştir; Hüküme
ti takdir etmiştir! 

Arkadaşlar, siz, şehirdeki halkı şehir dışında veya 
evde hapsederseniz, bir hadise olması mümkün de
ğil. Aslında, istanbul'da 4 milyon halk, bir gün için 
mahkûm olmuştur; onun hürriyetinli, Hükümet bir 
gün için almıştır. Neden? Çünkü, yarısı «Hadise ola
cak» diye şehir dışına çıkmıştır, diğer yarısı da ev
den dışarı çıkmamıştır. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Bahar Bayramı; 
pikniğe çıkmışlar, 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Türkiye'de 1 
Mayıs Bahar Bayramı olduğu günler - dikkat edin -
hiçbir işyeri kapanmaz; ama, maalesef istanbul ta
mamen kapanmış ve sanki bir nüfus sayımı yapılı
yormuş gibii hiç kimse sokakta yok; yalnız mitingci
ler ve bir de mitingcileri korumak için seferber edi
len devlet güçleri, askeri kuvvetler, emniyet mensup
ları var. Burada binlerce asker ve zabıta mensubu 
kimseler görev almıştır ye bu görevden dolayı da, 
Devlet milyonlarca lira zarara girmiştir. O bakımdan, 
bu kadar masrafın yapılması da, Devletin zararına 
olduğu (için, bu yürüyüşün övülecek, tasvip edilecek 
bir tarafı yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Devrimci işçi Sen
dikaları Konfederasyonu, Rusya'daki sendikalarla ir
tibat halindedir. Devrimci işçi Sendikaları Mecmu
asının yayınlarına bakarsanız, sendikanın genel sek
reteri, devamlı, Rusya'daki sendikaların genel kurul
larına gider, toplantılarında konuşur ve konuşma
larında «Biz Rusya'nın 60 yıllık tatbikatını örnek alı
yoruz ve size uyuyoruz» demekle, Rusya'nın bugün
kü despot idaresini, komünist idaresini Türkiye'ye 
örnek aldığını söyler. 

O halde, 1 Mayısta Taksim Alanında yapılan yü
rüyüşün Rusya'da planlandığı meydana çıkıyor; dik
kat ederseniz, o yürüyüşteki birçok bayanların ba
şında da, Rusça yazılı eşarplar mevcuttu. Nereden 
geldi bunlar? Herhalde Türkiye'de imal olmadı; bun
lar Rusya'dan gelmiştir. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Varmı öyle bir 
şey? 

ISMAtL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Öyle 
bir eşarp var mı? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Evet, size re-
simleriyle, Taksim Meydanındaki... 

BAŞKAN — Lütfen sayın hatibe müdahale etme
yiniz efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — ... Taksim 
Meydanındaki, hanımların Rusça yazılı başörtülü res-
müni gösterebilirim. 

ISMAlL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Müslü-
mansın; yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Öztorun, rica ediyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Sayın arkadaş

larım, o günkü gazetelerden ispata hazırım. 
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Niye 

getirmedin? 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — inşallah yarın 

görüşürüz. 
İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Niye 

getirmedin Meclis kürsüsüne?. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — İnşallah yarın 

görüşürüz; bu resimleri zatıalinize takdim ederiz. 
İSMAtL ÖZTORUN (Adana) — Yarın grupta 

görüşürüz inşallah. 
BAŞKAN — Sayın Öztorun, rica ettim, artık, çok 

rica ettlim... 
HÜSEYÎN ERDAL (Devamla) — Sayın arka

daşlar, şuradan da anlaşılıyor ki, sayın Cumhuriyet 
Halk Partili milletvekili arkadaşlarım, biz 1 Mayısta 
olan kanun dışı hareketlerin üzerine gittikçe, telaş
lanıyorlar. 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Yok. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Neden telaşlanı

yorsunuz? Yarası olan gocunur. Eğer varsa bir şeyi
niz, söyleyin; eğer siz bu rejimi açık açık tasvüp edi
yorsanız, çıkın buraya konuşun; yoksa, biz tenkit 
edince, biz istemeyince, karşımıza, «Hayır, öyle ko
nuşmayın» diye çıkmanın bir faydası yok; size de 
bir şey getirmez. Sizin de fikrinlizi biz anlayamıyo
ruz? 

İSMAtL AYDIN (Uşak) — Anlasanız, bizimle 
beraber olursunuz. 
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HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Biz diyoruz 
ki, arkadaşlar, bu hadise kanunlara aykırıdır; 1 Ma
yıs, kanunsuz yürüyüştür; oradaki hareketler Rusya' 
daki hareketlerin aynısıdır; komünist liderlerin resim
leri gezdirilmiştir; Türk tarihine, Türk ahlakına, Türk 
maneviyatına, bu milletin maneviyatına hakaret edil
miştir, bu millet tahrik edilmiştir. 

Bu, doğru bir şey değildir; bunun müsebbiplerini 
bulalım, bu hadiselere meydan vermeyelim diye ko
nuşuyoruz. Sizin de bizimle beraber olmanız lazım 
gelirken, maalesef, bu kanunsuz hareketleri siz tasvip 
ediyorsunuz. Zaten, ayrıldığımız nokta da burada; 
zaten, siz tasvip etmeseniz, o hadise olmaz. 

Sayın Başbakan, o hadisede, o yürüyüşte, «Ha
dise olmadığı için seviniyoruz» dSyor. Daha ne hadi
se olacak?... 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — 1977 yılında ne 
hadise oldu? 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Yani, hadise 

olması illa bir cinayet işlenmesi midir? 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Demirel zama

nında 34 kişi öldü. 
BAŞKAN — Sayın Günay, (illa. müdahale etme

niz şart mı? Hatibi bırakın, konuşsun. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Türkiye'de 

Devletin olmadığını göstermek, aslında hadiselerin en 
büyüğüdür. Biz bu vatana canımızı adayan, feda eden 
insanlarız; o bakımdan, insanın ölmesi bir şey değil
dir; yeter ki, sistem, nizam yürüsün. Yoksa, orada ha
dise olmadı; ama Türk Devleti yoktu da, Moskova 
tarafından orada bir yürüyüş (idare edildi. Bu mu
dur övünç kaynağı, bu mudur sevinç kaynağı? Biz 
asla kabul etmiyoruz. Biz orayı kan dökerek aldık, 
İstanbul'u ve Türkiye'yi; her karış toprağımızda şe
hit kanı yatar. Biz, tekrar aynı şehit kanlarını dök
meden, Moskof bayrağını Türkiye'de dalgalandırma
yız; buna kimsenin gücü yetmez. (AP ve MSP sıra
larından alkışlar) O bakımdan, hadise gelip ona da
yanıyor. 

Lafla peynir gemisi yürür mü arkadaşlar? 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — O işçiler de: 

bizim kadar, Türktür, sizin kadar Türktür. 
BAŞKAN — Sayın Günay, Sayın Günay çok ri

ca ediyorum; bırakan, müdahale etmeyin. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Lafla peynir 

gemisi yürümez; en sonunda hadiseyi buna getirme
yin. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Oradaki işçi
leri suçlamaya kimsenin hakkı yoktur. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Biz, İşçi hak
larını en iyi bilen kimseleriz; asıl işçinin hakkının, 
alnının teri kurumadan verilmesini biz kabul ediyo
ruz; bizim inancımızdır o; işçinin hakkı, alnının teri 
kurumadan verilir; biz bu inançta insanlarız. Yoksa, 
«Her şey maddedir, her şey paradır, her şey dünya
dadır; ahrette bir şey yoktur» diyen materyalist, 
maddeci sistemin işçiye bir şey vereceğini biz kabul 
etmiyoruz. 

İşte, bir seneden fazlaki iktidarınızdan, hangi 
işçi memnun, hangi memur memnun, hangi halk 
memnun? Bir tane gösteremezsiniz; millet inim inim 
inliyor. Bu mudur işçi haklarım korumak? (Alkış
lar) 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — 81 yılına az 
kaldı. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Size teklif edi
yoruz, katsayı 22 olsun diyoruz; niye yapmıyorsu
nuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya)' — Yok 52 ol
sun. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Niye asgari 
geçim indirimini getirmiyorsunuz; hak, işte bu. Dev
letsin;'hakkını versene. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Niye getirmedi
niz? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Hayır efen
dim, niye, niye? 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Erdal, lüt
fen... 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka
daşlarım... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen haya
tında 8 katsayı gördün mü? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bırakalım da hatip gö
rüşmelerini belirtsin efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Efendim, as
lında biz, katsayıdan daha değişik bir sistem getire
ceğiz; ama imkân verilmiyor. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Ne zaman gö
receğiz, onu söyle. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Her şey var 
bizde, 1974'teki iktidarımızda gördünüz bizim nefer 
yaptığımızı. Onun için, sizin, bize bir şey demeye 
hakkınız yok zaten. 

Değerli arkadaşlarım, Milli Selâmet Pantisi Grubu 
olarak bu önergenin lehinde oy vereceğiz; bu öner
ge, çok yerinde verilmiş bir önergedir. 
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Taksim Mitinginde Devlet yoktu, bu hadiseler
den millet çok üzülmüştü. Türk milletinin örf ve 
âdetlerine uymayan, kanunlara aykırı bu hareketle
rin aleyhindeyiz biz; dün de aleyhindeydik, bugün 
de aleyhindeyiz, bundan sonra da aleyhinde olaca
ğız. 

Bu bakımdan sizlerin de, bu önergenin lehinde 
oy kullanmanızı teklif ediyorum. Gerçekler ortaya 
çıksın, kimse kimseyi suçlamadan, şu millete, şu va
tana hizmet edelim. Yoksa, böyle karşı karşıya ho
roz dövüşüyle bu memleket idare edilmez. Türk 
Devleti bin yıllık bir devlettir ve büyük bir devlet
tir, 45 milyonluk bir milletiz, biz lalettayin devlet ve 
millet değiliz. 

O bakımdan, her şeyi açık açık konuşalım, fikir
ler konuşsun; kaba kuvvetle, küfürle, bağırmakla 
çağırmakla hiçbir yere varamayız. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
KENAN AKMAN (Kocaeli) — Sayın Başkanım, 

ismimden bahsettiler; lütfederseniz ben de cevap ver
mek-istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akman, sizin o günkü bura
da özür dilemenizle kapanan olayı arkadaşımızın 
kürsüye getirmesine, gerçekten, ben de üzüldüm; ar
kadaşımızın bu konuyu kürsüye getirmesine gerek 
olmadığını kendisine hatırlattım; meseleyi de böylece 
kapatmış olduk. 

Siz, özür dileyerek, Mecliste .yapılması gerekeni 
yaptığınızı zabıtlara geçirtmiş bulunuyorsunuz; o ba
kımdan, gerek görmüyorum. 

KENAN AKMAN (Kocaeli) — Peki efendim, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önerge sahipleri adına Sayın Mehmelt Irmak; bu

yurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Irmak. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

Sayın milletvekilleri, Genel Görüşme önergemiz 
üzerine, imza sahipleri adına söz almış bulunuyorum; 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, önergemizin konusunu teş
kil eden 1 Mayıs 1978 İstanbul Taksim Meydanında 
cereyan eden olaylardan, şahsımın ve önerge sahibi 
arkadaşlarımın, milletimiz adına duyduğu üzüntü, 
elem ve ıstırap, sonsuzdur. Bu nedenle, hiçbir artni-
yet taşımaksızın, hiçbir partizanlık kaygısı duymak
sızın, bazı grupları ve bazı parlamenterleri suçlamak, 

karalamak arzusundan tamamıyla uzak kalarak, mem
leketin kötü gidişinden yahut akıbeti meçhul karan
lıklara, labirentlere götürülüşünden duyduğumuz elem
ler, endişeler sonsuzdur. 

îşte, bu sakim gidişe son verilmesini temine vası
ta olmak için Yüce Mecliste Genel Görüşme açılma
sını istemiş bulunuyoruz. Yüce Meclisçe buna ka
rar verildiği takdirde, parlamenterler görevini yapmış 
olacaklardır, kanaatindeyiz. Aksi halde, pekçok emsa
linde görüldüğü gibi, olayların, fecaatlerin üzerine 
kalın bir şal daha örtülmüş olacak; milletimizin, ken
di adına hükümranlık hakkını kullanan, milli iradeyi 
temsil eden Yüce Meclise güveni bir kat daha sarsı
lacaktır. Bu kabil parlamenter murakabenin işleme
mesi sonucunda ise, ister iktidar kanadına, ister mu
halefete mensup olalım, ferden ferda, hiçbirimizin, 
vatandaşın huzuruna hulusu kalple, göğsümüzü gere 
gere çıkamayacağımız kanaatini taşıyorum. 

Bu Genel Görüşmenin açılması, Yüce Meclisin 
bir kanadının bunu engellemesi halinde, değil İstan
bul'u fetheden ecdada, Milli Mücadele sonunda ye
niden işgalden kurtaranlara layık olmak, onlara ha
karet edilmiş, tezyif edilmiş olunacaktır; her 29 Ma
yıs, her 6 Ekimde fetih ve kurtuluş günleri kutlama
nın hiçbir anlamı kalmayacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, kanunlarımıza göre, 1 
Mayıs Bahar Bayramı olan bir günde, bunu gelenek
sel biçimde, ister işçi kesimi ve gruplar halinde olsun, 
isterse Türk halkının başka kesimlerinden olsun. 
barış, huzur ve sükûn içinde geçirecek yerde, günler
ce öncesinden, yüzbinlerce, tornadan çıkma meşe so
paları imal ettirerek, buna dair yazı ve resimleri ba
sın yoluyla yayarak, geniş biçimde terör havası yara
tan bir zihniyetin kızıl ihtilal provaları yaptığı belli
dir. Hükümet buna göz yummuştur, istanbul halkı, 
durumu dehşetle görmüş; ancak meskenet içinde ol
mamış, bir kesim halk, günlerce önceden İstanbul'u 
boşaltmış, bir kesimi ise evlerinden çıkmamak suretiy
le, bir gün de olsa, koca İstanbul'u anarşiye ve ya
bancı kuvvetlere, istanbul'la birlikte bütün ülkeyi tak
sim ve teslim heveslilerine, günü birliğine terk etmiş
lerdir. 

Bundan yanlış anlam çıkarmamalıdır. Türk hal
kının, İstanbul halkının, komünist dikta heveslileri
ne her zaman boyun eğeceği zannedilmemelidir. Bun
ların heveslerini milletimiz, aziz istanbul'un değerli 
halkı her zaman kursaklarında bırakmaya azimli ve 
kararlıdır. 
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Değerli milletvekilleri, 1 Mayısta İstanbul'da bir 
gösteri değil, bir kızıl facia cereyan etmiş, yabancı 
işgal kuvvetleri gibi bir işgal, bir istila provası yapıl
mıştır. Bunun başka manası yoktur, olamaz da. 

Meselenin üstünü örtmek, küllemek imkânı yok
tur. Kararınız ne olursa olsun, değil yalnız İstanbul 
halkı, bütün Türk milleti her zaman, 'her yerde, bu 
elim ve şeni olay üzerinde duracaktır. Bunun benzer 
dramları daha evvel 16 Haziranda oynanmıştır; son
ra istanbul'da veya başka memleket köşelerinde, 
«Yaşasın 16 Haziran şanlı direnişimiz» sloganlarıyla, 
isyancılıkları kendilerince de kabul ve ilan olunmuş
tur. 

Görülüyor ki, sayın milletvekilleri, olayları gör-
memezlikten geldikçe, Devlet vakarı ve ciddiyetiyle 
üzerine gidilmedikçe, hiyanet, himaye gördüğü zeha
bına kapılmıyor; yeni yeni provalara, provaksiyonlara 
teşebbüsten geri kalınmıyor; halkın, milletin, Devle
tin de başı ağrımaktan hali kalmıyor. 

Sayın milletvekilleri, Taksim, 1 Mayısta kızıl 
bayram yapan, Cumhuriyet Meydanını kızıl meydan 
haline getiren, o meydanda kızıl Çar Stalin'in Rusya' 
da mezarı kaybedildiği, zulmünden şimdi Rus'ların da 
utanç duyduğu Stadinln (kaınlı portresini, diğer ikızıl-
lar'da ve bu Yüce Meclisçe vaitaın haW ilan edilmiş 
olan «Benim vatanım Rusya, beni Stalin yarattı» di
yen, Polonya soylu, Polonya vatandaşlığına giırmiş Na
zım Hikmet ve Berzanski'nin ve öteki Türkiye Gizli 
Komünist Partisi kurucusu hainlerin Marx'ın, Le-
nin'in, Mao'nun portreleri arkasında yürüyen birlik
lerin, kimler ve hangi demokratik kuruluşlar olduğu
nu ve bunların gerçek amaçlarının, gayelerinin ne ol
duğu hususlarında, daha evvel gizli ihtilal hareketleri
ne Konya Valisi olarak adı karışmış, eğer isyan hare
keti başarıya ulaşsa idi, kurulacak ihtilal hükümetin
de görev alacak, bakan olacak onurlu zatın İstan
bul'a vali oluşundaki sebep ve bu vahim olaydaki tez-
gâhlayıcılarla müşterek rolü, tutumu üzerinde görü
şülmesi kanaatimizce farz-i ayndir, »elzemdir. 

Yine, Hükümetin tutumu, olay öncesi ve sonrası 
davranışları, beyanları, Yüce Meclisçe inceleme ko
nusu edilmelidir. Kıbrıs Barış Harekâtı kuvvetleri 
oranında, 20 bin kişilik askeri kuvvetle, şehrin, evle
rinden çıkamayan mazlum İstanbul halkının mı, yoksa 
kızıl göstericilerin mi korunduğu bu ihtilal provaları
nın, Devletin himayesinde mi yaptırıldığı, Yüce Mec
lisçe en ince teferruatına kadar görüşme konusu edil
meli; olayların suçluları kim olursa olsunlar, hükümet 
de bulunsalar da, Parlamentoda bulunsalar da, de

mokratik sosyalist maskeli derneklerin Moskof hay
ranı ve yaranı üyeleri de olsalar, her kimler ise, Mec
lisçe bunlar görüşülmelidir. Yüce Meclisin tarihi
ne, arşivine tescil ve tevdi edilmelidir. 

Birkısım parlamenterlerin bu faciaya görevli ve
ya davetli olarak katılmalarındaki destek yardımı, 
yalnızca basın sayfalarında tozlu mahzenlere, isyan
lara terk edilemez. Keza, gösteride bulunanların, gös
teride kullanılan pankartlar, sologanlar «Yaşasın Rus
ya, bağımsız Kürdistan, Türkiye Komünist Partisine 
özgürlük» gibi, Sovyet emperyalizmi hayranları ve 
işbirlikçileri, bölücüler, komünistler, köstebek inlerin
den millet önüne çıkarılmalıdır. Yüce Meclis, milletin 
gözbebeği İstanbul'da Türk milletinin göğsüne batı
rılan hıyanet hançerini artık görmeli ve çıkartmanın 
çarelerini araştırmalıdır. Bu çağrımız onun içindir, bu 
Genel Görüşme isteğimiz onun içindir. Görüşme açıl
ması halinde verilecek her oy, milletin ümidi; Yüce 
Meclisin şanlı tarihine şan ve şeref ekleyecek nitelik
te olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup Sözcüsü olarak konuşan Metin Tüzün arka
daşımız, bizi, peşin yargıların esiri olarak bu önergeye 
imza koymuş olmakla suçladı. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kişisel ola
rak 10 dakika Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Daha 1 dakikaları var efendim. 
MEHMET IRMAK (Devamla) — Bunu kendi

lerinin talihsiz bir beyanı olarak kabul ediyorum. Mil
letvekili sıfatıyla imza koyduğumuz her önergenin 
mesuliyetini müdrik kişileriz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1 Mayıs haf
taya da var. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Irmak. 
MEHMET IRMAK (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
Muhterem milletvekilleri, yine Sayın Metin Tü

zün, legal yelpazenin tamamlanması, yani Türkiye giz
li veya bazılarının deyimiyle, sahte komünist parti
sine özgürlük verilmek suretiyle, Tüfkiye'de legal yel
pazenin tamamlanması deneyinde bulundular; bunu 
teessürle karşılıyorum. Meri Türk Ceza-Kanununun 
141 -142 nci maddeleri muvacehesinde, bu, talihsiz 
bir temenni olmuştur. 

Muhterem milletvekilleri, Meclislerin de yapama
yacağı, üstesinden gelemeyeceği konular vardır, ikti
dar partilerinin de üstesinden gelemeyeceği konu
lar vardır. Türk milletine rağmen, Türkiye'de ko
münist partisinin kurulmasına yol açmak suretiyle 
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yelpazenin tamamlanmasına imkân verecek güç, Par
lamentoda da mevcut değildir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Kendi kendine 

konuştu, Sayın Başkan; ne dedi? 

BAŞKAN — Genel Görüşme önergesi üzerin
deki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Genel Görüşme açılmasını oylarınıza su
nacağım: Genel görüşme açılmasını kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

D) DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 

1. — 8/8 esas numaralı Genel Görüşme önerge
sinin bitiminden sonra, denetim önergeleri için hazır
lanma yönünden birleşimin kapanmasına dair Danış
ma Kurulu Önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi var
dır; okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
(8/8) de kayıtlı, görüşmekte olduğumuz Genel 

Görüşme önerisinin bitiminden sonra, diğer denetim 
önergeleri için hazırlanma yönünden, birleşimin 
kapanması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Hayrettin Uysal Hayrettin Turgut Toker 

Milli Selâmet Partisi Milliyetçi Hareket Partisi 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Süleyman Arif Emre Faruk Demirtola 
'BAŞKAN — Danışma Kurulunun önerisini oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Biraz Önce kabul edilen Danışma Kurulu öneri
sine göre, çalışmalarımız tamamlanmış bulunmakta
dır. 

Gündemin, Özel Gündem kısmında yer alan 
Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması 
konusundaki görüşmeleri yapmak ve gündemde yer 
alan kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek 
üzere, 25 . 1 . 1979 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmiaik üzere Bideşimi 'kapamıyorum. 

Kapanıma Saati : 17.28 

Vn. — 1SORULAR İVE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'in, 
«Köylüye İş Projeshne ilişkin sorusu ve Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı AH Topuz'un yazılı cevabı. 
(7/391) 

6 . 12 . 1978 
i 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Köyişleri ve Kooperatif
ler Bakanı Sayın Ali Topuz tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim, 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Erol Yeşilpınar 

1. Atatürk'ün «Memleketin Efendisi» diye ad
landırdığı «Asil, Türk Köylüsü»ne taş toplattırarak 
uygulama safhasına koyduğunuz «Köylüye iş Pro
jesi» (KİP) ile bugüne kadar kaç köylümüze iş ve
rilmiştir? 

2. Çalışılan «tş Günü Sayısı» nedir? 
3. !Bu çalışma sonucunda kaç dönüm arazi kul

lanılmaya elverişli hale getirilmiştir? 
4. Kaç ton ya da kaç metre küp taş toplan

mıştır? 
5. Bugüne kadar köylülerimize ödenen paranın 

toplamı ne kadardır? 
6. Bu ödeneğin, Bakanlığınız bütçesindeki yeri, 

faslı ve pozisyon numarası nedir? 

G45 — 
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TC 
Köy işleri ve 19.1.1979 

Kooperatifler Bakanlığı 
Tetiklik ve Pianllanıa 

Koordinasyon Kurulu 
Başkanlığı 

Sayı : 06-04/28 812 

Konu : Yazılı soru önergesi cevabı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 12.12.1978 gün ve Genel Sekreterlik Kanon

lar Müdürlüğü 7/391-2624/15782 sayılı yazınız. 
izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar tarafından 

Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesüne veri
lecek cevaba esas olacak bilgiler ekte 3 nüsha halinde 
düzenlenen cetvelde sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı 

îzmir Mülleitvekili Erol H. Yeşilpınar tarafından Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesine verile

cek cevaba esas .teşkil edecek bilgiler 

1. Köylüye tş Projesi (KİP) ile 1.12.1978 tarihi
ne kadar toplam (11 866) köylüye iş verilmişler. 

2. Çalışılan iş günü sayısı toplam 146*dır. 
3. Bu çalışma sonucunda 104 870 dekar arazi 

taşlardan arıtılmış ve üretime elverişli hale" getiril
miş, 152 kırsal yerleşim içmesuyuna kavuşturulmuş
tur. 

4. Bu çalışma sonunda (1 955 910) m3, taş top
lanmıştır. 

5. Bugüne kadar köylülerimize ödenen para top
lamı (102 107 991.-) TL.'dır. 

6. Bu ödeneğin Bakanlığımız Bütçesindeki yeri 
şöyledir : 

Alt ödenek Proje Harcama 
program program türü faaliyet kalemi 

111 
112 
112 
102 

03 
02 
02 
02 

2 
2 
2 
2 

002 
005 
005 
005 

710 
710 
350 
430 

2. —r- Muğla MilletvekiliAhmet- Buldanlı'nm, Sı
kıyönetim Eşgüdüm Başkanlığına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve-Bsikakan adına Devlet Bakanı Mustafa Kı-
lıç'tn yazılı cevabı. (7/409) 

Millet Meclisi Başkanlığına 29.12.1978 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için havalesini Anayasanın 
88 ve içtüzüğün 94 ncü maddeleri gereğince rica ede
rine 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Bul'danlı 

1. (Kurulduğu ilan edilen «Eşgüdüm Başkanlı
ğı» ne demektir? Uydurma Türkçe İle anlatılmak İs
tenen bu husus 1402 sayılı Örfi idare Kanununun 
5 nöi maddesinde yazılı «Çeşitli bölgelerde veya bütün 
yurtta sıkıyönetim ilan edilmesi halinde, Sıkıyönetim 
Komutanlıklan arasındaki işbirliği ye koordinasyon 
Başbakanlıkça sağlanır» hükmünün karşılığı mıdır? 

2. «'Koordinasyon Başbakanlıkça sağlanır» fık
rasından «Eşgüdüm Başkanlığı kurulur» nasıl çıfca-
nlmıştır? 

3J 'Kurulan müessese başkanlık sıfatını taşıdığı
na göre örfi İdare Komutanlıklarının üstünde mi
dir? Veya Komutanlıklar «Eşgüdüm Başkanlığına» 
'danışmadan resen herhangi bir operasyona geçeme
yecekler midir? 

4. Bu Güdüm Başkanlığına getirilen zatın rütbe
si ile Erzincan, Sivas illeri Komutanının ve istanbul 
Örfi idare Komutanlarının rütbeleri eşit olmadığına 
göre bu eşiltsiz Eşgüdüm nasıl temin edilecektir? 

5. örfi idare Kumandanları Anayasaya göre ic
raatlarından Başbakana karşı sorumludur tabirinden 
Başbakana bağlıdır manası mı çıkarıyorsunuz? 

6. Düşünce ve kanaatiniz bu istikamette ise, 1402 
Sayılı örfi idare Kanununun Sıkıyönetim Komutan
larının görev ve yetkilerine tadat eden maddelerini 
ve fıkralarım yok mu farzediyorsunuz? 

7. örfi İdare Kumandanlıkları refakatinde kuru
lacak Askeri Mahkemelerin 12 nci maddesi mahke
melerin nasıl kurulacağını tadat etmektedir. Buna 
rağmen 29 Aralık 1978 tarihli gazetelerde bu mahke
melere tayin edilen hâkim ve savcıların Milli Sa
vunma Balkanı ile CHP'îi bir parlamenterin seçtik
leri söylenmektedir. Bu husus* doğru mudur? 

8. Doğru ise, bu mahkemelerin mehabetine halel 
gelmez mi? 

9. Örfi idareye rağmen TRT sol propaganda, ya
lan ve iftiraya devam etmöktedir. Ayrıca, örfi İdare 
Komutanlarının tebliğlerini DİSK, TÖB - DER, Ba
rolar Birliği gibi solcu derneklerin ardından 15 ndr sı
rada vermektedir. Bu husus bir Hükümet emri mi
dir? 

646 — 
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10. Örfi idare ilan edilen şehirlerde hiçbir askeri 
şahıs, kıita, birlik görülmemektedir. Bundaki maksat 
nedir? 

TC 
Başbakanlık 24.1.1979 

'Parlamento İle İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 03616 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.1.1979 tarih ve 7/409-2759/16493 sayılı 
yazınız. 

Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı tarafından Saj 

yın Başbakanımıza yöneltilen «Sıkıyönetim Eşgüdüm 
Baş)kanlığına>x i'Hişlklin yazılı soru önergesine Başbakan 
adına 'cevabımız iliştik olarak sunulmuştur, 

Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
DeVlet Bakanı 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldaniı'nm Sayın Baş-̂  
bakanımıza yönelttiği «Sıkıyönetim Eşgüdüm Başkan

lığına ilişkin yazılı soru önergesine yanıltımız : 
I. 26.12.1978 günü onüç ilde Sıkıyönetim Man 

edilmiş olması nedeniyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Ya
sasının 5 nci maddesii gereği, Sıkıyönetim komutan
lıkları arasındaki işbirliği ve koordinasyon Başbakan
lıkça sağlanmaktadır. 

. * ^ * » < 

Ayrıca Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinas
yon Başkanlığı görevleri içlin Genelkurmay Başkan
lığında bir ünite kurulmuştur. 

Sıkıyönetim Askeri Hizmetler Koordinasyon Baş
kan ve yardımcısı, Başbakana bu konuda yardımcı 
olmaktadn'. 

Bu yasal görevin bağlantılarının kurulması ve sek-
reteryasının yürütülmesi için Başbakanlıkta «Sıkıyö
netim işbirliği ve eşgüdüm merkezi» kurulmuştur. 

Eşgüdüm sözcüğü Türk Dil Kurumunun 1978 
yılında çıkarılan Özleştirme Kılavuzunda da açıkı 
landığı ğib'i koordinasyon karşılığıdır. 

II. 2, 3, 4 ncü soruların yanıtı birinciye verilen
lerle karşılanmıştır. 

III. (5 ve 6 ncı soru yanıtları) Yasa hükmünü 
tartışmayı gerektirmeyecek derecede açıktır. 

IV. (7 ve 8 nci soru yanıtları) Bu konuda MillS 
Savunma Bakanlığınca gerekli açıklama yapılmıştır. 

V. (9 ncu soru yanıtı) Durum incelenmiş ileri 
sürüldüğü gibi olmadığı saptanmıştır. 

VI. Kişisel görüş niteliğinde olduğundan Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 94 ncü maddesine aykırı olarak 
yanıtlanması uygun görülmemiştir. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

» - • « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

24 u 1 4 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

L — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
2. — Meclis Araştırması Önergesi 
3. — Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim 

Kasım 1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/30) (S. Sa
yısı : 272) (Dağıtma tarihi : 18. s 1 . 1979) 

4. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Kültahya MMetvekii Ali İrfan Haznedar ve 

9 arkadaşının; Ege bölgesindeki bazı kömür saha
larının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi 
zarara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi
nin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me. (11/24) 

2. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 
9 arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerin
de çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ay
rıcalık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği id
diasıyla Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali To
puz hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme. (11/25) 

3. — 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 Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/26) 

4. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arka
daşının; Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğ
nediği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında 

Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/27) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
9 arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikala
rını bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı 
iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 noi madde-* 
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi
nin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me. (11/21) 

6. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseven ve 9 ar
kadaşının; anarşi konusunda gerekli önlemleri zama
nında almayarak Devlet otoritesini zayıflattığı, ül
kede can ve mal güvenliğini sağlayamadığı iddia
sıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasamn 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı konusunda görüşme (11/22) 

7. .— Kırşehir Milletvekili Mustâfa Eşrefoğlu ve 
18 arkadaşının, milli eğitimimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Mil
li Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda gö
rüşme. (11/23) 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İSLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS 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-



tisi 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 10ı2 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca foıir 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 
nöi, Millet Meclisi 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 Cümahoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırman açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

8. — Antalya Milletvekili İhsan 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 Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarım 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 arkadaşımn, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım 
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 iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

14. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Halkkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, M'ilet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 10li nci 
maddeleri uyarınca blir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

17. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşımn, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 



18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

19. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 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) 

Meclisi içtüzüğünün 102 ve J03 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 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 I. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

6 
SÖZÎ Ü SOR m AR 

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

2. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
roplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan^ 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
»ğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe 
binasına yapılan saldırıya ilişkin içişleri Bakanından 
<özlü soru önergesi. (6/30) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, gö
revden alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka* 
•undan sözlü soru önergesi. (6/31) 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
inarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin içişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Köscğlu'nun, 
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 
ılınmasına İlişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/33) 

23. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü 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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

19. — İstanbul Milletvekili İ lisan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

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

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

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
l Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 



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

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

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

38. — Muğla Milletvekili Ahrn^t Buldanlı'nın. 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id 
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarat 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanındar 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so 
ru önergesi. (6/84) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

43. — 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) 

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

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

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

C*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 

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

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/92) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
tîğitim Enstitüsü öğretmenlerine iüşkin Milli Eğitim 
Hakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. <6/132) (*) 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

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

59. — Kastamonu Milletvekili İ. Hilmi uura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları* iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu* 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 

C) 
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61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

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

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğîu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Koça]'in, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkim Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

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

66. — 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. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak':r>. em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — 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) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

73. —• Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, . 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğîu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğîu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin,Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğîu'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) (*) ' 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sörfü soru önergesi. (6/151) (*) 

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 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) (*) 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

(*) içtüzüğün 96 fici maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 



88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

90. — 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) (*) 

91. — istanbul 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) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişıkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'm, içiş
leri Bakanının, MHP istanbul ti Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

95. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

96. — Konya Milletvekili Şener BattaFın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

97. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

98. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) .'-(*) 

104. - Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

105. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, kâğıt ve matbaa malzemesi fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/172) (*) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

108. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nirt, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği "iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

109. — Burdur Milletvekili Ahmet Saym'ın. Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

110. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

111. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'm, gö
revden alman bir emniyet mensubuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

112. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. 6/187) (*) 

113. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'uh, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

114. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'riîn, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

115. — içel Milletvekili Ramazan Çaîışkan'ın, 
sera naylonlarının dağıtımına ilişkin Köy işleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/198) (*) 



116. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

117. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

118. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

119. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ye orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

120. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

121. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

122. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

123. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru Önergesi. 
(6/145) 

124. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/146) 

125. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

126. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

127. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü TOHI önergesi, (6/149) 

12&. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakamn
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

(*j İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir* 

129. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

130. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

131. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

132. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılaıi resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

133.— İstanbul Milletvekili Turan, Koçal'ın, İs
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

134. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

136. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

137. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

138. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

139. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

140. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER t$LER 
1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla tadil edilen 140 ncı mad
desinin 1 nci fıkrasıyla 116 ncı maddesinin değiştiril-
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meşine ilişkin kanun teklifi ile, Yozgat Milletvekili 
Ömer Lütfi Erzurumluoğlu ve 4 arkadaşının, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi ibrahim Öztürk' 
ün, aynı konudaki kanun teklifleri ve Plan ve İçiş
leri komisyonları raporları. (2/112, 2/491, 2/583, 2/665) 
(S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1979) 

ıX 2. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik 
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28.6.1978) 

3. — 357 sayılı 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) 

4. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

5. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı 
maddelerinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilme
sine dair kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliklere dair Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/516; C. Senatosu : 
2/133) (Millet Meclisi S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 481) (Dağıtma tarihi : 
17 . 1 , 1979) 

|X 6. — 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) 

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

8. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 nci maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu 

raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

X 9. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
^ 1 . 5 . 1978) 

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

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

12. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de k <yıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
mıtma tarihi : 14.2.1978) 

13. — Hendek ilçesi, 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 
azasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

14. — Dursunbey ilçesi, 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) 

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

16. — 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.*ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 , 2 , VJ7U) 



17. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun, teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 12^8 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) 

18. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

19. — 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 13.74'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 4 2 . İ978) 

'20. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena 
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko 
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu . 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa 
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

21. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde derişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 , ?.. 1978) 

22. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza "Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nsi fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi ; 28 â 2,1978) 
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! 23. — 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) 

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

j 25. — 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) 

!26. — 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) 

27. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
I Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

1 0 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 197S) 

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

29. — Milli Savunma eski Bakanı llhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 

l 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet-
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velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. ^Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

30. — 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 tarihî : 
25 . 4 . 1978) 

31. — 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 : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

32. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

33. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dalir 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) 

34. — 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 : 1Q . 5 . 1978) 

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

36. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 saydı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 saydı 
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: 1 8 , 5 . 1978) 

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

38. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı üe 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) 

39. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
saydı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine üişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihli : 7 , 6 . 1978) 

40. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Melihâ'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavakh'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanhk tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru, (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 , 6 , 1978) 

41. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6,1978) 

42. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihî : 
14 . 6 .1978) 

43. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14. 6,1978) 

44. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu, (1/96) (S, Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 
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45. — îsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka- J 
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 .6 . 1978) 

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

!47. — 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) 
(Dağrtma tarihi : 1 5 . 6 . 1978) 

48. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy iş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

49. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvefeili Semih Eryıldız'un, 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) 

50. — 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) 

51. — 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) 

52. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, I 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun I 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plân I 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) | 

53. — 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) 

54. — 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) 

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

56. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna- ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 . 1978) 

57. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

58. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Damştay 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 s 1978) 

59. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 



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

61. — 11 . 5 v 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

62. — 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 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 noi maıddösiinıin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 63. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerimin Değiştirilme
sine Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kandırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semıiıh Eryıldız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 
ndi 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) 

64. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'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 İdam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 ,1978) 

X 65. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
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ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

66. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3,3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovah'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 67. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman 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) 

X 68. — 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) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi: 27.12.1978) 

69. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır-
lılk, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu rapom 
(1/159) (S, Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

70. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

71. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı iş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10. T, 1979) 
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(Millet Meclisi 39 ncu Birleşim) 





MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bilindiği üzere, belli yollardan işbaşına gelen Hükümet, (TL.)'nın değerini (1 Dolar = 19,25 TL.)'dan 
(1 Dolar ' = 25 TL)'na düşürerek, 1 Mart 1978 tarihinde, Türk Lirasının, çeşitli yabancı paralara karşı % 30 
- 38 arasında değişen bir oranda, devalüa etme kararı almıştır. 

Bir milli paranın yabancı paralara karşı değerinin düşürülmesi yani devalüasyon, ülkenin ekonomik hat
ta sosyal hayatı üzerinde fevkalade önemli etkileri bulunan bir tasarruftur, bir para operasyonudur. 

Devalüasyonun kendisinden bekleneni verebilmesi, bu kararın zamanının, şeklinin ve oranının isabetli se
çilmesinin yanı sıra, tespit olunan yeni kurun, uzunca bir süre, paranın gerçek değerine eş bir düzeyde kal
masını temin edecek tedbirlerle birlikte ele alınmasına bağlıdır. Aksi takdirde, devalüasyon ülke ekonomisini 
fevlakade tahrip etmekten öte bir anlam ifade etmez. Nitekim, Ecevit Hükümetince 1978 mali yılının ilk 
gününde yapılmış bulunan para operasyonu da son derece başarısız olmuştur. 

Fiyatlar genel seviyesi, Cumhuriyet tarihimizde -görülmemiş boyutlara çıkmış, ihracatımız (Sayın Demi
rci Hükümetinden devreden tarım ürünleri hariç) artırılamamış, iş döviz girdileri geçen yılın altında kalmış, 
turizm gelirlerinde bir gelişme kaydedilememiştir. Esasen, devalüasyon kararını takip eden 2-3 ay gibi kısa bir 
sürede devalüasyon nispetine ulaşan fiyat artışları, bu fevkalade önemli kararı etkisiz kile sokmuş bulunmak
tadır. Resmi kurdan değeri 25 TL. olan Dolar, bugün, serbest piyasada 40 TL. üzerinden işlem görür hale 
gelmiştir. 

Ülke ekonomisini tahrip eden bu devalüasyonun en belirgin örneği, âdeta aşırı ve haksız kazançları teşvik 
ve tahrik eder bir biçimde duyrula duyrula, çok önceden haber vererek yapılmış olmasıdır. Türk parasının 
değerini düşüren bu kararın ilanı, kamu oyunda sürpriz olarak karşılanmamış aksine beklenen hatta tariki 
dahi bilinen bir karar olarak karşılanmıştır. 

Böyle fevkalade önemli bir kararın alınacağının, Hükümetçe önceden sezdirilmesi ekonomi tarihimizde ilk de
fa görülen vahim bir tutumdur. 

Hükümetin göreve başladığı günden itibaren, ekonomiden sorumlu kişiler beyan ve davranışları ile, önem
li oranda, bir para operasyonuna gidileceği havasını kamu oyunda yaratmışlardır. 

Nitekim, bir dizi ekonomik tedbirlerin bir paket halinde hazırlandığı en yetkili ağızlardan, basından ve TRT 
de de yer almıştır. Bu cümleden olarak, Şubat 1978 ayı içinde, Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatı 
ile ilgili bazı kararlar alınmıştır. Bu kararların bir bölümü, 1 . 3 . 1978 tarihinde yürürlüğe gireceği halde, 15 
gün önceden 16 . 2 .1978 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Bu kararların neşri ile birlikte Türk Lirasının değerinin önemli ölçüde düşürüleceğine dair haberler de yo
ğunlaşmıştır. 

Öyle ki, devalüasyonun yapılacağı tarih dahi bazı günlük gazetelerde yer alıyordu. Genellikle devalüas
yonla birlikte ya da onu takip eden ilk günlerde alınması gereken bazı Türk Parası Kıymetini Koruma 
Mevzuatı ile ilgili kararların, yürürlük tarihinden 15 gün önce yayınlanmış olması, yine Türk Parasının 
Kıymetini Koruma Mevzuatına giren bir tasarruf olan devalüasyonun, yapılacağının Hükümetçe 15 gün ön
ceden kensin olarak, bir bakıma, duyurulması oluyordu. 

Türk kamu oyunda, Hükümetin kurulması ile beraber başlayan ve son bir ayda hayli yoğunlaşan devalü
asyon haberleri yetkililerce âdeta doğrulanmıştır. 

Şöyle ki, 
Milliyet Gazetesinin 15 . 2 . 1978 tarihli nüshasının 1 nci sayfasında; 
«Türk parasının gerçek değerine kavuşturulması için önlemler 1 Martta açıklanacak» 
Aynı gazetenin 8 nci sayfasında, 
«Yeni ekonomik kararlar 1 Martta açıklanacak» 
17 . 2 . 1978 tarihli Milliyet Gazetesinde, 
«AP'li Bayar: Devalüasyon yapılacağı şimdiden belli oldu» 
Tercüman Gazetesinin 21 Şubat 1978 tarihli nüshasının baş tarafında ve büyük puntularla, 
«Bu hafta kur ayarlaması bekleniyor.» 
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Aynı gazetenin 23 Şubat günlü nüshasında: (Büyük manşet) 
«Paramızda en az yüzde 30 devalüasyon bekleniyor. 1 $ = 25 TL. olacağı ifade ediliyor» 
24 . 2 . 1978 tarihli- Tercüman Gazetesinin baş sayfasında: 
«Türk lirasının kıymeti Mark ve Frank karşısında düşürülüyor.» 
«IMF'nin istediği bütün tedbirler alındı» deniliyordu. 
Basında bu münakaşalar yapılırken, 24 Şubat 1978 akşamı TV.'de düzenlenen açık oturumda, konuşan 

Maliye Bakanının günlerce gazetelerde ve kamuoyunda günü ve miktarı ile yapılacağı ifade olunan devalü
asyon konusunda tek bir beyanda dahi bulunmamış olması, bu konuda fevkalade manidar karşılanmıştır. 

Yine, Tercüman Gazetesinin 26 Şubat 1978 günlü sayısının ilk sayfasında büyük puntolarla: 
«IMF», «Devalüasyon» yapmayı istiyor Ankara ise ilk anında çapraz kur ayarlaması» diyor. 
Bütün bunlar göstermektedir ki, devalüasyon çok Önceden duyumla duyurula yapılmıştır. 
Hükümet, önceden aldığı bazı kararlar ve yapılan beyanlarla, bunu bizatihi doğrulayan bir tutum ve dav

ranış içine girmiştir. 
Bütün bunlar göstermektedir ki, 1 Mart 1978 günü, Hükümetçe yapılan devalüasyon çok önceden haber 

verilerek, duyrula duyrula yapılmış bulunmaktadır. Altın fiyatları, 2 ay içinde 135 liradan 190 liraya çıkmış
tır. 

Bu durum, mal stokçuluğuna ve karaborsayı teşvik ve tahrik ederek bazı kişilerin haksız ve aşırı derecede 
kazanç elde etmesine neden olmuştur. 

Muhalefette iken, gerçek olmayan birtakım haksız ve aşırı kazanç iddiasını dilinden düşürmeyen (CHP)'si, 
böylece istifçiliği, karaborsayı ve haksız kazanç kapılarını ardına kadar açmış oluyordu. 

Devalüasyon, görülmemiş şekilde âdeta haber verme mecburiyetinde işim gibi bir zihniyetle yapılmış ol
masına rağmen, istifçilik ve haksız kazançları önleyecek gerekli tedbirleri de zamanında alınmamıştır. 

Bu nedenlerle, Anayasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca, devalüasyonun yapılması ve 
bununla ilgili olarak alınması gerekli tedbirlerden birinci derecede sorumlu bulunan Maliye Bakanı Ziya Müez-
zinoğlu hakkında gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bursa Milletvekili 
Özer Yılmaz 

Afyonkarahisar Milletvekili 
A. İhsan Ulubahşi 

Manisa Milletvekili 
Sümer Oral 

Artvin Milletvekili 
Hasan Ekinci 

Kocaeli Milletvekili 
İbrahim Topuz 

Gümüşhane Milletvekili 
Mehmet Çatalbaş 

Manisa Milletvekili 
Yahya Uslu 

İzmir Milletvekili 
Zeki Efeoğlu 

Zonguldak Milletvekili 
Koksal Toptan 

Hatay Milletvekili 
Ali Yılmaz 



MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA' 

Bir yıldan beri Kültür Bakanlığı sorumluluğunu taşıyan Ahmet Taner Kışlalı, menfi tutum ve icraatı 
Me milli kültürümüze en büyük darbeyi vurmuştur. Büyük müHetimizin var oluşundan bugüne kaldar, mey* 
dana getirdiği milli kültür varlığını, Ahmet Taner Kışlalı «evrensenliğe» dönüştürmek için üstün bir 
gayret sarf etmektedir. 

Kültür, bir millete şahsiyetini veren, onun benliğini meydana getiren, dliğer milletlerle arasındaki farkı 
tayin ve tespit eden maddi ve manevi varlılk ve değerlerin bütünüdür* Milletler, mili kültürle yetişmiş 
nesillerin gayret ve çalişmalanyla çağdaş medeniyet seviyesine erişebilirler. Böyle bir mefkure ite yetişme
miş nesillerin milletimizi maddi ve miamevi alanda ne büyük güçlüklere ittikleri, ne gibi kayıplara yol aç
tıkları yakın tarihimizde örnekleriyle görülmüştür. Gerçek bu iken, Kültür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı, 
mMli kültürümüzü yok etmök, bu mefkureyi inkâr etmek cesaretini göstermekte, Büyük Türk Milletine 
evrensel görüşün kabulünü reva görmektedir, 

Bakanlık koltuğunu işgal ettiği tarihten bugüne kaldar, milli varlığımızı ve milli değerlerimizi imha 
etmek için ustaca ve sessizce gerekli gayreti sarf etmektedir. 

Kütüphanelere milliyetçi kitapların girmesi, Kültür Bakanlığının 26.7.1978 gün ve 16358 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanmış olan «Kültür Bakanlığı Kitap ve Süreli Yayınları Seçme Kurulu Yönetmeliği» ile 
önlenmiştir. 

Derairel Hükümeti zamanında, 10.6.1975 tarihli Resmi Gazetede yayınlaman yönetmeliğin 4 ncü mad« 
desinde; kurul: 

a) «Milletimizin bütün fertlerine Atatürk Devrimlerine ve Anayasanın başlangıcında belirtilmiş bulu
nan Türk milliyetçiliğine bağlı, kaderde, tasada, kıvançta ortak, bölünmez bir bütün halinde bilinçlendiren 
rejimimiz, 

b) Aleyhinde terkimler ihtiva etmeyen, milli kültürümüzün temel eserlerinin bugünkü nesillere tanıtıl
masına yardımcı olan, «... eserleri satın almak üzere seçer.» Hükmü tamamen kakkılmıştır. Yeni yönet
melikte 4 ncü madde şöyledir. «Türk toplumunun bilgi, görgü, kültür ve sanat beyenisirii geliştirici örgün 
ve yaygın eğitimi destekleyen, ekonomik toplumsal ve kültürel kalkınmamıza katkıda bulunan, çağdaş uy
garlığın akılcı ve yaratıcı, bilimsel görüşünü yansıtan» yayınları, satınalınmak ve abone olmak üzere seçer.» 

Böylece söz konusu yönetmeliğin' 4 ncü maddesindeki, kütüphanelerinize milliyetça eserlerin alınması 
île ilgili fıkralar çıkartılmıştır. 

Kültür Bakanı, Milli Kütüphaneyi evrensel görüşüne uygun hale getirmek için, Milli Kütüphane Genel 
Müdürlük kadrosunu iptal etmiş, Milli Kütüphane Müdürlüğüne dönüştürmüştür. Bu Müdürlüğe tama
men sol eğilimli kişileri tayin ederek, doğrudan Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne bağlamıştır. Maksat 
açıktır. 

Milli Kültür Dergisi yayınma son vermiş, Ulusal Kültür Dergisini yayınlamıştır. 
Ulusal Kültür Dergisi, Kültür Bakanının Anayasamıza aykırı düşen flilkirlerini ve görüşlerini yayabil

mek için bir vasıta olarak kullanmaktadır. Bu derginin Temmuz 1978 sayısında, Kültür Bakamının 
«Ulusal demokratik halkçı kültür siyaseti» adlı makalesinin 3 ncü sayfasında (aynı zamanda derginin üçün
cü sayfası) 

«Nasılki kültür siyasetinin başına getirilen «ulusal» sözcüğü «nasıl bir ulusallık?» sorusunu akla getiri
yorsa, «demokratik» sözcüğü için de benzer bir soruyu sormak olanaklı ve hatta zorunludur.» 

«Anayasamız çeşitli demokrasi anlayışları içinden «çoğulcu» demokrasiyi benimsemiştir. Çoğulcu de
mokrasi, toplumda çıkarları birbirinden farklı olan kimselerin varlığını kabul eder. Bu tür bir demokrasi 
anlayışının amacı, toplumun katmanları arasında barışçı yöntemlerle yürütülecek bir savaşımın sonunda 
çıkar dengesinin sağlanmasına yöneliktir.» 

Kültür Bakanı, çoğulcu demokrasi görüşünün Anayasamızca benimsendiğini yazarak, Türk Milletini 
buna inandırmaya çalışması, milli kültürümüzü nereye götüreceğini veya götürmek istediğini açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Kültür Bakanlığına bağlı tiyatrolar (Devlet Tiyatroları) 1978 - 1979 tiyatro sezonunda, milli kültürü
müze hizmetten uzak 14 oyunla perdelerini açtı. Ahmet Taner Kışlalı, kendi deyimi ile «Bakanlık ile 
kültür sanat çevreleri arasındaki ilişkileri düzenleyip, işbirliği oranını yükseltmek, geleceğe dönük genel plan* 



lama ve örgütlemelere yardımcı olmak amacıyla Yüksek Kültür Kurulu oluşturmuştur.» Bu kurulun üyeleri 
milli kültürümüzü evrenselleştkecek, aşırı sol görüşe sahip kişilerdir.; 

Kültür Bakam bakanlığında milli kültüre geniş çapta hizmet vermiş, tüm yöneticileri görevden almakla 
kalmamış, 300'e yakın memur ve hizmetliyi (merkez ve taşrada) uzak illere sürmüştiuv 

Kültürümüzün gelişmesi, yeni nesillerimize aşılanması, sanatımızın, milli 'köklerden kuvvet alarak iler< 
leme&i, kültürümüzün içte ve dışta tanıtılması, yurt dışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın milli kültürümüz 
ile bağlılıklarının devam ettirilmesi ve kültürel ihtiyaçlarımızın karşılanmiası için Sayın Kışlalı'nın en küçük 
bir hizmette bulunduğunu görememekteyiz. 

Milletlerin devamlılığı ve mutluluğu ve memleketin bütünlüğü milli kültür değerlerinin topluca benim-: 
senmesine ve korunmasına bağlıdır. 

Nitekim Büyük Atatürk; «Türkiye Cumhuriyetinin temeli kültürdür.» demek suretiyle milli kültürün ger
çek mana ve değerini en iyi bir şekilde ifade etmiştir. Bu temeli, yani milli kültürü ihmal etmek mümkün 
değildir. 

Milli kültür mirasımızın Cumhuriyet devrinin başından itibaren, bilhassa Atatürk tarafından milleti
mizi millet yapan ve diğer milletlerden ayıran orjinal hüviyeti ile ele alındığını ve onun temel unsurları 
olan dil, edebiyat, sanat, tarih, folklor ve musikimize şuurlu ve ciddi alaka duyulduğunu, milletimize bu 
milli kültür alanlarında ıbir şevk ve şuur aşılanmıştır. 

Atatürk başka bir ifadesinde de: «Türk Milletinin idaresinde ve korunmasında, milli birlik, milli duygu, 
milli kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir.» diyerek, milletimizin korunmasının üç temel unsurundan 
birisi olmak üzere «mili kültürü» almıştır. 

Türk kültürünün bu üç temel unsurunu ortadan kaldıran Kültür Bakanı, Türk dilini, kendi öz benliğin
den koparmak için her türlü çalışmaya girişmiştir. 

Bir milletin fertlerini birbirine yaıbancılaştırmalk ve başka kültürlere teslim etmek için o milletin öz diline 
uydurma kelimeleri sokmak yaşayan kelimeleri öldürmek yeterlidir. İşte Sayın Kışlalı'da bunu yapmaktadır.; 

Bu sebeple de siyasi sorumluluğu açık olarak ortada bulunan Kültür Bakanı Sayın Ahmet Taner Kışlalı 
hakkında Anayasamızın 89 ve içtüzüğün 107 nci maddeleri gereğince gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz.. 

Saygılarımızla. 

Zonguldak Milletvekilli 
Gültekin Kızıhşık 

İçel Milletvekili 
•Nazım Baş 

Amasya Milletvekili 
Muhammet Kelleci 

Kırşehir Milletvekili 
Mustafa Eşrefoğlü 

Bursa Milletvekili 
Ali Elverdi) 

Aydın Milletvekili 
Behiç Tozkoparan 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Şeref oğlu 

İçel Milletvekili 
Ali Ak 

Adana Milletvekili 
Haşan Gürsoy 

Kütahya Milletvekili 
İrfan Haznedar 
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Yüksek Başkanlığa 

468 165 98 Eylül 1978 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu, 
191 435 925 25 Eylül, Ekim, Kasım 1978 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

190 967 759 27 Toplam. 
190 196 541 92 Eylül, Ekim, Kasım 1978 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

771 217 35 Aralık 1978 başında Bankada mevcut para. 
Millet Meclisi Saymanlığının Eylül, Ekim, Kasım 1978 aylarına ait hesapları incelendi. 

Eylül 1978'de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 468 165 98 lira borcu ile Eylül, Ekim, Kasım 1978 ayların
da Hazineden 191 435 925 25 lira alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ ceman 190 967 759 27 lira 
olduğu, mevcuttan sarfolunan 190 196 541 92 lira tenzil edildikten sonra Aralık 1978 başında Bankadaki ka
sa mevcudunun 771 217 35 liradan ibaret olduğu Saymanlıkdaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun 
bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Konya Adıyaman Adana 

Necati Kalay»cıoğlu Halil Ağar Hasan Aksay 

Denetçi 
Samsun Amasya Çankırı 

Nafiz Yavuz Kurt Vehbi Meşhur Arif Tosyalıoğlu 

Giresun 
Nizamettin Ürkmen 




