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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

42 nci Birleşim 

31 .1 .1979 Çarşamba 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 738 

II. — YOKLAMA 737 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 738 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 738 

1. — Samsun Milletvekili I. Etem Ezgü' 
nün, işçi emeklilerine ilişkin gündem dışı ko
nuşması. 738:739 

2. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet 
Çatalbaş'm yurt dışından gelen işçilerimize 
sınırlarda gösterilen kötü muamelelere ilişkin 
gündem dışı konuşması. 739:740 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat 
Karol'un, küçük çiftçilerin defter tutma ve 
bilanço hazırlama mecburiyetleri konusunda 
gündem dışı konuşması. 740 

B) Tezkereler ve Önergeler 740 

1. — Görevle Avusturya'ya gidecek olan 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'e Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çe-
tin'in vekillik etmesinin uygun bulunduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/524) 740:741 

Sayfa 
2. — Libya Arap Halk Sosyalist Cemahi-

hiriyesi Halk Kongresi Genel Sekreterliği 
Üyesi Abdulsalam Callud'un çağrılısı olarak 
Libya'ya gidecek olan Başbakan Bülent Ece-
vit'e Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke- ı 
resi. (3/525) 741 

3. — Görevle Libya'ya gidecek olan Dış
işleri Bakanı Gündüz ökçün'e Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesinin 
uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/526) 741 

4. — Görevle yurt dışına gidecek olan, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hik
met Çetin'e Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğ-
lu'nun vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/527) 741 

5. — istanbul Milletvekili Ali Nejat Öl-
çen'in Plan ve Bütçe Karma Komisyonu 
üyeliklerinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/178) 7411 
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6. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya' 
nın, Anayasa ve Sayıştay Komisyonu üyelik
lerinden çekildiğine dair önergesi. (4/179) 

7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-
lu'nun, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi, 
Bazı Hükümlerinin Kaldırılmasına Dair Ka
nun Teklifini geri aldığına dair önergesi. 
(2/88, 4/182) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Yusuf Özbaş'ın, 6/172 esas numaralı 
sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi. 
(4/181) 

9. — İçel Milletvekili Ramazan Çalış-
kan'ın, 6/198 esas numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi. (4/180) 

10. — Bitkisel yağ üreticilerinin sorunla
rını saptamak amacıyla kurulan 10/2 esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna 
yeniden 2 ay süre verilmesine dair Araştırma 
Komisyonu Başkanlığı tezkeresi.- (3/528) 

11. — TRT Kurumu konusunda araştır
ma yapmak üzere kurulan 10/4 esas numaralı 
Meclis Araştırması Komisyonuna yeniden 
3 ay süre verilmesine dair Araştırma Komis
yonu Başkanlığı tezkeresi. (3/529) 

12. — İstanbul Milletvekili Abdullah 
Tomba ve 2 arkadaşının, İstanbul Metro İn
şasının ve İşletmesinin Finansmanı Hakkın
da Kanun Teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/216, 4/177) 

IV. — SEÇİMLER 
1. — Komisyonda açık bulunan üyelikle

re seçim. 
V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

Sayfa 

741 

741:742 

742 

742 

742 

742 

742: 
743 
743 

743 
743, 
777 

1. — 1978 Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun teklifi. (M. Meclisi : 2/609; C. Sena
tosu : 2/134) (M. Meclisi S. Sayısı : 142; 
C. Senatosu S. Sayısı : 799) 743,778:781 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 743 

A) Öngörüşmeler 743 
1. — Konya Milletvekili Necmettin Er-

bakan ve 14 arkadaşının, Taksim Alanında 
yapılan 1 Mayıs gösterileri konusunda Ana-

Sayfa 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/26) 743:760 

2. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy 
ve 9 arkadaşının, anarşik olayların gerçek 
nedenleri ile alınacak tedbirleri saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 760:766 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 766 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 766 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci' 
nin, anarşik olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/24) 766 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu' 
nun, basın toplantısında yaptığı açıklamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/25) 767 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Şerefoğlu'nun, Kahramanmaraş Ada
let Partisi il ve ilçe binasına yapılan saldırı
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/30) 767 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Do-
ğan'ın, görevden alınan genel müdürlere iliş
kin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/31) 767 

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir 
Şaşmaz'ın, anarşik olayların önlenmesinde 
polis yerine askeri birliklerin kullanılmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/32) 767 

6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kös-
oğlu'nun, yüksek dereceli bazı emniyet men
suplarının görevden alınmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/33) - 767 

7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncu-
oğlu'nun, ilköğretim müfettişlerinin durumu
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/34) 767 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kös-
oğlu'nun, bazı öğrenci yurtlarının aranma
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/35) 767 
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M, Meclisi B : 42 31 . 1 . 1979 O : 1 

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

10.. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal 
Biberoğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yük
seltilmesine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/38) 

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cev-
her'in, Fiskobirlik eski Genel Müdürü hak
kındaki Danıştay kararına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir 
Timurağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yö
relerinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir 
Timurağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yö
relerinin sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. __ Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, yabancı uyruklu kadınlarla evli Dış
işleri Bakanlığı mensupları bulunup bulun
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/45) 

Sayfa 

767 

767 

767 

767 

767 

767 

767 

15. _ Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
in, 2022 sayılı Kanunun uygulamasına iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/44) 

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci' 
nin, Diyanet İşleri Başkanlığında görevden 
alınan müfettişlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/59) 767:768 

17. _ Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
«Kurtarılmış Bölge» deyimine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/60) 768 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu' 
nun, Hükümetin dış politikasına ilişkin Dış
işleri Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/61) 768 

19. — İstanbul Milletvekili İhsan Tok-
sarı'nın, Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/129) 768 

2Q. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösteri
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/62) 768 

21. — İçel Milletvekili Süleyman Şim-
şek'in, Akdeniz Gübre Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/130) 

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar 
Göçmen'in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Na-
mara'nın ziyaretine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar 
Göçmen'in, Türkiye Elektromekanik Sana
yii Anonim Şirketine ilişkin İşletmeler Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet 
Çatalbaş'ın, Gümüşhane Adalet Partisi Mer
kez İlçe Başkanının gözaltına almış nedenle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kös-
oğlu'nun, Ankara Valisine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/67) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
h'nın, Türkiye - NATO ilişkileri ile SSC Bir
liği Genelkurmay Başkanının Türkiye'yi zi
yaretine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/68) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
•lı'nın, Hükümet üyelerinin dış seyahatlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Re-
cai Kutan'ın, Mersin 4 ncü Gübre Komplek
sinin ihalesine ilişkin Sanayi ve Teknoloji 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/71) 

Sayfa 

769 

768 

768 

768 

768 

768 

768 

768 

768 

768 

29. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili be
yanına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, işçi sağlığı ve iş emniyetine iliş
kin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Do-
ğan'ın, 1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzen
lenen gösterilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/74) 768:769 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz 
Gökçek'in, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle yap
tığı açıklamaya ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/75) 769. 
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Sayfa 
33. — Zonguldak Milletvekili Koksal 

Toptan'ın, Ereğli Kömürleri İşletmelerinden 
emekliye ayrılan işçilerin kıdem tazminatla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/77) 769 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Do-
ğan'ın, Kıbrıs Türk Federe Devletinin Da
nışmanına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/131) 769 

35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşil-
pınar'ın, 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/78) 769 

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
in, Bayındırlık Bakanının demecine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/79) 769 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Bademler Köyü Benzin İstasyonunun 
hizmete açılışına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/80) 769 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, toplu sözleşmelerle ilgili beyanına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 769 

39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 
orta dereceli okullardan ahlak derslerinin 
kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 769 

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
in, bir kısım emniyet mensuplarının özel ko
ruyucu olarak görevlendirildiği iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/83) 769 

41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy' 
un, orta dereceli okullardan ahlak derslerinin 
kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/84) 769 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kabada-
yı'nın, anarşik olayların soruşturmalarını ya
pan görevlilerin başka illere tayin edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/85) 769 

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım 
işçilerin siyasi nedenlerle işten çıkarıldığı id
diasına ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/86) 769 

44. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, orta dereceli okullardan ahlak derslerinin 

Sayfa 
kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından ısözlü soru önergesi. (6/87) 769 

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
orta dereceli okullardan ahlak derslerinin 
kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/88) 769 

46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir 
Timurağaoğlu'nun, bazı müzelerin cami ha
line getirilmesine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/90) 770 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, öğrenci yurtlarıyla ilgili beyanlarına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/91) 770 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» 
seçilen kişilere ilişkin Kültür Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/92) 770 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 770 

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
m, Beden Terbiyesinde görevli bir kişiye iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/94) 770 

51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
in, bazı kurumlarda din ve ibadet hürriyetle
rinin kısıtlandığı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/95) 770 

52. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, polis derneklerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/96) 770 

53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çe-
tin'in, mayınlı sınır topraklarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/132) 770 

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci' 
nin, Devlet lojmanlarında oturanların senatör 
ve milletvekili olup olmadığına ilişkin Maliye 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/98) 770 

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir 
Timurağaoğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçele
rin sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/99) 770 

56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya' 
nın, Hükümetin kuruluşundan bugüne ka-
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dar ertelenen grevlere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/133) 

57. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, Anadolu Ajansında çalışanların 
sosyal haklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/100) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. 
Yusuf Özbaş'ın, işkence iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili t. Hilmi 
Dura'nın, Kastamonu Cide Lisesinde bazı 
öğretmenlerin kanunsuz işi bırakma eylemi
ne katıldıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/134) 

60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eş-
refoğlu'nun, abone olunan bazı dergi ve gaze
telere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/135) 

Sayfa 

770 

770 

770 

770 

770 

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, 
TÖB - DER'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/136) 770:771 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci' 
nin, Artvin - Şavşat kazasında meydana ge
len olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/102) 

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

771 

771 

64. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri ile ilgili beyanına ilişkin Bayındır
lık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan' 
in, Sivas Divriği Ulucami Müzesi soygunu
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
m, bazı memurlara rapor verilmemesi için 
sağlık kurullarına ve doktorlara baskı yapıl
dığı iddiasına ilişkirı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
in, emniyet teşkilatındaki tayin ve nakillere 

771 

771 

771 

ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar' 
m, Rize - Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet 
gününde ahlak dışı olaylar olduğu iddiasına 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) 

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

7Q. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel' 
in, Elazığ'da meydana gelen olaylara iilşkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/1Û8) 

71. —• Adana Milletvekili Hasan Gürsoy' 
un, yabancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/109) 

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir 
Timurağaoğlu'nun, Mardin Ovasının sulan
ması ile ilgili çalışmalarına ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/110) 

73. — Konya Milletvekili Agâh Oktay 
Güner'in, Devlet Planlama Teşkilatı Müste
şarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/11,1) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğ-
lu'riün, 22 Haziran günü televizyonda kulla
nılan bir cümleye ilişkin Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/112) 

75. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncu-
oğlu'nun, eski sıkıyönetim komutan ve gö
revlilerinin can güvenliklerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/113) 

76. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/114) 

77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
«Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projesine» 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/115) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, Ahlat Orduevinde meydana gelen bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/116) 
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Sayfa 
79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 

Sivas Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/117) 772 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncu-
oğlu'nun, 1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihleri ara
sında yapılan tayin ve nakillere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/150) 772 

81. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, 
Hac ile ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/151) 772 

82. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
Montrö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel 
salonunda bulunan antik bir heykelin Baş
bakana refakat edenler tarafından kırıldığı 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/152) 772 

83. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, bazı tarihi eserlerin Kariye Müzesinden 
çalınmasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) 772 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, Küba'da yapılan, Dünya Komünist Genç
liği Toplantısına CHP'den bir parlamenterin 
katıldığı iddiasına ilişkin, Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/119) 772 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/120) 772 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, Balıkesir Cezaevinde meydana gelen olay
lara ve sorumlularına ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/121) 772 

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalı-
oğlu'nun, Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanmdan sözlü so
ru önergesi. (6/183) 772 

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eş-
refoğlu'nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler 
ile TÖB - DER Genel Kurul toplantısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/122) 772 

89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy' 
un, TÖB - DER Genel Kurul toplantısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/153) 772 

90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Cey
hun'un, 1 . 1 . 1977 ile 15.9.1978 tarihleri 

Sayfa 
arasında meydana gelen anarşik olaylara ve 
sonuçlarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/155) 772 

91. — istanbul Milletvekili Ekrem Cey
hun'un, 1 .1 . 1978 ile 1.9. 1978 tarihleri 
arasında yapılan tayin ve nakillere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/156) 773 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kös-
oğlu'nun, italya ile yapılacak milli futbol 
karşılaşmasına ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/123) 773 

93. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çe-
tin'in, 1 .1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/158) 773 

94. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
m, içişleri Bakanının, MHP istanbul İl Baş
kanının öldürülmesinden sonra verdiği beya
nata ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/161) 773 

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Cey
hun'un, TÖB - DER Genel Kurul toplantı
sına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/162) 773 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal' 
m, haşhaş ekiminin kısıtlanması kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/124) 773 

97. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, anarşi konusunda tutumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/163) 773 

98. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, Umut Gazetesine verilen resmi ilanlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/164) 773 

99. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Şerefoğlu'nun, Bakanların yurt dışı se
yahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/165) 773 

100. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, 31.10.1978 günü meydana gelen anarşik 
olayların faillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/166) 773 

101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayrak-
tar'ın, Bayan Rahşan Ecevit'in Doğu Ana
dolu gezisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/169) 773 
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102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun 
kaçmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/126) 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir 
Şaşmaz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/00) 

104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Do-
ğan'ın, Sosyalist Enternasyonal toplantısına 
katılan CHP'li üyelerin harcırahlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/171) 

105. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, Amerika seyahatinize katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/173) 

106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın' 
in, Bakanlıkta görevli bir memureye ilişkin 
Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/127) 

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Ka-
ya'nın, toplu sözleşmelerden doğan birikmiş 
hakların ödenmediği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/184) 

108. — Burdur Milletvekili Ahmet Sa-
yın'ın, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enter
nasyonal toplantısına katılmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/185) 

109. — Giresun Milletvekili Şükrü Ab-
basoğlu'nun, Hükümetin işbaşına gelmesin
den sonra yapılan tayin ve nakillere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/186) 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Ko-
çal'ın, görevden alınan bir emniyet mensubu
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/197) 

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşil-
pınar'ın, bakanların yurt dışına yaptıkları 
resmi gezilere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/187) 

112. — Denizli Milletvekili Mustafa Ke
mal Aykurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist 
Enternasyonal toplantısına katılmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/139) 

113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci' 
hin, Artvin Halkevi Derneği Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/140) 

Sayfa 

773 

773 

773 

774 

774 

774 

774 

774 

774 

774 

774 

774 

114. —- Kocaeli Milletvekili İbrahim To-
puz'un, indirimli gazete kâğıdına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/199) 

115. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nın, TV'de gösterilen bir filme ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/141) 

116. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
özel otoların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/142) 

117. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, 
Bolu ilinde ilk ve orta dereceli okulların izin
siz olarak tatil edildiği iddiasına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

118. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vec
di Aksakal'ın, eğitim enstitülerinin durumları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/201) 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, 
Cidde Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/202) 

120. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma 
törenine ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/143) 

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

122. — Antalya Milletvekili Galip Ka-
ya'nın, Amerika'daki bir Türk doktoru ile 
ilgili gazete haberine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/145) 

123. — İstanbul Milletvekili Turan Ko-
çal'ın, İstanbul'da ortaya çıkarılan silah de-
poşuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/146) 

124. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, toplu sözleşmelerle sağlanan artış 
farklarının ödenmemesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/147) 

125. — İstanbul Milletvekili Turan Ko-
çal'ın, cezaevinde çekimi yapılan bir TV fil
mine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/148) 

126. — İstanbul Milletvekili Turan Ko-
çal'm, fakülte ve yüksekokullardaki öğren-
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çilerin can güvenliğine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü som önergesi. (6/149) 

127. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın 
ikametgâhına yapıldığı iddia edilen saldırıya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/159) 

128. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
hava kirliliğinin önlenmesine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi. (6/160) 

129. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tu
tukluya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/167) 

130. — Niğde Milletvekili Sadi Somun-
cuoğlu'nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine ya
pılan atamalara ilişkin Başbakan ve Milli 
Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

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

132. — İstanbul Milletvekili Turan Ko
çal'ın, İstanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

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

134. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
Türk Silahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam 
Gün Yasasına ilişkin Milli Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/177) 

135. — Adana Milletvekili Hasan Gür-
soy'un, Yenişehir Sağlık Koleji öğrencilerine 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/178) 

136. — Adana Milletvekili Hasan Gür-
soy'un, hüküm giymiş bir kişinin tayin edil
diği yolundaki iddialara ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/179) 

137. — İstanbul Milletvekili Turan Ko
çal'ın, Halkevleri Genel Kurul toplantısına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/180) 
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138. — İstanbul Milletvekili Turan Ko

çal'ın, Afyonkarahisar Milli Eğitim Mü
dürlüğünde yapılan tayine ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/181) 776 

139. — Antalya Milletvekili Galip Kaya' 
nın, Antalya sahillerindeki turistik tesislere 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/182) 776 

140. — İstanbul Milletvekili Turan Ko
çal'ın, Turizm ve Tanıtma Bakanının Paris 
gezisi ile ilgili basında çıkan haberlere iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/188) 776 

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, B. Alman eski Bakanı Horst Ehmke' 
nin ziyaretine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/189) 776 

142. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, dernek bildirilerinin Ordu Belediye
since yayınlanmasına ilişkin Yerel Yönetim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/190) 776 

143. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, siyasi faaliyet gösteren derneklere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/191) 776 

144. — Niğde Milletvekili Sadi Somun-
cuoğlu'nun, Libya'da çalışan işçilerimize iliş
kin Çalışma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/192) 776 

145. — Niğde Milletvekili Sadi Somun-
cuoğlu'nun, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi
ne ilişkin Başbakan ve İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/193) 776 

146. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, görevden alman konservatuvar öğ
retmenlerine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/194) 776 

147. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Et-
hem Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muh
tarının öldürülmesine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/195) 776 

148. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Et-
hem Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş eki
mine ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/196) 776. 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak, Çorum ve 
Ankara'daki hürriyetleri kısıtlayıcı olaylar ve 

Trabzon Milletvekili Kemal Cevher de, Trab
zon'da vukua gelen ölüm ve yaralamalar hakkında 
gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Ege ekici 
tütün piyasası hakkındaki gündem dışı konuşmasına 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı cevap 
verdi. 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşının;. 
Türk Parasının değerini ayarlama (Devalüasyon) ka
rarlarını zamanından önce açıklayarak bazı kimselere 
haksız kazanç sağladığı iddiasıyla Maliye Bakanı Zi
ya Müezzinoğlu hakkında. (11/28) ve 

Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 ar
kadaşının da, tutum ve girişimleriyle Türk kültürü
nü ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı 
Ahmet Taner Kışlalı hakkında (11/29) birer Gensoru 
açılmasına ilişkin önergelerini geri aldıklarına dair 
önergeleri okundu; Gensoru önergelerinin geri veril
diği bildirildi. 

1978 Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun Teklifi. (2/609) 
(S. Sayısı : 142) açık oya sunuldu; birleşimin sonun
da açıklanan oylama sonucuna göre çoğunluğun sağ
lanamadığı ve oylamanın gelecek birleşimde tekrar
lanacağı bildirildi. 

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci mad
desine 1 fıkra eklenmesine ilişkin kanun hükmünde 
kararnamenin (1/245) (S. Sayısı : 273) 1 nci maddesi 
kabul edilmediğinden ve diğer maddeleri yürürlükle 
ilgili olduğundan, tasarının reddedildiği açıklandı. 

357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki ek mad
de eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı (1/146) (S. Sa
yısı : 253) ile 

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 2556 sa
yılı Kanunun 15.6.1967 tarih ve 884 sayılı Kanunla 
değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cetvele bir 
ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/345) (S. Sayısı: 
244) kabul edildi. 

Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işleyişi 
hakkında Kanun Tasarısı ve Trabzon Milletvekili 
Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan Kanun Tek
lifi. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) nin tümü üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

31 Ocak 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.34'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

Muslih Görentaş İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaath 

1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddele
rinin kaldırılması, bazılarının da değiştirilmesine dair 
kanun teklifi (2/516) (S. Sayısı : 80 ve 80'e 1 nci ek) 
hakkında Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
lerin benimsenmediğine dair Millet Meclisi Adalet 
Komisyonu raporu reddedilerek, Senato metninin ke
sinleştiği ve teklifin kanunlaştığı bildirildi. 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 42 nci Birleşimini açıyorum. 

II. YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır; lütfen anahtarları çevirip beyaz düğmelere ba
sınız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele

re başlıyoruz. 

m, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I. — Samsun Milletvekili I. Etem Ezgü'nün, işçi 
emeklilerine ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır. 
Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü'nün işçi emek

lileri ile ilgili gündem dışı söz talebi vardır, buyu
run Sayın Ezgü. 

Süreniz 5 dakikadır, lütfen konu üzerinde konuş
manızı rica edeceğim. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; 

İki - üç gün evvelki gazetelerde Sosyal Güvenlik 
Bakanı İşgüzar, işçi emeklileri ile ilgili ücretlerindeki 
artışların 16 katsayı esasıyla asgari ücretin yüksel
mesiyle gerçekleşeceği beyanında bulunmuştur. 

Fakat uzun bir süre evvel yine aynı Bakanla Hü
kümetin Başbakanı memurların gösterge tablolarında 
yapılan değişiklikten dolayı meydana gelen yeni şek
lin işçi emeklilerinde de gerçekleşeceğini söylemele
rine rağmen, bugün değişecek olan katsayıya ve as
gari ücret yükselişine bağlamaktadırlar. 

Esasında, vermiş oldukları sözün biraz sonra 
söyleyeceğim şekle bağlanması iktiza etmektedir. 

2171 sayılı Yetki Kanunlarına dayanılarak 
24 . 10 . 1978 tarih 16 sayılı Kanun Hükmündeki 
Kararname ile 1 Kasım 1978 tarihinden geçerli ol
mak üzere değiştirilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ekli gösterge tablosu ile 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı emeklilerine ya
pılan zam sırasında Sosyal Sigortalar Kanunu gere
ğince aylık ve gelir almakta olanlara da zam yapıla

cağım ve bu zamanın 1 Kasım 1978 tarihinden geçer
li olacağını vaat eden Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın 
îşgüzar'ın dünkü beyanatında bu vaadini unutmuş 
göründüğünü tespit etmiş bulunuyoruz. 

2167 sayılı Kanun ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununa eklenen gösterge tablosu Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığı Kanununa ekli gösterge tab
losunun yukarıda bahsedilen kararname ile değiştiril
mesinden önceki gösterge tablosuna paralel olarak 
düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı gösterge tab
losunun Kanun Hükmündeki Kararname ile değiş
mesi sonucu 506 sayılı Kanuna 2167 sayılı Kanunla 
eklenen gösterge tablosunun da buna paralel olarak 
değiştirilmesi gerektiğinden, gerek Başbakan ve ge
rekse Sosyal Güvenlik Bakanı bunun en kısa zaman
da gerçekleştirileceğinden bahsetmişlerdi. 

Şimdi ise Sosyal Güvenlik Bakanının bahsettiği 
katsayı uygulaması ve asgari ücretin değişmesi halin
de gösterge tablosunun yeniden düzenlenmesi, 2167 
sayılı Kanunun getirdiği tabii ve zamlı uygulamalar
dır. Bu uygulamadan önce 1 Kasım 1978'den önce 
başlayacak ayarlamaların gerçekleşmesi için gereken 
yasaların en kısa zamanda kanunlaşmasını ve bu su
retle yukarıda vaat olarak vasıflandırdığımız, gerçekte 
sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki farklılıkları gi
derici ve Anayasanın eşitlik ilkelerine uygun bir uy
gulamanın gerçekleştirilmesini beklemekteyiz. 

Fakat yaptığımız bir istihbarat neticesi; Sosyal 
Güvenlik Bakanının, Sosyal Sigortalar yetkililerine bu 
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gösterge tablolarının biraz daha uzatılmasının yerin
de olacağını, beyan ettiği 16 katsayılı asgari ücret çı
kıyor diye Maliyeye fazla bir külfet yüklememek için 
bu işin uzatılmasını teklif ettiği tespit edilmiştir. Bu
nun devlet adamlığı ile kabili telif olmadığını belir
tir, saygılarımı sunarım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezgü. 
2. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 

in, yurt dışından gelen işçilerimize sınırlarda gösteri
len kötü muamelelere ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gümüşhane Milletvekili Sayın Meh
met Çatalbaş; «Yurt dışından gelen işçilerimize hu
dutlarda gösterilen kötü muamelelere dair» söz iste
miştir. 

Buyurun Sayın Çatalbaş. (AP sıralarından alkış
lar) 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Bilindiği gibi Batı Almanya, Belçika, Hollanda, 
Fransa, İsviçre, Avusturya ve diğer Avrupa ülkele
rinde 1 milyon civarında olan değerli işçilerimiz, kar
deşlerimiz ve çocuklarımız çalışmaktadır. Sadece 
1963 - 1964 yıllarından bu yana beçim seçim bölgem 
olan Gümüşhane ilinden bu saydığım ülkelerde yak
laşık olarak 28 - 30 bin işçi çalışmakta ve hayat kav
gası vermektedirler. 

Tüm işçilerimizin, hemşehrilerimizin ve bizi tanı
yan gençlerin, hepinizin de bildiğini zannettiğim ve 
aşağıda arz edeceğim ortak sorunları, dert ve şikâ
yetlerinin bazılarını özetlemek ve ilgili Bakanlardan 
Yüce Meclisin değerli üyeleri olan sizlere bu konu
larda alman ve alınmakta olan tedbirleri açıklama
larını rica edeceğim. 

Şimdi sunduğum konuları iki gün önce bana ge
lerek ve ağlayarak anlatan ve 10 seneden beri 
München 80 Martin Str. 76 Siemens Fabrikasında 
çalışan ve elektro teknikeri olan 320 822 pasaport 
nolu Erzincan Kemaliye kazasından bir hafta içinde 
memuriyet sınavından geçerek üst düzey Siemens tek
nisyenleri arasına katılan kültürlü gencimiz Yıldırım 
Metin ve aynı nitelikleri taşıyan arkadaşı Ferit Şa-
tıroğlu'nun acı ve ıstıraplarını da katarak, beyanla
rından esinlenerek Yüce Meclise sunuyorum. 

(«Almanya'nın 13 büyük eyaletinin bir çoğunda 
müstakil İtalyan, Yunan ve Yugoslav okulları oldu
ğu halde, müstakil Türk okulları olmadığı için Türk 
öğretmenlerinin de görevli bulunduğu Alman okul-
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larında öğretim yapan çocuklarımız bizler gibi dör
düncü sınıf vatandaş muamelesi görmekte ve ancak 
!% 1 - 2'si liseye devam edebilmektedir. Geri kalan 
gençlerimizden erkekler oto tamirci çırağı, kızları
mız da berber çırağı olarak 19 -20 yaşındaki vatan
daşlarımız Siemens'de çok az bir ücretle ve özellikle 
gece vardiyalarında vasıfsız işçi olarak çalıştırılmak-
tadılar. 

Hele temel öğretim çağındaki çocuklarımızın öğ
retim denklik ve eşitlik sorunları da ayrıca yürekler 
acısıdır. Kendi meslekleri dışında akort "ve ağır işler
de çalışmak zorunluğunda kalan sadece bizim firmada 
üç bine yakın vatandaşımızın maruz kaldıkları kötü 
muamele ve haksızlıklar son günlerde çekilmez ve 
tahammül edilmez bir noktaya gelmiştir. Başlarında
ki tahsilsiz ve çoğunlukla bize düşman diyebileceği
miz Alman şeflerinin yaptıklarını, bir ölçüde hafif
letmek ve karşı koyabilmek amacıyla, I. G. Metal 
Gezelchaft adındaki sendikaya üye oldum. Önemli 
bir başarı sağlayacağımı zannetmiyorum. Bu sorun
lar her şeyden önce Devletimizin işidir; Milli Eğitim 
Bakanlığının görevleri içindedir. 

Vatanını, milletini, ailesini, akraba ve hısımları
nı çok seven bizlere Yugoslavya'da, Avusturya'da ve 
Bulgaristan giriş ve çıkış kapılarında yapılan mua
meleler çok hazindir. Yunanlılar, italyanlar ve Yu
goslav ve diğer milletlere ait işçiler bizim kapılar da
hil, ellerini kollarını sallayarak geçerler. Bizler bu 
kapılarda her birimiz hiç yoktan ve çeşitli bahane
lerle, 300 - 400 Doyçemark (DM) ceza öderiz veya 
elimizden zorla alırlar. 

Bu sayılan ülkelerde insan haklarına saygı ve eşit 
muamele bizlere kasten uygulanmamaktadır. Alman
ların Türkleri aşağı bir toplum olarak görmesi has
talığı bu ülkelerde de olumsuz etkisini daha acıma
sız olarak sürdürmektedir. Bu nedenle 4 - 5 sene ev
veline kadar bütün senelik izinlerimi, her gün özle
mini çektiğim güzel vatanımda geçirerek, her birimiz 
3 000 - 4 000 (DM) seve seve harcama yapan bizler, 
izinlerimizi İspanya, Fransa, İsviçre, İngiltere, İtalya 
ve diğer Avrupa ülkelerinde geçirmek zorunda bıra
kıldık.» 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, süreniz dolmak 
üzere, lütfen toparlayın. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kanım bağlıyorum. 

İstatistiklerimize bakıldığı zaman her yıl azalan 
işçi sayısını saptamamız kabildir. Önümüzdeki yılda 
da bu sayı daha çok azalacaktır. 
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Endişeleri bugünden hepimizin kalplerinde bir 
hicran yarasıdır. Bunu söylerken gönlümüz kana
maktadır. Ama nedenleri vardır. Dışişleri, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanları acaba neredeler? 

10 seneden bu yana dertler azalır derken, son 
senelerde çığlaştı ve ıstırap oldu. 1.7.1978 günü Tür
kiye'ye izinli gelmiştim. Yanımda, Almanlardan er
kek ve kız arkadaşlarım vardı ve Kapıkule'ye 3 ara
ba ile girdik. En önde bendim ve arabamda 10 adet 
Lewis pantolondan başka bir şey yoktu. Bunları da, 
arkadaşlarıma hediye getirdiğimi söyledim ve 3 ara
bada zaten 13 arkadaştık, her birimize birer pantolon 
hakkı da vardı; diğer 2 arabada bir tane bile yoktu. 

BAŞKAN — Konuşmanızı lütfen bağlayınız Sa
yın Çatalbaş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu konular bir çok maddelerle bize 
intikal etmiştir. Bir başka gündem dışı konuşmada, 
konuşmamın devamını Sayın Başkanlıktan dileyerek, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum ve teşekkür edi
yorum. 

Sağolun. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Karol'un, 
küçük çiftçilerin defter tutma ve bilanço hazırlama 
mecburiyetleri konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kastamonu Milletvekili Sayın Ni
hat Karol'un, küçük çiftçilerin defter ve bilanço 
mevzuunda gündem dışı söz talebi var. 

Buyurun Sayın Karol. 
ALİ NİHAT KAROL (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bugün huzurlarınızda arza çalışacağım konu, mil

yonları ilgilendiren çiftçilerimizin vergilendirilmesiy-
le ilgili bir konudur. Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun 53 ncü maddesi, «Yıllık hâsılatı 
150 bin liradan aşağı olan çiftçilerin kazançları gö
türü gider esasına; 150 bin lira ve daha fazla olan 
çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç usulüne göre 
tespit olunur» hükmünü koymuştur. Yine aynı kanu
nun 55 nci maddesi, «Yıllık hâsılat tutarı 150 bin ile 
500 bin lira arasında bulunan çiftçilerin zirai 

B) TEZKERELER 

1. — Görevle Avusturya'ya gidecek olan Dışişle
ri Bakanı Gündüz Ökçün'e Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin 
uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere* 
si. (3/524) 

kazançlarının, zirai işletme hesabı esasına göre yıl
lık hâsılat tutarı 500 bin lirayı aşan kazançların bi
lanço esasına göre tespit olunacağı kabul edilmiştir. 

Hal böyle iken, 1962 senesinden 1978 senesi so
nuna kadar Yüce Meclislerden geçen bir maddelik 
bir kanunla bu vergi usulünün götürü gider usulüne 
göre uygulanması yapılmıştır. Ancak, 1978 senesi so
nu itibariyle süresi dolan geçici kanun, Türk çiftçi
sini bu andan itibaren hesap defteri tutmaya bilanço 
hazırlamaya zorlayıcı bir duruma getirmiştir. Bundan 
böyle 60 bin lira gelirin üzerindeki çiftçiler fatura 
ile defter ile ve hesap işleriyle uğraşacak ve her birisi 
bir muhasebeci olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, 150 bin liralık bir gelir, 
basit ifadesiyle bin adet tavuk besleyen bir işletme
dir, 4 dönüm narenciye bahçesidir veya 25 - 30 dö
nüm pancar ziraatı yapan bir çiftçinin geliridir. Biz 
alın teri ve emeğini milletini beslemek için bütün ço
luk çocuğu ile çaba gösteren aziz Türk çiftçisini, ver
gi defteri, vergi dairesi ve vergi ıstırabı içerisine sokar
sak, bundan memleketin büyük sıkıntılara düşeceğini 
ifade elmek isterim. Türk çiftçisi emeğini sabahın erken 
saatlerinden gece yarısına kadar tarlada verir, tarla
da geçirir. Bunun defter tutması, fatura alması fatu
rayı deftere işlemesi düşünülemez. Eğer bunu düşü
nüyor isek, bu aziz Türk çiftçisine yapılmış bir büh
tandır ve bunları tasvip etmeyeceğinizi tahmin ede
rim. 

Değerli milletvekilleri, şu anda halen verilmiş bir 
kanun tasarısı mevcuttur ve Meclis Başkanlığı tara
fından gerekli prosedür hazırlanmış, bitirilmiş ve 
Plan Komisyonuna gönderilmiştir. Ayın 9'undan bu 
yana Plan Komisyonunda bu tasarı beklemektedir. 
Değerli alakalarınızla bu kanunun biran önce gerek
li prosedürden geçirilerek Yüce Meclisten geçirilme
si, Türk Milletini ve çiftçisini memnun ve bahtiyar 
edecektir. Bu kanunu aziz Türk çiftçisi merakla bek
lemektedir. 

Hepinizin bu kanun tasarısına alaka göstereceğini 
ümit eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karol. 
Gündeme geçiyoruz. 

VE ÖNERGELER 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, 
okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile, Avusturya Dışişleri Bakanının çağrı

lısı olarak 23 - 25 Ocak 1979 tarihleri arasında Hü-
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kümetimizi temsilen anılan ülkeye gidecek olan Dış
işleri Bakanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi 
Halk Kongresi Genel Sekreterliği Üyesi Abdul Salam 
Callud'un çağrılısı olarak Libya'ya gidecek olan Baş
bakan Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı - Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin 
uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/525) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Genel 
Halk Kongresi Genel Sekreterliği Üyesi Kurmay Bin
başı Abdul Salam Callud'un çağrılısı olarak 26 - 29 
Ocak 1979 tarihleri arasında Libya'ya gidecek olan 
Başbakan Bülent Ecevit'in dönüşüne kadar; Başba
kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Or
han Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin, Başbakanın 
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Görevle Libya'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Gündüz Ökçün'e Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur'un vekillik etmesinin uygun bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/526) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile 26 - 29 Ocak 1979 tarihleri arasında 
Libya'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz 
Ökçün'ün dönüşüne kadar, Dışişleri Bakanlığına, 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Görev ile Libya'ya gidecek olan» Devlet Ba
kanı - Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetine Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlun'un vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/527) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Göı ev ile 26 - 29 Ocak 1979 tarihleri arasında 

Libya'ya gidecek olan Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; Devlet 
bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen'in, 
Plan ve Bütçe Karma Komisyonu üyeliklerinden çe
kildiğine dair önergesi. (4/178) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan Komisyonu ve Bütçe Karma Komisyonu 

üyeliğinden, Komisyon Başkanlığının tutum ve dav
ranışları nedeniyle istifa ettim. 

Durumu saygıyla arz ederim. 
İstanbul 

Ali Nejat Ölçen 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. Manisa Milletvekili Erkin Topkaya'nın, Ana
yasa ve Sayıştay Komisyonu üyliklerinden çekildiği
ne dair önergesi. (4/179) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan Komisyonuna aday gösterildiğimden, üyesi 

bulunduğum Anayasa ve Sayıştay komisyonlarından 
istifa ediyorum. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Manisa 

Erkin Topkaya 
BAŞKAN —Bilgilerinize sunulur. 

7. Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesi, bazı hükümlerinin kaldırılması
na dair Kanun teklifini geri aldığına dair önergesi. 
(2/88, 4/182) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesine göre 
verilmiş bir geri alma tezkeresi vardır; okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan Komisyonunda bulunan 2/88 esas numaralı, 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun baz hü
kümlerinin değiştirilmesi, bazı hükümlerinin kaldırıl
masına dair kanun tekliflimi, aynı konuda Hükümet 
tarafından Meclise verilmiş bulunan Kanun Tasarısı 
nedeniyle geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Sivas Milletvekili 

Azimet Köylüoğlu 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan teklif geri ve-
rilmiştiı, 

8. Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf 
Özbaş'ın, 6/172 esas numaralı sözlü sorusunu geri 
aldığına dair önergesi. (4/181) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara ilişkin iki adet geri 
alma tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 105 nci sırasın

da yer alan, 6/172 esas numaralı sözlü soruma ya
zılı cevap aldığımdan, söz konusu sorumun gündem
den çıkarılmasını rica ederim. 

Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Yusuf Özbaş 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
9. — İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan'ın 6/198 

esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önerge
si. (4/180) 

BAŞKAN — Bir geri alma önergesi daha var, 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 115 nci sırasın

da yer alan, 6/198 esas numaralı sözlü soruma yazı
lı cevap aldığımdan, söz konusu sorumun gündem
den çıkarılmasını rica ederim. 

İçel Milletvekili 
Ramazan Çalışkan 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 
10. Bitkisel yağ üreticilerinin sorunlarını sapta

mak amacıyla kurulan 10/2 esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonuna yeniden 2 ay süre verilme
sine dair Araştırma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 
(3/528) 

BAŞKAN — 10/2 ve 10/4 esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonu Başkanlıklarının süre iste
mine ilişkin tezkereleri vardır, okutup ayrı ayrı ona
yınıza sunacağım. ; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bitkisel Yağ Üreticilerinin Sorunlarını Saptamak 

Amacı ile Millet Meclisi Genel Kurulun 21 . 12 . 1977 
gün ve 80 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını ra
por düzenleme safhasına getirmiştir. 

Raporumuzun Genel Kurula sunulması için, Ko
misyonumuz çalışma müddetinin karar tarihinden iti
baren 2 ay daha uzatılmasını saygılarımla arz ederim. 

10/2 No.lu Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Gümüşhane Milletvekili 
Mehmet Çatalibaş 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İL — TRT Kurumu konusunda araştırma yapmak 
üzere kurulan 10/4 esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonuna yeniden 3 ay süre verilmesine dair 
Araştırma komisyonu Başkanlığı tezkeresi. (3/529) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT Kurumu ıkonusunda Araştırma yapmak üze

re, Genel Kurulun 21 . 12 . 1977 tarih ve 80 nci Bir
leşiminde kurulması kabul edilen Komisyonumuz, ça-
lışmalaıına devam edeceğinden, görev süresinin sona 
ereceği 2 . 2 . 1979 tarihinden başlamak üzere yeni
den üç aylık süre verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
TRT Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Erzurum Milletvekili 

Rıfkı Danışman 
BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — İstanbul Milletvekili Abdullah Tomba ve 2 
arkadaşının, İstanbul Metro İnşaasının ve İşletmesi
nin Finansmanı Hakkında Kanun teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. (2/216, 
4/177) 

BAŞKAN — içtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma önerge
si vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı kanun teklifimizin, İçtüzüğün 38 

nci maddesi gereğince, gündeme alınmasım talep ve 
rica ederim. 

İstanbul İstanbul 
S. Arif Emre Abdullah Tomba 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 
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Teklifin mahiyeti: 
İstanbul metro inşasının ve işletmesinin finansma

nı hakkında. 
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında Komis

yona haber verilmiştir. 
Buyurun Sayın Tomba. 
ABDULLAH TOMBA (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, sayın milletvekilleri, 
Istabul'un trafik durumu bir hayli sıkışıktır; va

tandaşın işinden evine, evinden işine gidebilmesi çok 
zorlaşmıştır. Bu münasebetle Istabul'a bir metro ya

pılması, hem ekonomik bakımdan, hem de gidiş ge
lişi kolaylaştırma, trafiği rahatlatma bakımından za
ruri bir hal almıştır. 

Bu münasebetle İstanbul'a bir metro yapılması 
hususunda kanun teklifi vermiş bulunuyoruz. Tekli
fimizin gündeme alınmasını rica ediyoruz, 

Saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tomba. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

IV. — SEÇİMLER 

/. — Komisyonda açık bulunan üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Gündemimizin seçim kısmına geçi

yoruz. 
10/12 esas numaralı Meclis Araştırması Komis

yonundaki açık üyelik için Adalet Partisi grubunca 
Balıkesir Milletvekili Sayın Emin Engin Tanrıverdi 
aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Plan Komisyonunda
ki açık üyelik için Cumıhuriyet Halk Partisi Gru
bunca Manisa Milletvekili Sayın Erkin Topkaya aday 
gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kaibul 
etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

/. — 1978 Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cet
velde değişikilik yapılması hakkında kanun teklifi. 
(M. Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Oylaması Yapılacak 
İşler» kısmına geçiyoruz. 

Gündemimizin, «Oylaması Yapılacak İşler» kıs
mında yer alan 142 S. Sayılı 1978 yılı Bütçe Kanunu

na Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişikilik Yapılması 
Haıkkmda Kanun Teklifinin açıık oylaması yapılacak
tır. 

Açık oylama geçen birleşimde alınan karar gere
ğince oy kutusu önce sıralar arasında dolaştırılmak, 
sonra kürsü önünde bekletilmek suretiyle yapılacak
tır. 

Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜSMELER 

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

BAŞKAN — Gündemimizin, «Genel Görüşme 
ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüş-
meler» kısmına geçiyoruz. 

Birinci sırada yer alan 10/26 esas numaralı, Kon
ya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 14 arkadaşı-

(/) 142 S. Sayılı Basmayazı 25 . 1 
40 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

1979 tarihli 

nın, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs gösterileri ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet? Burada. 
Sayın Hükümet yerinize buyurun. Hükümet yeri

ni almıştır. 
Önergeyi tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

özü : Meclis Araştırması 
talebi Hk. 

Anayasamızın 88/2 maddesi ve Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince : 

— 743 
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1 Mayıs Bahar Bayramını proleterya «İşçi» Bay
ramı ilan ederek yapılan kanunsuzlukların tespiti için 
bu Meclis araştırması talebine zaruret hâsıl olmuştur. 

Kanunlarımıza göre ı«Bahar Bayramı» olarak kut
lanması icap eden 1 Mayıs 1978 günü, maalesef Tür
kiye'de «Proleter Bayramı» olarak kutlanmıştır. Vu
kuu muhtemel müessif hadiselerden çekindikleri için, 
vatandaşlarımız evlerine kapanmışlardır. Bu yüzden 
büyük şehirlerimiz nüfus sayımı günlerinin sokağa 
çıkma yasağı konulan günlerin, tenhalılığı ve sessiz
liğine bürünmüştür. 

İstanbul'da Taksim Meydanında düzenlenen top
lantıda ve toplantı için şehrin çeşitli semtlerinden 
yapılan yürüyüşlerde kanunlar açıkça ihlal edilmiş, 
vatan ve milletin bütünlüğünü bozan sloganlar yazıl
mış, söylenmiştir. 

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

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

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

Hal böyle iken sorumluların bir seyirci edasıyla 
«Bu törende kan dökülmemesi, memnuniyeti mucip
tir ve bu hal İstanbul halkına moral kazandırmıştır» 
diyebilmeleri cidden hazindir. Hakikaten CHP Hü
kümetinin aldığı tedbirlerin sonuca her hangi bir et
kisi olmamıştır. 1 Mayıs «Proleter Bayramı», düzen
leyicilerin hazırladıkları senaryoya göre aynen uygu
lanmıştır. Şayet daha müessif hadiseler cereyan etme
miş ise, bunun sebebi Hükümetin aldığı tedbirler de
ğil, senaryoda bu hadiselere yer verilmeyişidir. 

Meseleye hangi yönünden bakarsak bakalım Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin, aczini, beceriksiz
liğini, Türkiye'deki sol cereyanların her tonuna özel 
müsamaha ve muamelesinde görmekteyiz. Mesele 
milletimizin ve memleketimizin geleceği bakımından 
çok hayati bir önem ifade etmektedir. 

Bütün siyasi partilerin, ister iktidarda ister mu
halefette olsunlar, her türlü parti mülâhazalarının 
üzerine çıkarak bu meseleleri ciddiyetle ele almaları, 

her türlü bölücü cereyanların karşısına çıkmaları, 
aynı inancın, tarihin ve vatanın çocukları arasına 
ayırıcılık, fitne ve fesat tohumları eken iç ve dış düş
man mihrakların hepsini el birliği ile ezmeleri icap 
eder. 

Üzülerek ifade edelim ki, CHP Hükümeti ve so
rumlular bu müessif hadiselerin vukuundan önce ve 
sonra, Anayasa ve diğer kanunların kendilerine yük
lediği vazifeleri yerine getirmemişlerdir. 

Milli Selamet Partisi olarak, milletimizin ve mem
leketimizin geleceği bakımından hayati önem atfetti
ğimiz bu meselelerin yeteri ciddiyetle incelenmesi ve 
lüzumlu tedbirlerin belirlenebilmesi için bir «Meclis 
Araştııması» yapılmasında zaruret görmekteyiz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
5.5.1978 

Konya Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Necmettin Erbâkan Süleyman Arif Emre 
Ankara Milletvekili Konya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk Tahir Büyükkorükçü 

Mardin Milletvekili Adana Milletvekili 
Fehim Adak Hasan Aksay 

Diyarbakır Milletvekili Muş Milletvekili 
M. Yaşar Göçmen M. Emin Seydagil 

K. Maraş Milletvekili Yozgat Milletvekili 
Hasan Seyithanoğlu Hüseyin Erdal 

Siirt Milletvekili İstanbul Milletvekili 
Abdülkadir Kaya Fehmi Cumalıoğlu 

Trabzon Milletvekili Kars Milletvekili 
Lütfi Göktaş Abdülkerim Doğru 

Mardin Milletvekili 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Genel Görüş
me açılıp açılmaması hususunda Hükümete, siyasi 
parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine sı
rasıyla söz verilecektir. 

Hükümet, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 1 Mayıs 1978 Taksim mitingi çeşitli 
nedenlerle konuşma konusu yapılmıştır. En son 
27 Aralık 1978 günü bu konu Millet Meclisi huzuru
na getirilmiş, Sayın İçişleri Bakanı bu konuda enine 
boyuna bilgi sunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, kuşkusuz bir konunun çe
şitli defalar buraya getirilmesi mümkündür. Ancak 
bir konu üzerinde bilinmedik, öğrenilmedik nokta 
kalmadığı anda da yine buraya getirmenin yaran 
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olup olmayacağını yüksek takdirlerinize bırakıyo
rum. 

Ben o günkü zabıtları inceledim. Orada bu ko
nuda söylenmedik, gizli kalmış, yeniden araştırılarak 
ortaya çıkarılabilecek kadar açığa çıkmamış bir şey 
bırakılmadığı kanısındayım. Ancak izin verirseniz, 
vaktinizi de çok almadan bu münasebetle 1 Mayıs 
1978 olayları konusundaki incelemelerimizin sonu
cunu size sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1 Mayıs toplantıları 1976 
yılından beri Türkiye'de yapılmaya başlanmıştır. 1976 
yılında yapılmıştır, 1977 yılında yapılmıştır ve 1978 
yılında yapılmıştır. 

197ö yılında yapılan toplantı, bu toplantıların 
başlangıcı olmuş, eğer bir alışkanlık husule gelmişse 
o gün alışılmıştır. Ancak, o olaylar, o toplantılar çok 
şükür ki olaysız geçmiştir. 

1977 yılında düzenlenen 1 Mayıs işçi Birleşme, 
Dayanışma ve Mücadele Günü Toplantısı, hepimizin 
bildiği gibi, son derece üzücü olaylarla geçmiş. Bu 
olaylar sonunda maalesef 34 yurttaşımız hayatını 
kaybetmiş, 146 yurttaşımız yaralanmıştır. 

1978 yılında da olaylar çıkmış ve yine çok şükür 
ki, bu olaylarda öldürme, ya da yaralama türünden 
tek olay olmamıştır. (AP sıralarından, «Kırmızı bay
raklar vardı» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Bakan, konuşmanıza devam edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, önergede, «Bu 
Bayram Proleter Bayramı olarak yapılmıştır» deni
yor, önce, birinci nokta olarak. Gerek toplantının 
yapılması için müsaade alınırken, gerekse toplantı 
sırasında resmi başvurularda kullanılan ibare şudur: 
«İşçi Birleşme, Dayanışma ve Mücadele Günü.» Bu, 
1977'de de böyle söylenmiştir, 1976'da da, 1978'de 
de. Onun için, «Proleter Bayramı» başlığı altında 
bir bayram yapılmamıştır. 

«Kanunlar açıkça ihlal edilmiş. Gösteriler yasa
ları ihlal eder biçimde yapılmış, bayraklar, pankart
lar, dövizler, sloganlar gösterilmiştir» deniyor. 

Eğer vaktinizi almazsam, 1977 ve 1978 yıllarında 
sloganları, dövizleri okuyayım, resimleri anlatayım. 
Tam bir objektiflik... 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Meşru 
mudur, değil midir? 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) *— Onu da söyleyeceğim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yapılan müdahaleler» 
cevap vermeyin, lütfen Umumi Heyete hitap edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Tam bir fotoğraf makinesi gibi, söy
lediğiniz fotoğrafların, yani, komünist ülkelerin li
derlerinin fotoğrafları 1977'de de o meydana getiril
miş, 1978'de de getirilmiş. Şikâyetçi olduğunuz slo
ganlar 1977'de de söylenmiş, 1978'de de söylenmiş. 
Pankartlar 1977'de de asılmış, 1978'de de asılmış. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Söyle
nenler meşru mu, değil mi? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Meşru değil. Meşru olmadığı zaman 
yapılacrk iş şudur : Suç sayılan bu fiillerle ilgili tu
tanak düzenlersiniz, tahkikat yaparsınız, ilgili mer
cilere verirsiniz. 1978'de Gösteri Yürüyüşleri Hakkın
daki Yasaya aykırı hareketin, yürüyüşün planlanması 
dışına taşırılmasından dolayı tutanaklar düzenlenmiş, 
sorumiular adli mercilere verilmiş, haklarında dava 
açılmıştır. Kişiler hakkında, dernekler hakkında, sen
dikalar hakkında açılmıştır. 

Şimdi sayın milletvekilleri, benim Bakanlığımın 
bu tür toplantılarda yapması gereken şudur : Anaya
saya göre, yasalara göre toplantı düzenlenmesi isten
diği zaman, bu isteğin yasalar açısından, özgürlükler 
açısından mümkün olup olmadığını incelemek ve bu 
toplantının düzen içinde, sükûnet içinde geçmesini 
sağlamaktır. Bunu incelemişiz ve düzen içinde, sükû
net içinde geçmesini çok şükür sağlamışız. 

Ülkemizde bulunan polis yetkilileri, İngiliz 
Scotland - Yard yetkililerinden bir heyetle görüştüm. 
Onlar 1 Mayıs 1978 olaylarını baştan sona kadar iz
lediklerini anlattılar ve orada Türk Polisinin, Türk 
Jandarmasının, Türk Güvenlik Kuvvetlerinin aldığı ön
lemleri milletlerarası polis forumlarında örnek bir 
uygulama olarak gösterdiklerini söylediler. Bundan 
hep beıaber övünür müyüz, övünmez miyiz, bilmem; 
ama, ben iftihar ediyorum. 

Bundan sonra, bu toplantının içinde sloganla, dö
vizle suç sayılan alet bulundurmakla yasalara aykırı 
hareket edenler hakkında benim yapacağım, benim 
Bakanlığımın yapacağı gene bir şey var : Bunlar hak
kında tahkikat yapmak ve (ilgili mercilere vermek... 

Tahkikat yapılmış, dava açılmış, savcılığa sevk 
edilmiş; «Buna rağmen, İçişleri Bakanlığına yönelik 
bir kusur var mı? Onu sizler takdir edeceksiniz; ama 
değerli arkadaşlarım, 1978 olaylarının kusurlarının 
hepsi bize ait, varsa; 1977'yi, eğer o zamanki Hükü
met kabul ederse... 
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Değerli arkadaşlarım, 1977 ve 1978 1 Mayıs mi-
tinglerıyle ilgili ayrıntılı bilgiler sizlere çeşitli vesile
lerle verildi; benim burada sunacağım bundan iba
rettir, vakitlerinizi almak istemiyorum, konuyu tak
dirlerinize arz ediyorum. 

Çok teşekkür ederim efendim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Milli. Selamet Partisi Grubu adına Sayın Recai 

Kutan, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Kutan. 

MSP GRUBU ADINA MEHMET RECAÎ KU
TAN (Malatya) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 1 Mayıs 1978 tarihinde İstanbul Taksim 
Meydanında cereyan eden hadiselerle ilgili olarak, 
Grubumuz tarafından verilmiş olan Araştırma öner
gesiyle ilgili olarak Milli Selâmet Partisi Grubunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızdayım; 
konuşmama başlarken, Muhterem Heyetinizi Gru
bum ve şahsım adına hürmetle selamlıyorum. 

Araştırma önergemiz 5 Mayıs 1978 tarihinde ve
rildi; araştırma önergesinin verilişinden bugüne ka
dar takriben sekiz ay süre geçti; Meclisin çalışma usul
leri içerisinde, 8 ay evvel cereyan etmiş, memleketi
miz bakımından hakikaten hayati önem taşıyan bir 
meseleyi ancak 8 ay sonra bu Mecliste görüşebilir 
hale gelmişiz. Bunu bilhassa altını çizerek belirtmek 
istiyorum. 

1978 yılını geride bıraktık. 1978 yılında anarşi 
bütün yurdu sardı, Türkiye'yi âdeta kana buladı. Bi
raz evvel Sayın içişleri Bakanının, memnuniyetle, dö
ne döne ifade ettiği veçhile, 1 Mayıs hadiselerinde 
İstanbul'da kan dökülmedi; fakat bunu takip eden 
hadiselerle Maraşta, Elazığ'da, Malatya'da, Sıvasta, 
Kars'ta, Mardin'de, Ankara'da, İstanbul'da, âdeta 
Türkiye'nin dört bir yanında çok müessif hadiseler 
cereyan etti ve yüzlerce vatandaşımız maalesef ha
yatlarını kaybettiler veya yaralandılar. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Bu itibarla, biz, 1 Mayıs 1978 hadiselerini, 1 Ma
yıs 1978'den sonra cerayan eden hadiselerle birlikte 
mütalaa edilmesi icap ettiği kanaatindeyiz. Çünkü, 1 
Mayıs 1978 hadiselerinin cereyanına müsaade eden, 
bunun bu hale gelmesine müsaade eden zihniyettir ki, 
Maraş'ta da, Elazığ'da da, Malatya'da da, Kars'ta da 
cereyan eden hadiselerin vücuda gelmesine sebebiyet 
vermiştir. 

1 Mayıs 1978 hadiseleri hakkında eski İçişleri 
Bakanı Sayın Özaydmlı bu kürsüden izahat verir-
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ken, mitingin, aldıkları tedbirlerle olaysız geçtiğini 
ve bundan duymuş oldukları büyük memnuniyetleri
ni ifade ettiler. 

Biz, şu hususları bilhassa belirtmek mecburiyetin
deyiz: 1 Mayıs 1978'de cereyan eden hadiselerden 
çok daha feci olan durum, Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümetinin bu meseleler karşısındaki akıl almaz 
kayıtsız tutumudur ve durumudur. Hükümete soru
yoruz: Siz orada ne yaptınız? Ne tedbir aldınız? 

Biraz evvel, her ne kadar yeni İçişleri Bakanımız, 
«Bir proleter bayramı düzenlenmemiştir» dediler; 
ama, bir proleter bayramı düzenlenmiştir ve slogan
larla bu ifade edilmiştir. Burada, Marks'in, Lenin'in, 
Stalih'in, Mao'nun ve bizimle alakası olmayan düş
man fikirlerin babası durumunda olan ne kadar lider 
varsa, hepsinin resmi gezdirilmiştir. Bunu gezdirenler 
bir senaryo hazırladılar, bu senaryolarını da aynen 
uyguladılar; istedikleri yollardan yürüdüler, istedikle
ri kanunsuzlukları yaptılar; eğer daha öteye bir ha
dise olmadıysa, eğer ölen, yaralanan olmadıysa; bu, 
alman tedbirlerden değil, o senaryoyu hazırlayanların, 
senaryo içerisinde ölüme ve yaralamaya yer verme
miş olmalarındandır. Yoksa, o gün, Taksim'de Dev
let yoktu. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümeti, Devleti, maalesef, Tak
sim meydanında bir turist haline, seyirci bir turist ha
line getifdi. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

«Hiçbir şey olmadı» diyorsunuz. Daha neler ola
cak?.. Millet korkusundan sokağa çıkamadı; bundan da
ha vahim bir hadise tasavvur edemiyoruz; esnaf, kor
kusundan kepenklerini indirdi; yürünmesi yasak olan 
güzergâhlardan yüründü; kanunla, siyasete karışması 
mutlak olarak önlenmiş olan memur dernekleri ve di
ğer dernekler, burada alabildiğine pervasızlıkla boy 
gösterdiler. 

Muhterem kardeşlerim, bu kadar feci hadiseler 
olurken, bir turist gibi, Devleti seyirci bir turist hali
ne getireceksin diğer bir hadiseye mukayese ettiğimiz 
zaman, tamamen kanuni Ölçüler içerisinde Konya'da 
cereyan etmiş bir mitingde, camiden çıkan masum 
vatandaşlar üzerine ateş edeceksin, Konya'da o ma
sum insanların üzerine ateş eden kabadıylar, 1 Mayıs 
1978 hadiselerinde neredeydiler? (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

1 Mayıs 1978, maalesef, anarşinin en yüksek nok
taya. doruk noktaya ulaşmasının bir başlangıcıdır. 
Komünist liderlerin resimleri gezdirilmiştir; Proletar
ya dikta töryasmın gösterisi ve bir nevi provası yapıl
mıştır; Istaklal Marşı yerine Enternasyonal Marşı 
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söylenmiştir; «Yaşasın Rusya. Türkiye Komünist 
Partisine özgürlük» diye bağınlmıştır ve maalesef, bu 
bağırma, bu haykırma içerisinde yürüyen insanların 
ardında, İstanbul'un eski ve yeni Cumhuriyet Halk 
Partisi Belediye Başkanları ile 24 tane Cumhuriyet 
Halk Partili milletvekili de var idi. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bir sürü memur kuruluşu da; kanun
la, siyasetle uğraşmaları kesin olarak men edilmiş 
olan memur kuruluşları da bu toplantılara iştirak et
mişlerdir. 

Hükümet bu müsamahayı gösterirse, bu vurdum-
duymuzlık içerisinde olursa, netice elbette, 1 Mayıs 
1978'den sonra cereyan eden müessif hadiselere inkılap 
eder; elbette ki, o ahvalde Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekillerinin ve bakanlarının iştirak ettiği TÖB -
Der toplantılarında, «Moskova'ya mı, yoksa Pekin'e 
mi bağlanılması; onların politikası istikametinde yü
rünmesi mi?» münakaşa edilebilir hale gelebilir; 
polis ikiye bölünür ve POL - DER Cumhuriyet Halk 
Partisinin desteğini kazanır ve DEV - GENÇ'in sırtı 
Cumhuriyet Halk Partisi tarafından sıvazlanır hâ
le gelir. Taksim hadisesinde de, Maraş'ta da, Malat
ya'da da, Elazığ'da da, Kars'ta da, Ankara'da, İstan
bul'da ve diğer büyük şehirlerimizde de herkes şu sua
li sormuştur ve hâlâ sormaya devam etmektedir: 
Devlet nerededir, Devlet nerededir? 

Evet muhterem arkadaşlarım, 1 Mayısta her tür
lü anarşik hadise var idi; fakat maalesef, Devlet, Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinin sayesinde Taksim 
Meydanında yoktu. Bütün bu olanlara müsamaha, teş
vik gösteren ve bir vurdumduymazlık anlayışı içeri
sinde bu hadiseye bakan Hükümet hakkında, elbetteki 
bir araştırma açmalı ve hadiseyi enine boyuna de
ğerlendirmeliyiz. 

Konuşmamın başından beri ifade ettiğim gibi, me
seleye bir münferit hadise, bir küçük hadise olarak 
bakamayız. 1 Mayıs 1978 olayları, bunu takiben bü
tün Türkiye'yi boydan boya kana bulamış olan hadi
selerin başlangıcıdır; onun için bilhassa üzerine eğil
mek mecburiyeti vardır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1977'lerde 
ölenler, öldürülenler ne oluyor? 

MEHMET RECAÎ KUTAN (Devamla) — Biz 
diyoruz ki, bu anlayış, anarşiyi önleyemez, anarşiyi 
artırır. Meseleye hangi yönden bakarsak bakalım, me
sele, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin aczini, 
becereksizlığini, solun her tonuna gösterilen müsama
hayı ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, durum, bizim anlayışımı
za göre, hayatidir. Meselenin üzerinde ve bunu takip 
eden meseleler üzerinde ciddiyetle durmak mecburi
yetindeyiz. Dünyada şu sıra hakikaten büyük oyunlar 
oynanmaktadır. Oynanan bu oyunlara dikkat edelim. 
Acaba, Türkiye'nin dışında, kapalı kapılar ardında 
süper güçler hangi planlan yapmaktadırlar? Uzakdo-
ğuda cereyan eden hadiseler; Vietnam, Kamboçya, 
Pakistan, Lübnan, Afganistan'da cereyan eden hadi
selerden sonra, insan gayri ihtiyari^şu suali soruyor: 
Sıra acaba Türkiye'de mi? Haçlı zihniyeti, Siyonist 
mihraklar, dış güçler ve onların yerli uşakları, acaba 
Türkiye'mizde hangi oyunları tezgahlamaktadırlar? 
Elbette ki, bu meselelerin üzerine en başta biz Mec
lis olarak el koymak mecburiyetindeyiz. 

Bu itibarla, Milli Selamet Partisi Grubu olarak 
diyoruz ki; bütün siyasi partilerin - ister iktidarda, is
ter muhalefette olsunlar - her türlü parti mülahaza
larının üstüne çıkarak, bu meseleleri ciddiyetle ele al
maları, her türlü bölücü cereyanların karşısına çık
maları, aynı inancın, tarihin ve vatanın çocukları ara
şma ayırıcılık, fitne ve fesat tohumları eken iç ve dış 
düşman mihrakların hepsini elbirliği ile ezmeleri icap 
eder. 

Üzülerek ifade edelim ki, Cumhuriyet Halk Parti
si Hükümeti ve sorumlular, bu müessif hadiselerin 
vukuundan önce ve sonra, Anayasa ve diğer kanun
ların kendilerine yükledikleri vazifeleri yerine getir
memişlerdir. Milli Selâmet Partisi olarak, milletmizin 
ve memleketimizin geleceği bakımından hayati önem 
atfettiğimiz bu meselelerin yeteri ciddiyetle incelen
mesini ve lüzumlu tedbirlerin belirlenmesini arzu edi
yoruz ve bu sebepledir ki, bu Meclis Araştırmasının 
yapılmasına lüzum görmekteyiz. 

Biraz evvel Sayın İçişleri Bakanımız, 1 Mayıs 
1978 hadiseleri ile ilgili olarak görüşlerini bu kürsü
den Muhterem Heyetinize ifade ettiler; dediler ki: 
«1978 hadiselerinde bir öldürme, yaralama olmamış
tır; ama 1977'de şu şu şu hadiseler oldu; 1978'de de 
buna benzer hadiseler oldu.» 

Muhterem arkadaşlarım, iktidarda olanların, bir 
sene evvel, iki sene evvel cereyan etmiş olan hadise
leri misal göstererek, kendi kusurlarına bahane bul
maya haklan mevcut değildir. Elbette ki, 1977'de ce
reyan eden hadiseler için, o zaman muhalefette bu
lunan Cumhuriyet Halk Partisinin bir Araştırma 
önergesi, bir Gensoru önergesi vererek meseleyi Mec
lisin tetkikine sunması, elbette ki, mümkündü; ama 
icrada olanlar, bakanlar, «Bakın 1977'de de bu hadi-
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seler oldu; ne yapalım; öyleyse 1978'de de olur» diye 
konuşmaya elbette ki, hakları yoktur. 

Bu arada Saym İçişleri Bakanı, «Biz İçişleri Ba
kanlığı olarak sendikalar ve şahıslar hakkında lüzum
lu soruşturmaları yaptık, lüzumlu belgeleri hazırladık 
ve meseleyi adalet mekanizmasına intikal ettirdik» de
diler. 

Biz burada bekliyorduk ki, Sayın İçişleri Bakanı
mız, «Memur olmalarına rağmen, siyasetle uğraşma
ması icabeden dernekler olmasına rağmen, yüzde yüz 
çirkin bir politikanın, siyasetin içinde olan memur 
dernekleri hakkında da aynı takibatı yaptık ve bunun 
neticesinde şu şu dernekleri kapattık» diye burada 
eğer muhterem heyetinize bilgi verselerdi, kendilerini 
elbette ki, müteşekkir olacaktık. 

Muhterem arkadaşlarım, Milli Sslamet Partisi 
Grubu adına ve şahsım adına Yüce Meclisinize say
gılar sunuyorum. (MSP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 
AP Grubu adına Sayın Etem Ezgü, söz sırası si

zindir; buyurunuz efendim. 
Sayın Ezgü, süreniz 20 dakikadır. 

AP GRUBU ADINA İ. ETEM EZGÜ (Samsun) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 14 ar
kadaşının, 1 Mayıs 1978'de Taksim'de yapılan gös
terilerle ilgili olarak açılması istenilen Meclis Araş
tırması hakkında, Adalet Partisi Grubunun görüşle
rini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. 

1 Mayıs 1978 gününün millet yaşantısındaki tah
ribatına, siyasal hayatımızdaki bazı kuruluşlara şirin 
görünme uğruna meydana gelen sarsıntılarına değin
meden önce, aynı doğrultudaki gelişmelere kısaca bir 
göz atmada yarar görüyorum. 

Bir yılını doldurmakta olan CHP Hükümetinin 
kuruluşundan önceki günlere hafızalarımızı biraz gö
türelim. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — İşçi değil 
misin sen kardeşim? 

I. ETEM EZGÜ (Devamla) — İşçiyim ama, ko
münist değilim. (AP sıralarından «Bravo»! sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 
İ. ETEM EZGÜ (Devamla) — Bu kürsüden yum

ruğunu vura vura konuşan, «Acelemiz var»; diye 
haykıran..v 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — İşçi sınıfı
nın şuuru yok sende. 
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I BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
İ. ETEM EZGÜ (Devamla) — ... «Acalemiz var» 

diye haykıran, «Bu gece hangi doçentimizin kapısı 
çalınacak ve kurşunlanacak, bunu bilmediğimiz için 
acelemiz var» diyen; analarımızın gözyaşlarını bir 
günde durduracakları için hükümete talip oldukları
nı söyleyenler, ne acıdır ki, o tarihten bu yana mey-

I dana gelen olayların, zirveye ulaşan anarşi ve terö-
| rün yıkıntısı altında ezildikleri için ortalıktan yok ol

muşlar; kan ve gözyaşı, ülkeyi bir felaket halinde 
sararken, sanki kendi toplumlarının dışındaki olay-

I * lan seyredercesine, beceriksiz, pişkinlik dolu, umur
samazlıkla bakmaya başlamışlardır. 

I Değerli arkadaşlarım, Batı ülkelerinde 1 kişinin 
I ölmesi halinde hükümetlerin istifa ettiklerini söyle

yenler... 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Amerika'da 

eğitilenler... 
t. ETEM EZGÜ (Devamla) — ... Yaklaşık 2 bin 

I kişinin anarşi yüzünden can vermesi karşısında öy-
I leşine pişkindirler ki, gazetelerde, artık anarşinin kö-
I şeye sıkıştığını ve tükendiğini söyledikleri gün, en 
I azından 8-10 gencimizin vurulduğu haberleri ile bir-
I likte kamuoyunun karşısına çıkmaktadırlar. Olaylar 

ve demeçler birbirini böylesine tekzip ederken, «piş
kinler kabinesi»; hâlâ hükümet olma hırs ve tutku
sunu sürdürmenin hesaplarını yapmaktadırlar. (AP 

I sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 
Cumhuriyet Halk Partisinin değerli milletvekille-

I rine sesleniyorum: Türk milleti «Umut» sloganları 
I ile aldatılmışlığın, kandırılmışlığın kahrı içindedir. 
I Sizlere oy veren vatandaşlarımızın, «Bu ne biçim Hü-
I kümet, başımızdan ne zaman gidecek?» diye birbir

lerine sorduklarını yakından bilmektesiniz ve yine 
bilmektesiniz ki, umut tacirliği, kısa sürede CHP'yi 
iflasa sürüklemiş; bir yıllık tecrübe, bu millete çok 
ağır faturalar ödetmiştir. 

I Hiç kimse inkâr edemez ki, muhalefetteyken des-
I tek gördüğünüz derneklere taviz verme politikası yü-
I zünden, hükümet olarak yakanızı bu derneklere kap

tırmış ve DİSK'i ile, TÖB - DER'i ile, rejim düş-
I mantarının yuvalandığı dernekler cuntasından kurtu-
I lamaz hale geldiniz. (AP sıralarından «Bravo» sesle

ri, alkışlar). 

İktidara geldiğiniz takdirde faşizmin sona erece-
I ğini söyleyen de sizsiniz; iktidar süresince, bir fa

şizm tehlikesinden söz eden de sizsiniz; iktidardan 
I giderseniz, yine bu tehlikenin süreceğini siz söyle-
| inektesiniz. 

748 — 
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Bu faşizm, ne menem şeydir ki, sizin yokluğunu
zun da, varlığınızın da uzantısı haline gelmiştir? 
(AP sıralarından «Bravo»ı sesleri). 

Hükümet üyeleri, bir gün olsun sokaklardaki afiş
lere bakmak zahmetine katlansalar, kendilerinin var
lığı ile cesaret bulan açıkça savaş çağrıları yapan aşı
rı sol fraksiyonların ülkemiz bütünlüğü üzerindeki 
tehlikesini kolayca tespit edebilirler; fakat muhale
fette, bakmadan, gördüklerini söyleyenler, iktidar 
olunca âdeta birer bakar kör haline gelmişlerdir. 

îşte, komünizmi tehlike görmediği içindir ki -
bir motelde kurulan Hükümet - yasa dışı sol örgüt
lerin, alabildiğine, ülkeyi terörün içine itmesine se
yirci kalmış, onların cüretlerini artırmıştır; üç beş 
oy'un hesabını yaptığı içindir ki, milleti anarşi ve te
röre teslim etmiştir. Artık, bir doçentin öldürülmesi 
değil, profesörlerin peşpeşe katledilmesi, polislerin ve 
ordu mensuplarının vurulması karşısında bu Yüce 
Meclisin daha fazla sessiz kalmasına imkân yoktur. 

Derneklerin elindeki bu pişkin Hükümet, 1 Ma
yıs 1978'in toplumumuz üzerindeki tahribatından da 
sorumludur. 

Değerli arkadaşlarım, Türk olmanın gururunu ze
deleyecek her davranış, önce Yüce Parlamentoyu 
oluşturan sayın parlamenterlerin tepkisiyle karşılaş
mak zorundadır. Yine, devlet otoritesinin sarsılma
sına önce bizler karşı çıkmak mecburiyetindeyiz. 
1 Mayıs 1978 öncesi, Taksim alanının DİSK ve sol 
kuruluşların gösterisine kapalı tutulacağının İstanbul 
Valiliğince açıklanmasının hemen sonrası, DİSK Ge
nel Başkanı, âdeta, Devlete kafa tutarcasma, bu gös
terilerin Taksim'de yapılacağını pervasızca ilan et
miştir, 

Bu meydan okuyuş karşısında, Devlet gerilemiş 
ve İstanbul'un Valisi, Taksim alanını bu gösteri için 
rejim düşmanlarına teslim etmiştir. Aslında, Devleti 
zedeleyen bu olay, Hükümeti hiç mi hiç rahatsız et
memiş, üstelik CHP'li 24 milletvekili de bu gösteri
lere katılarak, derneklere teslimiyetin garip bir örne
ğini vermişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, bunda tevile lüzum yok-
çünkü, bu Meclis kürsüsünden zabıtlara geçen un
surlar vardır. Bir arkadaşımız çıkmıştır, demiştir ki. 
«Biz tetkikat için çıktık, onun için orada bulundum» 
Bir arkadaşımız da çıkmıştır, «İftiharla, göğsümü? 
kabara kabara iştirak ettik» demiştir. 

Bunun tevil tarafı yoktur, açıktır ve ortadadır. 
Bütün dünyanın saygı duyduğu, çağ değiştiren 

emperyalizmi salt Türklük onuruyla yenen Fatih'le

rin, Atatürk'lerin nesli olan ulusumuz, 1 Mayıs'ta 
İstanbul'da, İzmir'de, Marks, Engels, Lenin, Stalin, 
Mao gibi portrelerle, kızıl bayrakların nasıl dalga-
landırıldığını, İstiklal Marşımızı bile bilmeyenlerin, 
nasıl, «Enternasyonal» i kendilerine bayrak yaptıkla
rını görmenin kahrı içine sokulmuşlardır. 

Geçen gün bu kürsüde bir arkadaşımız, «Enter
nasyonal marşı yoktur»' dediler. 

Enternasyonal marşı vardır, bu marş, Rus milli 
marşıdır, bunu biliyorsunuz. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Öyle deme
di, «Sosyalist enternasyonal» dedi. 

İ. ETEM EZGÜ (Devamla) — Müsaade edin... 
Yutturmaca yapmayalım... Güven duyduğunu gös
termeye yeterlidir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Okuman la
zım, çok okuman lazım; bilmiyorsun. 

İ. ETEM SZGÜ (Devamla) — Onurlu hükümet
lerin... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oku, oku; 
bilmiyorsun bunları. 

İ. ETEM EZGÜ (Devamla) — Senin kadar ve 
senden daha çok... 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sen ne an
larsın bu işlerden? 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Sayın Uysal, müdahale etmeyin efendim. 
İ. ETEM EZGÜ (Devamla) — Kaynağım, va

tandaşların... 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sen anla

mazsın bunlardan. 

t. ETEM EZGÜ (Devamla) — Sen biraz fırın 
kapağı yoklarsan, iyi öğrenirsin. (CHP sıralarından 
gürültüler). 

... Vatandaşın iradesine bağlayan hükümetlerin 
bulunmadığı zamanlar, vatandaşın panik içinde ol
ması, can kaygusuna düşmesi tabiidir. 

Sayın milletvekilleri, rüzgâr ekenler mutlak fır
tına biçerler. Demokrasi ve rejim düşmanlarını oy 
hesaplarıyla cezaevlerinden çıkarıp ortalığa bırakan
lar, ceza kavramını dejenere edenler, muhalefette 
<ken anarşiyi teşvik edenler, bugün ortalığı kasıp ka
vuran fırtınanın tohumlarını ekmişlerdir. Gönül is
terdi ki, hatalardan da ders alınsın ve hiç olmazsa 
'•»u hatalara devam edilmesin. Bakıyorsunuz Lenin' 
:n, Marks'ın, Engels'in ve Stalin'in resimleri altında 
kızıl bayrak ve kızıl gömleklilerin arasında, Ata
türk'ümüzün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisine 
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mensup milletvekilleri yer alıyorlardı. Oysa, duru
mun vahameti ortadadır. Bu rezaletten ürken, o ta
rihteki hükümeti oluşturan siyasi partinin genel baş
kanı ve Başbakan, kendini kurtarmanın telaşına düş
müş, «Yapılan hadiselerin kanuna aykırı olduğunu 
ve sorumlular hakkında tahkikat yapılıp, muameleye 
konulacağını» söylemektedir. 

Dün, CHP'li parlamenterleri de aralarında göre
rek, hükümet desteğini buldukları amacına kapılan 
DİSK yanlısı ve hataların sonucu bugün de rejimi 
tehdit eder davranışlarda bulunmakta, Türk işçisi
nin gerçek temsilcisi Türk - tş'in bugünkü siyasal or
tam içinde takındığı sorumluluk tavrının aksine, 
«Gün eylem günüdür», diye yeni tehditler savurmak
tadırlar, 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — işçi sınıfı 
hareketi bir bütündür; sen ne anlarsın? 

I. ETEM EZGÜ (Devamla) — 1 Mayısta TRT' 
de, yapısına uygun bir politika izlemiştir; komünist 
bayramlar arasında ilişkiler kurulmasını ve benzer
likler bulunmasını, âdeta övünürcesine, istercesine 
ekranlarına getirmiştir. 1 Mayıs 1978 tarihinde, Hü
kümetin aczini gören yasa dışı örgütler, silahlı ey
lemlerini daha da yaygınlaştırmışlar; komünizmin 
alabildiğine propagandası yapılmaya başlanmış, TKP-
ML imzalı afişler duvarlarımızın kızıl boyası haline 
getirilmiştir. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Vay 1 Mayıs 
1979'a. 

I. ETEM EZGÜ (Devamla) — Anarşiyi 1 gün
de durduracaklarını sananlar, esasında anarşiye des
tek olmuşlar ve güç vermişlerdir, sonra da bundan 
yakınmaya başlamışlardır. 1 Mayıs 1978'de, Cumhu
riyet tarihimizde ilk defa, Hükümetin himayesi ve 
vesayeti ve desteği altında, Türklük ve İslâmlıkla il
gili bütün değerler tahrip edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, İstanbul'da Devlet himaye
sinde suç işlenmeye devam edilmiş, Devletin kolluk 
kuvvetleri, suçu işleyenlere müdahale dahi etmemiş
tir, 

Dünyanın hiçbir yerinde, devletin himayesinde 
suç işlendiği, ne hukuk literatüründe, ne dünya si
yasi tarihinde görülmemiştir; ama, İstanbul'da Tak
sim meydanında işlenen suçlar, Devletin kolluk kuv
vetlerinin ihata ettiği çember içerisinde işlenmiş ve 
Devlet müdahale etmemiştir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Bravo, bravo, tes
cil ettin. 
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I. ETEM EZGÜ (Devamla) — 1 Mayıs 1978'de, 
Fatih Sultan Mehmet'in şanlı bayrağını dalgalandır
dığı İstanbul'da, kızıl bayraklar dalgalanmış, âdeta 
komünist işgali altında bir kent görünümüne bürün
müştür. Bu işgal sırasında CHP'li parlamenterlerin, 
Türklük ve İslâmlık düşmanlarına şirin görünme ça
baları ile, Atatürk'ün kurduğu parti maddeten ve 
manen çökertilmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O parti çök-
mez. 

I. ETEM EZGÜ (Devamla) — 1 Mayıs 1978'de, 
beceriksiz ve beceriksiz olduğu kadar da bilgisizli
ğini her yönüyle sergilemiş olan bu Hükümet, der
neklere teslimiyetin sakınılmazlığı içerisinde, seçim 
sırasında kendilerini destekleyenlere... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Oteller de var 
mı? 

t. ETEM EZGÜ (Devamla) — Onu siz daha iyi 
bilirsiniz. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız lütfen. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Senin fikir

lerinle Türk - İş'i bağdaştırma. 
î. ETEM EZGÜ (Devamla) — Türk - İş'e senin 

dilinden gelecek her şey zararlıdır. 
BAŞKAN — Devam edin konuşmanıza Sayın 

Ezgü; müdahalelere cevap verirseniz netice alama
yız. 

İ. ETEM EZGÜ (Devamla) — Dilinden zehir 
akıyor Hayrettin. 

... Karşı çıkarak, sonra da tehditlerden korkarak, 
Devleti teslim etmiş; öte yandan da, bir siyasi par
tinin Taksim'de yapacağı toplantısına izin vermemiş
tir. Bu bile, Hükümetle anarşi ilişkilerinin ne denli 
olduğunu tespit etmeye yeter de artar sanırım. 

1 Mayıs 1978'de, İstanbul'un Belediye Başkanı, 
Belediyeye ait bütün araçları, rejimin ve Türklük 
düşmanlarının emrine tahsis etmiştir; Belediye ekska
vatörlerinin köşebaşlarını kestiği Taksim'de, komü
nist sloganlar bu araçlara asılmıştır. 1 Mayıs 1978' 
de manevi duygularımızı öylesine zedelendirmiştir ki, 
Marksist ve Leninist yayın organları, «komünist par
tisinin güneşi göründü» diye umuda kapılmışlar; se
çimlerde uçurulan umut balonunun, bir asil millete 
değil, komünistlere umut getirdiği görülmüştür. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Mikrofona yaklaş, 
mikrofona yaklaş. 

I. ETEM EZGÜ (Devamla) — 1 Mayıs 1978'de, 
«Kahrolsun faşizm»! sloganları yeri göğü inletirken, 
komünizmi yeren tek bir slogan görülmemiştir. Oy» 
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sa, bu Hükümetin bugün tükenmiş bulunan başı, yıl
lar önce kalem oynattığı bir gazetede, «Bütün ko
münistler, kahrolsun faşizm diye haykırıyorlar» di
ye yazmıştır. 

1 Mayıs 1978'de Devlet yok olmuştur, Anayasa 
çiğnenmiş, Türk Ceza Kanununun yasakladığı fiiller 
pervasızca işlenirken, Hükümet, büyük bir pişkinlik 
ve umarsamazlık içinde olaylara seyirci kalmıştır. 

1 Mayıs 1978'de dernekler karşısında gerileyen, 
görev yapamayan, devlet otoritesini zaafa uğratan, 
yasaları uygulatmayan, büyük illerimizde estirilen 
terör havası yüzünden milyonlarca liralık zarara yol 
açan bu Hükümet, bir umut değil, koskocaman bir 
karabulut olduğunu göstermiştir. 

işte, bu nedenlerle anarşinin içinde boğulmuş, 
tükenmiş... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, 
zamanı doldu. 

î. ETEM EZGİ) (Devamla) — Acıttı mı cicim? 
îşte bu nedenlerle anarşinin içinde boğulmuş, tü

kenmiş, mevta olmuş... (CHP sıralarından gürültü-
-* 1er). 

SAMt GÖKMEN (Muğla) — Burası Meclis kür
süsü Sayın Başkan, ne biçim konuşuyor? 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Deliyi kürsüden indi
rin Sayın Başkan. 

î. ETEM EZGÜ (Devamla) — ... Devlete sahip 
çıkamayan, vatandaşı kendi kaderine terk eden,... 
(Başkanın tokmağı vurması, CHP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar, gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, Sayın Ezgü... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bunu bara 

gönderin, meyhaneye gönderin. 
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Yazıklar olsun! 

Ne biçim konuşuyorsun? Ayıp ayıp. 
1. ETEM EZGÜ (Devamla) — ... Anayasayı, ya

saları çiğnemesine seyirci kalan... (Gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Ezgü... 
1. ETEM EZGÜ (Devamla) — ... Bir yandan, 

milletvekillerini yasa dışı gösterilere gönderen, öte 
yandan, dostlar alış verişte görsün diye... (CHP sıra
larından gürültüler). 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sayın Başkan, nasıl 
böyle konuşturuyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, gürültüden takip edemi
yorum. 

Sayın Ezgü, Sayın Ezgü... 
t. ETEM EZGÜ (Devamla) — ... Öte yandan, 

dostlar alış verişte görsün diye olayları kınama ge-
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reğini duymuş CHP Pişkin Hükümeti, bunun hesa
bım Türk ulusuna elbet verecektir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; CHP sıralarından gürültü
ler). 

Hükümetin bütün beceriksizliğine, Devletin terk 
edilmişliği olması karşısında, pişkinliğine, bu Yüce 
Parlamento seyirci kalamıyacaktır. 

İşte, bu nedenlerle, 1 Mayıs 1978 olaylarıyla il
gili olarak açılması istenen Meclis Araştırmasına 
Grubumun tüm milletvekillerinin parmak kaldıraca
ğını belirtir, Sayın Meclisin milletvekillerini saygıyla 
selamlarım. (AP sıralarından «Bravo»/ sesleri, alkış
lar). 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sen Grubunu mu 
temsil ediyorsun? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ezgü. 
Siyasi parti grupları adına söz isteyen sayın üye?.. 
Önerge sahiplerinden söz isteyen sayın üye?.. 
Siyasi Parti Grubu adına söz isteyen var mı efen

dim?.. Grup adına Sayın Kabadayı buyurunuz; sü
reniz 20 dakikadır. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Üzerinde bulunduğumuz tarihimize kara sayfa 
halinde geçecek, her Türkün bağrını yakacak, gele
cek milliyetçi nesillerde bir matem günü olarak anı
lacak hadisenin üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi
nin görüşerini anlatmak üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Benden evvelki arkadaşlarımın söylediklerine ek
leyecek hiçbir şey yok... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — «Cicim» dediğine 
de katılıyor musun? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — ... Ama, yi
ne de, Grup adına birşeyler söylemiş olmak için ko
nuşacağım. 

İktidar mensupları, bakanları dahil, ne derse de
sin, güneşi balçıkla sıvayamazsınız, mızrağı çuvala 
sokamazsınız. Hadise bir vakıadır, bir gerçektir. Ger
çek olan vakıaları, hadiseleri, söz kurnazlığıyla, ba
zı zekâ manevralanyla örtmeye imkân yoktur; ha
dise, tarihi bir gerçektir, bir vakıadır. 

HASAN CERÎT-(Adana) — Kaç kişi öldü, kaç 
kişi öldü?' 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Biz şu veya 
bu parti suçludur diye suçlu aramaktan çok, hadise
lerin önüne geçmek, tekerrürüne mani olmak duygu-! 
sunu, arzusunu, isteğini yaşayan bir siyasi teşekkül 
olarak maruzatlarımı arz etmeye çalışacağım. 
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1 Mayıs Bahar Bayramını işçi bayramı ilan ede
rek, Taksim'de vuku bulan gösteriler, her yönüyle 
milli birliğimize ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
karşı girişilmiş, Anayasayı da ayaklar altına alan, 
Hükümetin himaye ettiği bir harekettir. 

Kanunlarımıza göre, «Bahar Bayramı» olarak 
kutlanması icap eden 1 Mayıs 1978 günü, maalesef 
Türkiye'de proleter bayram olarak kutlanmıştır. 

Sayın Bakan, «Verilen müsaade o değildir, pro
leter bayramı değildir»' diyor. 

Beyler, İhsan Kabadayı'nın adında değil, huyun
da, tüyünde, mizacında durmaya mecbursunuz; mev
cut hadisatın da iznin veriliş şeklinde değil, cereyan 
tarzı üzerinde durmaya mecbursunuz. 

Sayın Bakan, biz, zarf okumuyoruz, mektup oku
yoruz, olan hadiseleri okuyoruz. Olan, cereyan eden 
hadiseler İstanbul'da düpedüz bir proleter provası-
dır, komünizm harekâtının bir provasıdır; bu bir va
kıadır, işleyiş, tarz, hadisat, mekanizma odur; onu 
söylüyoruz, gerçek de budur. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Proleterler
den korkuyorsun. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Hiçbir şey
den korkmuyoruz, korktuğumuz tek şey Allah'tır; 
millete saygılı, Allah'tan korkan insanlarız. (Alkış
lar). 

Kimden korkacağız, neden korkacağız? 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Kabadayı, lütfen mü

dahaleye cevap vermeyin, karşılıklı konuşmayın. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Kadere rıza 
gösterdikten sonra, yatakta ölüm, kurşunla ölüm, 
urganda ölüm dedikten sonra, Allah'a iman edip, 
vatana bağlandıktan sonra, kimden korkacağız, neyi
nizden korkacağız, ne korkulacak haliniz var ki, kor
kacağız? 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sen Allah'tan da 
korkmuyorsun, Doğan Öz'ün katilisin sen. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale etme
yin lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Korkuyoruz, 
korkuyoruz. 

O Allah korkusu dile dökülmez, gönüllerde ya
şayan bir huşu ve meşk meselesidir; dile dökülmez, 
onu, yaşayan bilir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Doğan Öz'ün 
katilisin sen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu vakiüeri 
lütfen zamandan saymayacaksınız Sayın Başkan. 

Tabii, tabii, onu nazara alıyoruz 

Mitingin 

BAŞKAN 
efendim, 

İHSAN KABADAYI (Devamla) 
olaysız geçtiği... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Doğan Öz'ün 
katilisin sen. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — ... Bunun bir 

aşama olduğu, ne kadar, Hükümet yetkililerince dile 
getirilmiş olsa da, bunun ismi tarihe «proletarya 
diktatörlüğünün ön provası»; olarak geçecektir. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Doğru konuş. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Yurdu koru
makla görevli olan Birinci Ordu dahi 20 bin kişilik 
kuvvetini vermiş, 6 bin kişilik emniyet kuvvetleri ve 
ayrıca her türlü silahla mücehhez vurucu timler de 
Taksim çevresini sarmak suretiyle bu mitingi tahtı 
emniyete almıştır. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Gidip seyretti
niz mi? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bunun böyle 
olması, Hükümetin her yönüyle nasıl bir otorite za-
fiyetiyle malûl olduğunun ve sokağa teslim olması
nın ta kendisidir. (MHP sıralarından «ıBravo»ı sesle
ri). 

O gün dükkânlar kepenklerini indirdi, milyonlar
ca İstanbullu şehri terk etti - ben Istanbul'lu değilim; 
tstanbul'lular vardır burada, hayır, aksi varit ise, 
çıksınlar söylesinler; - in uçmamış, cin gezmemiş, en 
küçük sükût duyulmamış, kapılar kapatılmış, pence
reler indirilmiş, kepenkler çekilmiş, kimisi evine sin
miş, kimisinin İstanbul'u terk ettiği bir vakıadır. 

CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Ama hiçbir za
man Maraş gibi olmadı orası. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Böylece, İs
tanbul sokağa teslim edilmiş; Devlet silinmiş, adı 
bile kalmamış, kendi bulunmaz olmuş; evliyayı bu
lursunuz, fakat Devleti o gün İstanbul'da bulamaz 
hale gelmişsinizdir. Gerçek budur. 

Hükümet bunca yurttaşı tedirgin etsin, normalin 
üstündeki emniyet kuvvetleriyle yetinmeyerek 20 CCO 
askeri de bu işe tahsis etsin, sonra da «miting olay
sız geçmiştir» desin, «bu törende kan dökülmemesi 
memnuniyeti muciptir; bu hal İstanbul halkına mo
ral kazandırdı» diyebilsin... Ne hazin bir tablo, ne 
acı bir ifade! Şecaat arz ederken sirkatini söyleme... 
Şaştım buna doğrusu. Hadise olmuş da, kan akma
mış, bir şey olmamış, İstanbul halkına moral ver
miş!.. 
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YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Zaten sizin j 
üzüntünüz, orada hadise olmaması, insanların ölme
mesi, değil mi? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — İnsanın hav
salası, bunca acı tablodan sonra, yürekleri taşıyamı-
yor. Yetkililerin bu ifadeyi nasıl verdiğini, eski bir 
parlamenter olarak, havsalam almıyor; yüz ister, 
vicdan ister bunu söyleyebilmek için; bravo size, 
söyleyebiliyorsunuz. Bu kadar kuvvetin sevk edilme
si dahi acı bir olaydır; ama buna rağmen, yukarıda
ki sözleri söylemeye kızarmayacak yüz, umursama
yacak vicdan gerekir. 

Hükümet olarak, Taksim meydanının Kızıl mey
dan gibi kullanılmasının - Kızıl meydanı ben görme
dim, nasip olursa görmek isterim, ama duydukları
ma göre, o günkü Taksim meydanının panaroması, 
tablosu Kızıl meydandan daha korkunç, daha va
him günler yaşadığının - okumalarını, tariflerini, an
latılışını dinleyen bir adamım. Bağırmanın çağırma
nın ecele hiç faydası yok. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Kendi ecelin 
yaklaştı senin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bağırma ça
ğırma, gerçeği yıkamaz. 

Kızıl meydan gibi kullanılmasına göz yumacak, 
sonra da milletin ve Millet Meclisinin karşısına ge
çip «bu bir aşamadır» diyeceksiniz. «Hadise olma
dı» diyeceksiniz, «kan akmaması tesellidir» diyecek
siniz, suçun, günahın işlenmesine fırsat vereceksiniz, 
her türlü korkunç hadiseleri cereyen ettireceksiniz; 
sonra da «kan akmadı, olaysız geçti, bu da bir kâr» 
diyeceksiniz. Milli varlıktan, mefahirden çok şeyler 
kaybedeceksiniz. Kan akmadığını, İstanbul'un sanki 
cansız bir şehir haline gelişini, Hükümetiniz için bir 
muvaffakiyet göstereceksiniz. Buna, ancak «yazıklar 
olsun» denir. Ayrıca, «yaşasın Rusya, Türkiye Ko
münist Partisine özgürlük» diye meydanlarda bağı-
rılacak, sonra da «Egemenlik ulusundur» diyeceksi
niz. Bir Atatürk nesli olarak keşke ömrüm olmasay
dı, bugünleri yaşamasaydım ve Türkiye Cumhuriyeti
nin, Atatürk'ün eserinin bu günlere geldiğini görme
seydim. (Gürültüler) Bir Atatürk nesli olarak, Ata
türk'ün çocuğu olarak Atatürk'ün Türkiyesinde... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Kabadayı, sen mi 
Atatürk'ü savunuyorsun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — ... Bu slo

ganlar atılacak, «yaşasın Rusya» denecek, «Komü
nist Partisine özgürlük» denecek, kızıl bayrak çeki-

| lecek, Atatürk'ün büstüne kızıl bayraklar sarılacak,-
gibi yaşı geçmiş ihtiyarlar da bugünleri görecek, bu 
başları kızıl yaşmaklarla sarılmış, serpuşlarla sarıl
mış sergerdeler geçecek bu sloganları atacak, benim 
ömür değil bizler için, ömür törpüsü, dünyadayken 
cehennemde yaşamanın bir Türk olarak da kendisi
nin üzüntüsünü ve ıstırabım yaşadığımı Yüce Mec
lise, zabıtlara geçsin diye söylemeye mecburum. 
(CHP sıralarından gülmeler). Gülmeyin, «güleriz ağ
lanacak halimize» hikâyesindeki gibi, ancak buna 
ağlanır da, ağlama yerine gülüyorsunuz kabul ediyo
rum ben. 

Türk Bayrağı yerine kızıl bayraklar çekilecek, 
Hükümet hâlâ «özgürlük» teranesinden bahsedecek. 
Ne biçim özgürlüktür bu? Ne biçim Atatürk Türki
yelidir bu? Buna şaşmamak elden gelmiyor. 

İstiklal Marşı yerine Sosyalist Enternasyonal 
marşları söylenecek, hâlâ Bakanlar Kurulu ve Halk 
Partisi iktidarı ayakta duracak. Olaya açıklık getir
meyecek, kurnazca laflarla, birtakım zekâ oyunlarıy
la işi hafife alacak ve sonra da milliyetçilikten bah
sedecek. (CHP sıralarından gürültüler). 

Türk büyüklerinin ve Atatürk'ün portrelerinin ol
madığı bu mitingte Lenin'in, Engels'in, Troçki'nin, 
Nazım Hikmet'in resimleri... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sen mi Atatürk'ü 
savunacaksın Kabadayı? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Daha dün 
denecek yılda Türkiye'den toprak isteyen, bugün 
Rusya'da dahi mezarı, heykelleri kalmayan, adı si
linen, «hain» ilan edilen Stalin'in resmi. Stalin Rus
ya'da ikinci defa öldü. Heykelleri yıkıldı, adından 
bahsedemezsiniz, silindi süprüldü. Türkiye'de yaşatıl
mak isteniyor. Ne hazin bir tablo? 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Peki ne istiyorsunuz 
iki defa ölmüş adamdan? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Onun da res
mi ellerde geziyor, portreleri ellerde geziyor. (CHP 
sıralarından gürültüler). Stalin'in büyük portreleri el
lerde bulunacak. Hükümet hâlâ «Atatürkçüyüz» di
ye laf edecek, bu portre ve panoların önünden de, 
benim eski Halk Partili - adını kullanıyorsunuz, ken
dini değil - 24 tane Halk Partili milletvekili, eski ve 
yeni belediye reisleri önünden geçecek, bunu affede
ceksiniz. «Benim anam seni filan yerde gördü» de
miş. Peki Halk Partili olarak tasvip etmiyorsunuz 
da, muamele yapıyorsunuz da, Sayın Bakan, 24 Halk 
Partisi milletvekilinize, eski yeni belediye reislerini
ze ne muamele yaptınız, yapıyor musunuz? 
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Her asker maiyetine, her evlat babasına, her mü
rit şeyhine uymaya mecburdur. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sen niye görüp 
uymadın? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Atatürk'ün 
Halk Partisi elinizde olduğunuza göre, babanıza gö
re, kurucuya göre tezekkür etmeye mecbursunuz. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Niye etmediniz, 
niye? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Elbette eski 
Halk Partisinin huyunda, tüyünde, örfünde, âdetin
de, tatbikatında böyle gelmiş geçmiş yoktur. Onu 
vasıta olarak kullanıyorsunuz. (CHP sıralarından gü
rültüler), 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Seni Halk Partisi 
yetiştirdi Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ya Halk 
Partisinin mazisine, geçmişine, onun kurucusu Ata
türk'ün geleneklerine uyacaksınız... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sen de Halk Par
tiliydin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Onun dedik

lerinin zıddına 24 milletvekiliniz, eski ve yeni mil
letvekiliniz, belediye reisiniz geçecek, sonra da Halk 
Partili olacaksınız. 

Zaten Halk Partisi sizin için, hedeflerinize var
mak için vasıtadır. (Gülüşmeler) İşinize geldiği za
man gülünüz, gelmediği zaman külünüzdür; bunun 
bundan daha canlı hadisesi, ispatı, şahidi olamaz. 

Bu kadar çelişki içinde bulunan, bu denli uyuş
mazlık içinde olan bu Hükümet, basiretsiz tutumu 
ile memleketimizi bölmeye ve rejimi yıkmaya yöne
lik bu acı hareketlere göz yummuştur. Eğer 1 Mayıs 
günü ikinci bir devrimci işçi grubu bu topluluğa ka
tılmış olsa idi, İstanbul'un yerinde yeller eser, binler 
değil, yüzbinler ölürdü. İyi ki, ikinci işçi grubu, işçi 
teşekkülü bunların arasına sızmaya muvaffak ola
madı. Alınan tertibat sayesinde -• teşekkür edeceğim 
tek nokta bu - o ikinci devrimci işçi teşekkülünün 
araya sızmasına fırsat vermediniz; vermiş olsa idiniz 
İstanbul'un bugün birçok mamur bölgelerinde bay
kuşlar ötecek, yüzbinlerce insanın kanı sel gibi aka
caktı. Sadece takdire değer tarafınız burasıdır. 

Yürüyüşçüler, anarşiyi bu hedefe vardıktan, bu
nun buraya varacağını bildiği için, mevcut Hükü
met, Kıbrıs Harekâtında dahi kullanılamayacak 20 
bin kişilik askeri bu maksatla kullanmıştır. Yürüyüş 
bittikten sonrada yürüyüşçüler, anarşiyi gaye edinen 

topluluklar, yürüyüş bitince Aksaray yollarını, bazı 
vasıtaları gaz dökerek yakmışlar ve bunu engelleme
ye çalışan polislere ateş açmışlar, sonunda bir me
murumuzu da şehit etmişlerdir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — 34 tanenin he
sabını niye vermediniz? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — «Miting olay
sız geçti» diyenlerden, İstanbul halkının neden şeh
ri terk ettiğini, kapılarını - pencerelerini panjurlarını 
kapattığını sormanın yeterli olduğu kanısındayım. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — İstanbul'u 
rumlar gibi telaffuz etme. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu yüzden

dir ki, ecelin korkuya faydası yok; kaçtığınız ka
dar akıbetinize süratle yaklaşıyorsunuz, kaçmayın, 
çekinmeyin, gelin, Milli Selâmet Partisinin vermiş 
olduğu bu Meclis Araştırmasını kabul edin, enine 
boyuna bunu tahkik ve tetkik edelim. 

Şunu bilesiniz; tarihi bilen insanlar, bildiği devri 
de beraber yaşayarak ömürlerini uzatan insanlardır. 
Politikacı her şeyden evvel tarihi bilmeye mecburdur. 
Tarihi bilirse; idarenin adı, şekli ne olursa olsun yönet
miş olduğu devleti güçlü kılar; vatanını kutlu, milletini 
mutlu kılar. Tarihi gerçeklerden kaçarsa, kötü yön-. 
lerinden kaçıcı, tedbir alıcı, iyi yönlerini geliştirici 
tedbirler almazsa; devletleri, milletleri tarih boyunca 
devletin, milletin adı ne olursa olsun çok kere yö
neticileri yıkmıştır. 

«Fertler fani, milletler bakidir» derler, ama bi
lesiniz ki fertler gibi milletler, devletler de fanidir
ler. Devleti yöneten kişiler tarihten ibret almazlar
sa; kötüyü tekerrür ettirmekten kaçmazlar, iyilik yö
nünde tedbirler almazlarsa; milletini, örfüne, âdeti
ne, inancına, köküne, kökenine, tarihine, temeline bağ
layıcı; devrin teknik, sanayi, teknoloji, ekonomik ge
lişmesine fırsat verici, ordusunun eğitimine, silahına 
değer verici tedbirleri almazlarsa fertlerin öldüğü gi
bi, milletler de ölür. Fert ölür mezara, devletler, mil
letler de ölür tarihin milletler kabristanına gider, 

Bizim burada alacağımız çok büyük ders vardır. 
Beyler bir gerçeği kabul etmeye mecbursunuz. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Aramızda bayanlar 
da var? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben söyle
mekle mükellefim, siz beğenesiniz diye değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Devam 
ediniz Sayın Kabadayı. 
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İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben Grubum 
adına derdimi dökmeye, şu önergenin çok haklı ol
duğunu söylemeye mecburum. 

Türkiye 260 sene içerisinde Çarlık Rusya ile kom
şuluk yapmış ve Osmanlı İmparatorluğu 260 yıl içe
risinde 13 defa harbetmiş, bu harplerin süresi de 26 
senedir. Bundan hedef ne idi? Deli Petro'nun hede
fini tahakkuk ettirmek, Osmanlı Devletini, Türklü
ğün kalanını da yutmak, sıcak denizlere inmek idi. 

Dün Çarlık Rusya gitmiş, bugün komünizm Rus
ya'ya hâkim olmuştur. Dün Çarın hâkimiyeti vardı. 
Bugün komünizmin, kollektif diktanın Türk'lük için 
tutumu; Çarlık Rusya'ya hak, rahmet okutturacak, 
mevlit okutturacak kadar daha hazin, daha fecidir. 
1885'de VII nci Edvart'la II nci Nikola toplanıp, 
Osmanlı İmparatorluğuna «Hasta Adam» adını veren 
'bunlardır, paylaşmaya karar veren bunlardır. 

Hal böyle iken... 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Sen de hasta adam
sın. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Komünist 
Rusya, tırnağı tuttuğu zaman bütün dünyayı kaşıdı
ğı gibi, bizi kaşımak da ezeli ve ebedi hırsıdır onun. 
'Bu hırs ona Çarlık Rusya'dan miras kalmış, Deli Pet
ro'nun vasiyetidir ona. 1945'de dahi «Vilayeti Se
lise» dediğimiz üç vilayeti istemekten hiçbir zaman 
geri kalmamıştır. 

Şuna ben inanıyorum, evlatlarıma vasiyetim şu : 
Şimalden Türkiye'ye kar, tipi, fırtına, bora, soğuk eser 
ama, daima tarihimiz boyunca milli felaketler esmiş
tir. Bundan böyle de şimalden Türkiye'ye daima mil
li felaketler, bizi millet olarak, Devlet olarak yok 
edici oyunlar, komplolar eseceği için, bütün Türk 
Milletini - hepiniz dahil - gençliğimizi şimale karşı 
tedbirli olmaya davet etmek benim borcumdur. 

Siz Atatürk'ün Partisisiniz, Halk Partisi, ya adını 
değiştirin, ya da onun usulüne uyun. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sen bizimle ne 
uğraşıyorsun? Sen kendine bak. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Adını değiş
tirmeyeceğini... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Niçin kaçtın Ata
türk'ün Partisinden? 

İHSAN KABADAYI (Devamla), — Atatürk, 
«Komünizm Türk âleminin en büyük düşmanıdır. 
Nerede görülürse başı ezilmelidir» dediğine göre; siz, 
değil onun kendine, lafına, sözüne, sloganına, paralo-
suna dahi tahammül etmemeye mecbursunuz. Bu yol
daki müdafaa, ne bize düşer, ne de AP'ye düşer; 

Atatürk'ün Partisi olan size düşer. Zavallı kabrinde 
yatamıyor, bu tutumunuzdan dolayı azap içinde, ıstı
rap içinde kalıyor. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Faşizm ne
dir? il 

i 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bugün Tür
kiye, adı konmamış, ilanı yapılmamış bir harp için
dedir. Bunun nedenini komünizm doktrininin, komü
nizm fikirlerinin Türkiye'de okulları, mektepleri, iş
yerlerini, bütün şehirleri sarmasında bulmaya mecbu
ruz. Türkiye, adı konmamış, ilanı yapılmamış bir 
harp içindedir, diyorum. Bunun fikriyatını yapan, 
serpen, Türk Vatanında Türk Milletini birbirine düş
man eden, işçisini işçisine, gençliği gençliğe düşman 
eden; anarşizmi, soygunları alıp götürten; muhtelif 
adlarla Devleti bölmek, yok etmek isteyen, düpedüz 
komünizm doktrininin kendisinden başka hiçbirisi 
değildir. 

'BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen konuşmanı
zı toparlayın. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Komünizm, 
sadece Türklük için değil, dünyanın her yerinde, tek
mil milletler ve devletler için bir nevi ağı, bir nevi 
güvedir. Güve kumaşı nasıl dalarsa; ağı, nasıl ağa
cı dalarsa; komünizm o milletin, o devletin milli pa
saportlarını dalar, yok eder, ondan sonra da kendi
si rahatlıkla oraya gider. İşte, bugün Türkiye'de tez
gâhlanan aşırı solun oyunu, Türk Milletini milli pa
saportundan, milli hüviyetinden ederek, güve gibi da-
layıp, ağı gibi yok edip, rahatlıkla Türkiye'yi bir Bol
şevik vilayeti haline getirmenin yolundadır; istanbul' 
daki prova da bunun küçük bir resmi, bir parçası
dır. 

Biz ne olursak olalım, parmaklarımız bir diyorum 
bakın, ayrı da olsa, elimiz bir, ellerimiz ayrı olsa da 
kolumuz bir, kollarımız ayrı olsa da bedenimiz bir. 
Bu anlayışla hepimiz, hep beraber ayılmaya, uyan
maya, kendimize gelmeye, komünizme, aşırı sola, 
memleketi, devleti yıkıcı her türlü cereyanlara karşı 
tedbir almaya mecburuz. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sa
yın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Şunu bilin, 
tarih milletlere mehil verir; ama yöneticileri gerekli 
tedbiri almazsa, ona acımaz, tarih acımasızdır, mil
letleri de yutar, devletleri de yok eder. 

Sayın Bakanıma şunları sorup, bitiriyorum: 
Sayın Bakan diyor ki: «Tahkikat yaptırıyoruz» 

Tahkikat yaptırdınız da, demin dediğim acı hadiseler 
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cereyan ederken, niye tedbir almadınız? «Suçlulara 
suç zemininde, niye müdahale etmediniz?» diyorum. 
Müdahaleyi sadece biz almışkan, bu yürüyüşe de
mokratik sola mensup tam 39 dernek iştirak etmiştir. 
Bu da, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanuna mugayirdir. Bu hallere neden ve niçin fırsat 
verdiniz? Muhalefete mensup bir milletvekili olarak 
hesabını sormaya mecburum. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sayın 
Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Allah İstan
bul'u korudu, millete bir kere daha acıdı. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — «İstanbul» 
de; «İ'stanbobu Rumlar söylüyor. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Hadiseler ters 
aksaydı, ikinci işçi teşekkülü gitseydi İstanbul, baş
tan kara, Haçlı seferlerinde, Latin istilasında tahribe 
yağmaya uğradığı gibi tahrip olup, işgal edilip, daha 
çok kan akacaktı. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, son cümlenizi söy
leyin lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bu anlayış içe
risinde biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, isabetli 
olarak verilen bu Araştırma önergesine müspet oy 
vereceğiz; sizler de geîin, müsbet oy verin; bunu eni
ne boyuna araştıralım, reçetesini yazıp, ilacını bula
lım, derim. 

Grubum adına hepinizi saygıyla selamlarım, sağ-
olun. (AP, MHP ve MSP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
CHP Grulbu adına Sayın Hayrettin Uysal, huyu

nun efendin. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Uysal. 

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

1 Mayıis toplantısıyla ilgili, Yüce Mecİslümfelde 
Cumhuriyet Halik Paırftü Grubu adına faiz beşindi 
'kez görüşlerimizi söylüyoruz. Hükümet üç kez bura
ya gelldli ve gömüşlerini Anayasa açısından, mevcut 
yasallar açısından belirledi, ifade etti; ama muhale
fet partilerinlı, sözcülerini bir türlü ciddi bir nokta
ya getiremiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, kavramlar üzerinde 'sürekli 
olarak i'Mracı bir yöntem uygulaımalk hiçbir partiye 
değer 'katmaz. Geçen hafta 1 Mayıs toplantısını bu
rada enine boyuna 'tartıştık; yazık değil mli bu Meçi
sin çahşmalarına? Geçen hafta 1 Mayıs olayını her 
stöyasi parti burada enline boyuna tartışarak görüş

lerini söyledi. Hükümet görüşünü söyledi. Biitr haftîa 
sonra aynı önerge buraya getirilerek, temdit pilavı 
gibi, birtakım unsurları sürekli olarak denetim yapı
yoruz diye buraya getirmek: suretiyle MecMın saat
lerini heba etmeye yazdk değil mi arkadaşlarını? B(iz 
görüşlerimizi söyledik, beyler görüşlerini söylediler, 
muhalefet partileri sözcüleri görüşlerinli söylediler, 
Hükümet bu konuyla ilgili görüşünü söyledi* 

1976'da 1 Mayıs toplantısı yapıldı, 1977'de 1 Ma
yıs toplantısı yapıldı, 1978'de 1 Mayıs toplantısı ya-
pıSdı. Bu ülkede dernekler, yasalarla kurulur. Bu ül
kede sendikalar, yasalarla kurulur; toplantılarını Ana
yasaya ve yasallara uygun olarak düzenlerler. 

Hükümetlerin görevi nedir? Hükümetlerin göre
vi, bu toplantılarda yasalara aykırı davranışta bu
lunuluyorsa, suç işlemiyorsa onları delilleriyle sapta
yıp, yargı organına tevdi etmektik, 

1978 1 Mayıs toplantısını ilki kez önerge vererek, 
üç kez buralda Gensoru vesilesiyle dile getiren mu
halefet partileri şunu söyleyebiliyorlar mı? Hükümet 
Anayasaya göre, yasalara göre bir demeğin, bir sen
dikanın yasal usullerle tertiplediği toplantıda bu ya
salara ayikırı davranışlardan ötürü soruşturma açma
mış, meseleyi yargı organlarına tevdi etmemiş dliye-
bliil'iyorlar mı? Hayır diyemiyorlar. Hükümet göre
vini yapmış. Hükümet, Anayasaya ve yasalara gö
re bir başka görevle daha yükümlü; toplantı yapan
ları, gösiteri yürüyüşü yapanları, yasalara göre ya
panları korumakla görevli; o toplantıyı burnunu ka
natmadan, bir başlk'a gücün o toplantıya saldırı ha
inde bulunması hallinde dahi onu önlemekle görevli, 
kan döktürmemekle görevli, silah kulandırmamak-
la görevli. 1978 dlaiylarında Hükümet tedbirini al
mış, kan döktürmemiş, yani kendisine, uhdesine tev
di edilmiş yasal bütün işlemıleri yapmış. Ama, 1977 
yılında 34 yurttaşın kanı dökülmüş. O zaman da bu 
ülkede hükümet vardı ve o zaman da muhalefet söz
cüleri vardı, 1978 yılında «'devlet yoktur»; diyenler, 
1977 yılında devletin hiç olmadığını haitırlamalııdır-
lar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Çün
kü, 34 yurttaşın kanı dökülmüş. 

Değerli arkadaşlarım, simidi bir araştırma tole-
bünde bulunacaksınız, bir Genel Görüşme talebinde 
bu'hınacafcsınız; 1977'yi bıçak gibi keseceksiniz bira* 
kaçaksınız sorumluluğunuzla onu bir hak olarak gö
receksiniz. 1978 yılında kan dökülmemesi, tedbir alın
ması, yasal toplantının yasa sınırları içerisinde yap
tırılması göreviyle yükümlü bir hükümetin burada
ki görevini hatırlamayacaksınız, bir suç lişlîerımffişs©, 
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onun cezasını ancak yargı organlarının vereceglnî 
hatırlamayacaksınız, Hükümeti suçlamak için her gün, 
kamuoyuna birtakım propagandalar yapmalk 'için her 
gün bu konuyu 'kaşıyacaksınız. 

Değerli arkadaşlarım, bunu lütfen muhalefet par-
tÜIeri bıraksınlar. Kavramlar üzerinde, görevler üze
rinde, b'fctalkıim sendikaların ve demeklerin kendS 
halkları üzerinde yapacakları ve kullanacakları bir
takım işlemler karşısında Hükümet görevini yap
mazsa, onu delilleriyle buraya getirsinler. Ama Hü-
ktümet görevini yaptığı halde Soruşturma, Araştırma, 
Genel Görüşme, arka arkaya bunları buraya getirip 
kamuoyunda kendilerine puan kazandıracağını san
dıkları, «Eferidim 'komünistler korunuyor, efendim 
yasalara aykırı hareket ediliyor, efendim Mao'nun 
reslmi taşınıyor, Stalinsin resmi taşınıyor, şu ölüyor, 
bu oluyor» diye sürekli olarak Türk halkına hissi bir
takım noktalardan propaganda unsurları ile bu Mec
listen ciddiyetten uzak, Hükümetin görev ve sorum-
lukığuyla asla bağdaştırılamayacak bir noktada eîeş-
örij konusu yapılıyor. 

24 tane 'milletvekili arkadaşımız toplantıya kaltıl-
mış. Elbet katılır. Üllkü - Birlin toplantısına, falan 
kuruluşun toplantısına, falan derneğin toplantısına, 
falan sendikanın, MlSK veya şunun toplantısına mu-
halefet partilerinden sayın milletvdk'illeri fcatıldıkla-
rı zaman onların ilkeleriyle veya düşünceleriyle o 
partileri özdeş gösterme gibi bir 'davranış, İlkel bk 
davranıştır. Herkes her fikri dinler. Herkes her fikir 
toplantısında her söyleneni isterse dinler, dinlemek 
fattemezsıe o toplantıya katılmaz. Dinlediği zaman o 
fikirleri, o partinin, o m'Mleltvdkilleriniin kafalarına, 
gönüllerine, yüreklerine, ilkelerine alacak d%e bir (ku
ral da yoktur demokrasilerde. 'Biraz kendimizi de
mokrasiye alıştıralım. Birtakım düşüncelerden, bağnaz, 
(kalıp, doğma gibi biritalkım düşüncelerden Ikendimizli 
sıyıralım ve bu kürsüyü, denelim mekanizmasını, lüt
fen ciddi gördüğünüz ıkonularda arka arkaya aynı 
konuda sürekli olaralk kullanma yolundan 'da kendi
mizi kurtaralım, 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Konyağa 
demokrasi yok muydu? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, biz geçen hafta parti olaralk ve 
Hükümet de kendi görüşlerini buradan ifade etti. 
Geçen hafta 1 Mayıs toplantısı olayı İle ilgili açık -
saçîc burada görüşler tartışıldı. İkinci kez, bir haf
ta, 7 gün sonra yine bu tonu buraya getiriliyor; bu, 
gayri samiimi bir davranıştır. Onun için bu önergeye 

Cumhuriyet Halk Partİsli Grubu olaralk ret oyu vere
ceğimizi ifade eiümek istiyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uysal. 
Gruplar adına (konuşmalar bitmiştir. 
Önerge sahibi olaralk Sayın Erdal, 'buyurunuz; efen

dim-
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; 1 Mayıs 1978 Tak
sim olayları üzerine, Grubumuz adına verilen Araş
tırma Önergesinde, imza sahibi olarak huzurlarınıza 
çıkmış, söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce 
Meclisi saygı ile selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Cumhuriyet 
Halk Partisinin sayın sözcüsü muhalefetten şikâyet 
etti. Hiç şikâyet etmeye hakkı yoktur. Muhalefet her 
gün, her an iktidarı gözetlemekle, takip etmekle; onun 
icratının iyi olanını takdir etmekle ve iyi olmaya
nım da tenkit etmekle vazifelidir. Biz milletten bu 
görevi alarak bu kürsüye geldik. İktidara gelen bir 
parti «her şeyi kendi yapar» düşüncesine kapılıp da, 
muhalefetin söz hakkını alamaz. Çünkü, bize millet 
bu görevi vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, daha önce 1 Mayıs hak
kında Genel Görüşme Önergesi verilmiş ve burada 
konuşulmuştur. Biz de Araştırma Önergesi verdik. 
Araştırma Önergemiz kabul edilirse, 1 Mayıs'ın ter
tibinde, teşkilinde, hazırlığında neler yapılmıştır? Bu
rada hangi kanunsuz işlemler yapılmıştır? Burada 
Türk Devleti, Türk Milletinin rejimi nereye götürül
mek isteniyor? Onun araştırılması için önerge ver
miş bulunuyoruz. Bu, en tabii hakkımızdır. 

Değerli arkadaşlar, bir hadise olduktan sonra, bu 
hadisenin vazifelileri üzerine gidecek diye biz seyir
ci kalamayız. Hiç olmazsa bundan sonra tedbir ala
lım. Testi kırıldıktan sonra çok akıl veren olur; ama 
biz, testiyi kırmadan tedbir almak istiyoruz. 

Bu bakımdan, böyle Araştırma, Genel Görüşme, 
Gensoru önergeleri için Sayın Hükümet hiçbir za
man muhalefeti tenkit etmesinler. Çünkü, onların 
muhalefetteki devrini de biliyoruz. Sayın Uysal bu
raya çıktığı zaman ter ter tepinirdi. «Katil Hükü
met, bütün cinayetleri bunlar işliyor» diye ter ter 
tepinen Sayın Uysal, şimdi buraya çıkıyor ve «Efen
dim, muhalefet Hükümeti çalıştırmıyor, bizim göre
vimiz muhalefetin Araştırma önergesi ile uğraşmak 
değildir» diye muhalefete tarizde bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümeti olarak, şu anda halen muhalefet görevini 
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yapmakta devam ediyorsunuz. Muhalefet iktidar du
rumunda, iktidar da muhalefet durumundadır. 

Değerli arkadaşlarım, buraya gelen Araştırma 
önergesinde kanunsuzluklar olduğunu iddia ediyoruz 
ve bunları da misalleri ile gösteriyoruz. Sizler buna 
oy verin, dökelim ortaya neyin ne olduğunu, ondan 
sonra bir daha bu işlem yapılmasın. 

Muhterem arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi 
sayın milletvekilleri sizlerin muhalefetteki konuşma
larınıza şöyle bir göz atarsak, aslında bu hadiselerin 
meydana gelmesinde biraz da sizin yardımcı olduğu
nuz meydana çıkıyor. 

Sayın Başbakan EceVit, bir tarihte «Ey emniyet 
mensupları, sakın ha.. Hükümetin emrine uymayın, 
Hükümetin dediklerini yapmayın, ona karşı gelin. 
Biz iktidara geldiğimiz zaman size büyük makamlar 
vereceğiz» diye beyanatlarda bulunmuştur. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bunlar hep 
yalan, iftira. Bunların ispatlanması gerekir. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — «Ey işç'iler, 
isteyin. Ne kadar isterseniz isteyin, hatta fabrikayı 
dahi isteyin» diyecek kadar ileri giden Cumhuriyet 
Halk Partisi, gayet tabii bugün Taksim'deki DlSK'in 
mitingine mani olamazdı. Çünkü, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Kanunu buraya getirildiği zaman Mec
liste Cumhuriyet Halk Partisi, Meclisi çalışmaz hale 
getirmiştir; dışarda da DİSK fabrikaları işgal etmiş
tir. «DGM'ne hayır» Fabrikalar kap attırılmıştı. 

Ne çabuk unutuldu? Yani sizin bu hadiseleri müş
terek yaptığınızı, eşgüdümle çalıştığınızı biliyoruz. 
Ama sizi tabii boş bırakmayacağız, sizi sahipsiz bı
rakmayacağız. Bakınız, Cumhuriyet Halk Partisi bu 
milleti nasıl bölüyor? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sen kor
kunç bir yalancısın. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — «Yalancı» di
yenlere cevap veriyorum. 

Sayın Ecevit'in beyanatı : «Doğu Anadolu'da ayı
rıcı akımları olduğundan çok büyük gösterenler, sö
mürü düzenini sürdürmek isteyenlerdir. Cumhuri
yet Halk Partisi iktidarında Devlet, Doğuya silahla 
değil, sevgi ile gidecektir.» 

Arkadaşlar, bizim Doğu'muz, Batı'mız birdir, 
ayıramayız. Beyanatların tarihi de vardır. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Gereksiz 
laf ediyorsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Yine bakınız; 
«Bu kesimde köylülerin, bazılarının eşkiya dedikle
ri devrimci genç anarşistlere karşı değil, köylülerin, 
sömüren ve tehdit eden köy ağalarına karşı olduk
larını gördüm.»; diyor. Yani anarşistler köy ağa
larına karşı imiş, Sayın Ecevit de böyle olduğunu 
tespit etmiş (CHP sıralarından gürültüler) ve bu Or
tam Gazetesinin 15 . 5 . 1973 tarihli sayısında ya
yınlanmış. Bakın bölücü kimdir? «1 Mayıs'a nasıl ge
linmiştir?» işte bu şekilde gözlerinizin önüne ser
miş oluyoruz. Buna «Yalan»ı diyenlerin, aslında ken
disi yalandır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Aslında 
siz 1978 1 Mayısında cinayet işlemek için... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale et
meyiniz. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, Maraş hâdiseleri için «Soykırımı» diyen 
Sayın Ecevit, bakın ne diyor: «Bir mezhep mensup
ları eziüyorsa, elbette kendi haklarını korumak için 
demokratik ölçü ve biçimde mücadelelerini yapa
caklardır.» 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Değil efen
dim, değil! 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Tam tersi
ne, 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Ve «Ey 1938'in 
kahramanları», diye Tunceli'leri karşılıyor. 

Evet arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisinin si
cilini bu millet tutuyor. Bu hâdiselerin neden ileri 
geldiğini gayet iyi biliyor. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Tabii, tabii. 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli arka

daşlarım; bendeniz daha önce konuştum, size bu 
mevzuda fazla bir şey söylemeyeceğim, yalnız daha 
önce konuştuğumda; çok hazine var aslında konuşur
sak (CHP sıralarından «Tükendi» sesleri.) Siz tü
kenirsiniz, biz yine tükenmeyiz.. 

Bakınız; daha önce konuşmamda, «Taksim'de 1 
Mayıs Mitingine katılan bayanların başında Rusça 
yazılı eşarplar var» demiştim. Bir arkadaşım, - şim
di burada oturuyor - «yalan» diye bağırmıştır. İşte 
size okuyorum o gazetenin bastığı resmin altındaki 
yazıyı. Resim budur, (Gazeteyi kürsüden gösterdi) 
altında da şunu yazıyor... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — O, Milli 
Gazete mi? Sizin gibi milli mi o? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — «Mitinge katı
lan kadınların Rusça yazılı başörtüleri dikkati çeki
yordu» diyor. 
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MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Gazetenin 
başlığını göster. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Arkadaşlarım, 
resim buradadır. Bize yalan diyenlerin, aslında ken
disi yalandır. 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeseniz süre
sinde bitirir konuşmasını; biz de kurtulmuş oluruz. 
Bırakın konuşsun. (CHP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri.) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bitti mi? 
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Hiç telaşlan

mayın. Aslında vaktimiz olsa çok konuşacağız. 
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisini 

bu millet aslında 1950 ile 1960 arasında da muha-
lefetliğini bilir; 1960'tan sonraki hallerini de bilir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, bir 
şey anlamıyorum. 

BAŞKAN — Gürültüden Sayın Dağdaş. Çünkü 
bu gürültüleri dinlemek kolay değildir hakikaten. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Hangi üniver
site hareketlerinde, hâdiselerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi dışarıda kalmıştır? Hatta bugün bakan olan 
bazı sayın arkadaşlar da 1960'taki hâdiselerin ele
başılarıydı. Bakarsanız şöyle, Türkiye'deki kanun
suz hareketlere yardımcı olan - içinde veya başında 
veya sonunda - maalesef Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi olmuştur. Bunu isteseniz de istemeseniz de biz 
söylüyoruz ve tarih de böyle yazıyor. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ağzından çı
kanı kulağın duysun da söz almayalım. Bir de Müslü
man geçiniyorsun. Yalan söyleme. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bu bakımdan, 
biz burada Türk Milletinin bir temsilcisi olarak, Tür
kiye'deki kanunsuz hareketlerin önlenmesini istiyo
ruz. Taksim'de aslında Türkiye'de değil, Moskova 
meydanında yapılan bir 1 Mayıs gösterisi yapılmış
tır; sloganlar, pankartlar, konuşmalar; hatta o gün 
akşamki televizyona bakarsanız Moskova'daki mera
sim de Taksim'deki merasimin aynı olmuştur. Yal
nız dikkat ettiyseniz, her iki tarafta da, yani Mos
kova ve Türkiye'deki bu merasimlerde Mao yoktu. 
Çünkü Leninistler Mao'cuları sevmezler; 1978 Tak
sim hâdiselerine sokmadılar. 1977'de bağımsız bir 
İçişleri Bakanı vardı ve 1977 hadiselerinde Mao'cu-
lar bu yürüyüşe girmişlerdi ve hadiseleri öyle çıkar
mışlardı. Hem Devrimci işçi Sendikalarının basında
ki sözleri... 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) — Sen Türk 
halkını ne zannediyorsun? 

BAŞKAN — Sayın Erda\ süreniz dolmak üzere, 
lütfen tamamlayın. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — ,.. Hem diğer 
yazılardan da şunu çıkarıyoruz ki; 1977 Taksim ha
diselerinde Mao'cularla CIA müşterek hareket etti 
deniyor, iddia budur, Devrimci işçi Sendikasının 
mecmuasında «onlar cinayet işledi»; deniyor ve bakı
yoruz, hakikaten, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
1977'deki hadiselerin üstüne dahi gidemiyor, ancak 
konuşuyor. 

Aslında basında, Mao'cularla CIA'nın yaptığı ken
dileri tarafından söyleniyor, fakat ne o zaman, ne de 
ondan sonra bunun üstüne gidemiyorlar. Gönül is
terdi ki; bugün hükümetsiniz, 1977 dahil 1978'i içi
ne alan bir tahkikat açın, suçluları bulun ve bu mil
lete «Ey millet, işte rejim düşmanı bunlar, Devlet 
düşmanı bunlar, cezasını verdik» deyin. Millet ra
hatlasın, biz de bu kıymetli vaktimizi buralarda har
camayalım. Biz buraya çıkıp da konuşmaya gelme
dik. Biz millete hizmet etmeye geldik. Millet bugün 
kan ağlıyor. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Er
dal. Son cümlenizi söyleyin lütfen. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Bugüne kadar hizmet yapmadığınız gibi, yapılan 
hizmetleri de yıktınız ve Türkiye'yi bir enkaz haline 
getirdiniz. (CHP sıralarından gürültüler.) 

FERHAT ARSLANTAŞ (izmir) — Yalan söyle
me. Müslüman yalan söylemez. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bu enkazın 
İçinde, eğer Allah yardım etmez kurtulmazsak, hepi
miz gideriz. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Doğru. Sahte temeller atarak memleketi ne hale ge
tirdiniz. (AP sıralarından gülüşmeler.) 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Temeller sahte 
diyenin kendisi sahtedir. Bizde sahtelik yoktur. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Er
dal. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Değerli millet
vekilleri. Araştırma önergemize oy vermenizi arzu 
ediyorum. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (MSP ve MHP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Meclîs Araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-

meler tamamlanmıştır. 
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Simdi önergeyi oylarınıza sunacağım: Meclis Araş
tırması önergesini kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Reddedilmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında yer alan, 
Adana Milletvekili Sayın Hasan Gürsoy ve 9 arka
daşının; anarşik olayların gerçek nedenleriyle alına
cak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ait 
önergenin görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 
Önergeyi okutuyorum : 

M'illet Meclisi Başkanlığına 
Ecevit Hükümeti başa geçtiğinden bu yana, ül

kemizdeki şiddet ve terör olayları gittikçe hızlan
makta ve artmaktadır. 4 ay gibi kısa bir zamanda 
2 150 olay olmuş, 276 vatandaşımız hayatını kaybet
miş, 2 134'ü yaralanmış, 1 184 çatışma, 154 soygun 
hadisesi vuku bulmuştur. 

Devletimizin mümessillerine kurşun sıkılmış, Dev
lete ait binalar bombalanmış ve tahrip edilmiştir. 
«Halklara özgürlük», «Faşist Ordu», «Faşist Polis» 
nidaları her geçen gün biraz daha fazla kulaklarımızı 
tırmalamaktadır. 

Türkiye çok yakın zamanda ve süratle toparlan
mazsa çetin ve uzun bir iç savacın eşiğine getirilmek 
istenmektedir. Basın, her gün iç savaştan bahsetmek
tedir. Yurttaşlar tedirgindir. «Ne oluyoruz? Türkiye 
nereye götürülmek istenmektedir? Bu işin sonu ne 
olacaktır?» diye birbirlerine sormaktadırlar. 

Okullar, TÖB - DER'in emirlerine göre yönetil
mekte, bugüne kadar en ufak bir anarşiye sahne ol
mamış okulların müdürleri bile sorgusuz ve sualsiz 
sırf MC Hükümetli döneminde göreve getirildikleri 
için sebepsiz olarak yerlerinden alınmaktadırlar. 
Okullara tayin edilen yeni müdürler arasında, bu
gün talebesini boykot ve işgale teşvik eden bir yığın 
müdür bulunmaktadır. 

Polis Teşkilâtı, POL - DER vasıtasiyle kamplaş-
tırılmakta, bu duruma Hükümet sadece seyirci kal
maktadır. Geçen ay içinde İncesu semtinde işlenen 
bir cinayet üzerine toplanan halkı dağıtmak üzere 
vaka mahalline giden toplum polisi ile İkinci Şube 

polislerinin birbirlerine coplarla girdiği, komiser ve 
amirlerinin yaralandığı iddiası yaygın bir hale gel
miş bulunmaktadır. 

1 Mayıs törenlerinde, Kanunun resmen yasak 
saydığı slogan ve afişler boy göstermiş ve bu tören
lere maalesef 24 CHP milletvekili de katılmıştır. 
CHP yetkilileri, bu 24 milletvekilinin parti adına 
gitmediklerini iddia ederlerken, 9 Mayıs 1978 gün
lü Millet Meclisindeki bir konuşma üzerine, 1 Ma
yıs konusunda Grup adına konuşma hakkını, bu 24 
milletvekilinden birisi olan Metin Tüzün'e vererek, 
farkına varmadan anarşik hadiselerle olan bağını or
taya koymuştur. 

Türkiye'de vuku bulan hadiseler, artık, çok tehli
keli boyutlara ulaşmıştır. Yapılan saldırılar ne bir 
ferde, ne bir siyasi partiye, ne de Hükümete karşı
dır. Hedef, doğrudan doğruya Türk Devletidir. İş
galler, boykotlar, banka soygunları ve cinayetler va
sıtasiyle Devlet yıpratılmak istenmektedir. Hadiseler 
her gün biraz daha hızlanmakta, tehlike her geçen 
gün bir çığ gibi büyümektedir. Bundan kurtulmanın 
tek yolu; yürütme, yasama ve yargı organlarımızın 
özellikle siyasi partilerimizin bu büyük tehlikeyi gör
meleri ve elele verip çözüm aramalarıdır. 

Eğer Yüce Meclisin üyeleri olarak hadiselere ku
lak asmaz, anarşinin kökünü tespit etmez ve çare
lerini hep birlikte arayıp bulmazsak hiç şüphesizki 
anarşi denizi bir gün demokrasimizi de boğup götüre
cektir. 

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

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

Adana Milletvekili Afyonkarahisar Milletvekili 
Hasan Gürsoy Ali İhsan Ulubahşi 

Ankara Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Abdülmuttalip Gül 

İsparta Milletvekili Kırşehir Milletvekili 
Yakup Üstün Mustafa Eşrefoğlu 

Amasya Milletvekili Bilecik Milletvekili 
Muhammet Kellec'i Cemalettin Köklü 

Eskişehir Milletvekili Bursa Milletvekili 
Yusuf Cemal Özkan Mehmet Emin Dalkıran 
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BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştır
ması açılıp açılmaması hususunda Hükümete, siyasi 
parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine sıra
sıyla söz verilecektir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(C. Senatosu Sakarya Üyesi) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Adana Milletvekili Sayın Hasan Gürsoy ve arka
daşlarının verdikleri önerge, gerçekte Türkiye'nin 
bugün üzerinde eğilinmesi gereken konularından bi
risidir. 

Bugün ülkemizdeki olaylar yeni boyutlar kazan
mıştır. Özellikle şiddet eylemleri ya da terör dediği
miz olaylar bugüne kadar alışageldiğimiz bireysel suç, 
klasik suç niteliğinde olaylar değildir. Bu olaylar, 
henüz devlet güvenlik kuvvetlerimizin ve yargı sis
temimizin, ceza hukukumuzun yabancısı olduğu yen'i 
bir kavramdır. Buna genel olarak «örgütlenmiş suç» 
denmektedir. Örgütlü suçların üzerine bu örgütlere 
göre organize olmuş devlet güçleriyle gidilmesi zorun-
luğu vardır* 

Bugün devlet güvenlik kuvvetlerine, bu yeni kav
rama karşı, bu yeni olguya karşı etkin biçimde, şid
det eylemlerin'i önleyecek biçimde yeni bir veçhe 
verilmesi ihtiyacı duyulmaktadır. 

Bu nedenle Bakanlığımda konu üzerinde çalışma
lar yapılmaktadır. Başarıya yaklaşıldıkça, yol alın
dıkça, adım adım, bundan Meclise bilgi vereceğiz. 
Şunu demek istiyorum ki; bugüne kadar asayiş için 
örgütlenmiş, asayişi sağlamak için örgütlenmiş olan 
güvenlik kuvvetlerimiz, bugün asayiş kavramının 
çok Ötesinde, çok ilerisinde örgütlenmiş suça karşı, 
örgütlü suça karşı mücadele etmek durumundadır. 

O halde, bu yeni kavrama göre bizim güvenlik 
kuvvetlerimizin de teşkilatlanması, teçhizatlanması, 
eğitilmesi, teknik olanaklarla donatılması gereği var
dır. Bu ihtiyaç hissedilmiş, bununla ilgili planlama
lar yapılmış ve bu yolda uygulamalara başlanmıştır. 

Kuşkusuz bu yeni kavrama göre, istihbarat nok
sanımızdan, eğitim noksanımızdan, teknik noksanla
rımızdan bahsetmek gerekebilir. Ancak, bunları gi
dermek için Bakanlığımız yeni bir model üzerinde ça
lışmalarını son aşamasına getirmiştir. 

Umuyoruz, ümit ediyoruz ki, bununla, terör de
diğimiz, elinde silah olan eylemcin'in üzerine gitmek 
olanağı bulacağız. 

Silahlı eylemci bireysel suç işlememektedir, birine 
kızdığı için, bir olaydan öfkelendiği için suç işle

memektedir; bir plan içinde, bir örgütün güdümün
de, belli suç zincirinin bir halkasını yerine getirmek
tedir. 

Öyleyse sadece silahlı eylemcilerden birini yaka
lamak veya sadece olaylardan birini aydınlatmak ge
nel olarak terör olayının köküne, bütününe yaklaş
mak demek değildir. 

Biz, güvenlik örgütümüzü, olayların geneline ba
kabilecek örgütlere ulaşabilecek, örgütlerin içine gi
rip terörü önlemeyi sağlayabilecek biçimde organize 
etmeliyiz. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Bunun adı örgüt 
değil, teşkilat. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Bir başka olgu da şudur : Bugünkü 
toplumsal olaylarımızın... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Örgüt değil teşki
lat Sayın Bakan, sizi Anayasa diliyle konuşmaya da
vet ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Efendim ben, Türkçe konuşuyorum. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — Türkçe konuşuyorum, Arapça konuş
mamaya, Türkçe konuşmaya çalışıyorum. İzin ve
rirseniz Türkçe konuşayım; ben Türk çocuğuyum, 
Cumhuriyet çocuğuyum. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sana küfür ediyorsun demedik ki. 

BAŞKAN — Efendim, herkesin kendisine göre 
bir konuşma üslubu var; uymak zorunda değil, mü
dahale etmeyin lütfen. 

Devam edin Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 

(Devamla) — İzin verirseniz... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Ne münasebet, Ana

yasa dili vardır. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — İzin verirseniz ben Türkçe konuşma
ma devam edeceğim. 

Değerli milletvekilleri, bugün üzerine eğilmemiz 
gereken bir olay da şudur; olaylar daha ziyade top
lumsal olay niteliğindedir. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Toplumsal, onursal... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Türkçede yoktur 
böyle bir kelime. 
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SABRt ÖZTÜRK (Hatay) — Kes be... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen, yerinize 

oturun. 
(Hatay Milletvekili Sabri Öztürk'ün Kars Millet

vekili Bahri Dağdaş'ın üzerine yürümesi.) 
<CHP ve AP milletvekilleri arasında karşılıklı gü

rültüler) Oturun yerinize, oturun yerinize... 
Sayın yöneticiler lütfen arkadaşları oturtsunlar 

efendimi 
Oturun yerlerinize.» 
Devam edin Sayın Bakan, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, bugünkü olay
lar bireysel suç niteliğinde değildir. Toplumsal olay
ları önlemenin, bu olayları kontrol etmenin ayrı bir 
yöntemi var. Şunu demek istiyorum: Bizim güvenlik 
kuvvetlerimiz olaylar karşısında, genel olarak, silah 
kullanmayı bilirler. Oysa ki, toplumsal olayların... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — (Hatay Milletvekii 
Sabri Öztürk'e hitaben) ne homurdanıyorsun?.. (Ha
tay Milletvekili Sabri Öztürk'ün Kars Milletvekili 
Bahri Dağdaş'ın üzerine yürümesi, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen oturun, oturun 
yerinize, celseye ara vermek zorunda kalacağım, 
oturun yerinize lütfen... 

Sayın yöneticiler, lütfen gruplarınıza mensup ar
kadaşları yerlerine oturtunuz. (Gürültüler) 

Efendim, herkes kendisine göre konuşur, kimse 
kimsenin arzusuna göre konuşmak mecburiyetinde 
değil, oturun yerinize, müdahale etmeyin. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Yerinden konuşup 
duruyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen müdahale et
meyin, konuşmasını bitirsin Sayın Bakan. 

Buyurun Sayın Bakan, devam edin. 

İÇİŞLERİ BAKANI HASAN FEHMİ GÜNEŞ 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, niteliklerini sun
maya çalıştığım olayları önlemek için güvenlik kuv
vetlerinin yeni yöntemler geliştirmesi gerekir. 

Şunu demek istiyorum: Bir topluluğu, eğer yasal 
çizgisinden çıkma istidadı gösteren bir topluluğu, suç 
çizgisine getirmemek için üzerine ateş ederseniz, şid
det kullanırsanız, o topluluğu suça itersiniz. Ama 
toplumsal olayın üzerine, suç çizgisine gelmeden, su
çu önleyici yeni yöntemlerle giderseniz, o topluluk 
suç işleme olanağı bulmadan dağılır. Bugüne kadar 
bizim güvenlik kuvvetlerimiz, eğitimleri gereği, bu 
tür toplumsal olayların etrafını çevirip ve çok kere 
eğer topluluk içinde bir hareket olursa silah kullan

ma yoluna gider idi. Böyle eğitmiştik çocukları, 
kendi polisimizi. Bu yol değildir, toplumsal olayla
rı kontrol etmede bu yol değildir. Bunun yeni yön
temleri vardır. Bu yöntemlere göre polisimizi eğit
mek durumundayız. Bunun yeni malzemeleri vardır, 
donatımı vardır; bunlarla donatmak zorundayız. 

Buraya kadar şunu arz etmek istiyorum ki, bugün 
toplumumuzun karşısında bulunduğu olaylar, nitelik 
itibariyle değişiktir, kavram itibariyle değişiktir. Bi
zim güvenlik kuvvetlerimiz yeni kavrama, yeni olay-* 
lara göre örgütlenmemiş, eğitilmemiştir. Gerek bu 
kavramı güvenlik örgütümüze tanıtmak ve gerekse 
güvenlik örgütümüzü bu yeni kavramlara, yeni kon-
septe göre eğitmek gerekir. Bu konuda çalışmalar 
yapmaktayız. Bu çalışmalarımız adım adım ilerledik
çe huzurunuza gelip bilgi vereceğiz ve inşallah bu şe
kilde örgütlediğimiz güvenlik kuvvetlerimiz ile yeni 
terör olaylarını köküne inerek ve şiddet eylemcisini 
eyleme kalkışmadan haber alarak önleyeceğiz. 

Saygılar sunarım efendim. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Açık oylamada oyunu kullanmayan arkadaşımız 

var mı?.. Kullanmayan varsa lütfen oyunu kullansın. 
Grupları adına söz isteyen sayın üye var mı?.. 
HASAN GÜRSOY (Adana) — Var Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürsoy. 
Yetki belgesi gönderildi mi efendim?. 

HASAN GÜRSOY (Adana) — Gönderiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gürsoy. 
Süreniz 20 dakikadır, Sayın Gürsoy 

AP GRUBU ADINA HASAN GÜRSOY (Ada
na) — Muhterem Başkan, saygı değer üyeler; 
11 . 5 . 1978 tarihinde, anarşik olaylarının gerçek 
nedenleriyle alınacak tedbirleri tespit etmek için ve
rilen Meclis Aaraştırması önergesi hakkındaki görüş
lerimizi, Grup adına, arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, milletlimiz bugün tarihinin 
en karanlık günlerini yaşıyor. Asil Türk Milleti ta
rihe gömülmek isteniyor. Şerefli ecdadımızın oluk 
oluk kan dökerek bize emanet ettiği mübarek vatan 
toprakları parçalanmak isteniyor. Ata yadigârı vata
nımızda Türk Milleti Moskova'nın veya Pekin'in kö
lesi yapılmak isteniyor. (CHP sıralarından gürültü
ler) 
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Milletin imanını, hayatını, dinini ve devletini yık
maya çalışan, milletin teminatı Orduya küfreden 
kuvvetlerin uşakları, bu milleti el birliğiyle komü-
nistleştirmeye çalışıyorlar. 

Milletimize Türkistan, Çekoslovakya ve Afganis
tan'ın akibeti hazırlanıyor. Komünist tecavüzlerin 
son senelerdeki merkezi maalesef Türkiye'miz ol
muştur. 

Sayın Ecevit Hükümetinin kuruluşundan bu ya
na bir yıl geçmiş olmasına rağmen, ortada parlak 
laflardan başka bir şey göremiyoruz. Halkın tabi
riyle «Eski tas, eski hamam», değişen bir şey yok. 
Dünyanın neresinde oulrsa olsun, hükümetlerin ilk 
vazifesi kanun hakimiyetini temin etmektir. 

Sayın Ecevit, önceki iktidarları acizlikle itham et
mişti, acaba, şimdi kendisinin aciz olmadığını söyle
yebilir mi? Her gün işlenen cinayetler, dökülen kan
lar, yapılan soygunlar bu Hükümette otorite adına 
hiçbir şeyin mevcut olmadığını ispat etmiyor mu, 
göstermiyor mu? 

Türkiye'de anarşiyi önlemek için bazı temel me
seleleri aydınlatmak zaruridir. Anarşinin önlenmesi
nin şartı, anarşi ve kaynaklarını sosyal kanunların 
ışığında incelemektir, bu gerekir. Buna ilave olarak, 
anarşiyi yok etmek üzere hareket edecek Hüküme
tin, cesur ve mesuliyet taşımış olması gerekir. Tür
kiye'de anarşi denince de anlaşılıyor; anarşiyi tahrik 
eden kuvvetler hangileridir; anarşinin başlangıç nok
tası nedir; anarşiyi doğuran sebepler nelerdir? Bü
tün bu sorulara doğru cevap verilmedikçe anarşinin 
önlenmesi mümkün değildir. 

Uzun zamandan beri anarşiye yanlış teşhis konul
maktadır. Anarşinin anasebebi, Türkiye'deki iktisadi 
buhran olarak gösterilmektedir. Evet, Türkiye ikti-
saden buhran içindedir. İktisadi hayatımız millet düş
manlarının at oynattığı ve keyfince kullandığı bir sa
ha halindedir; bu bir hakikattir. 

Türkiye'deki aşırı sol, banka soygunculuğunun, 
adam kaçırmanın, adam öldürmenin sebeplerinin 
bu iktisadi kriz olduğunu söylüyor. Halbuki, dün
ya üzerinde muasır medeniyet seviyesinin en üst 
düzeyinde olan ve iktisadi bütün problemlerini hal
letmiş bulunan Fransa, ingiltere, Japonya, Alman
ya, Amerika, İtalya gibi devletlerde de anarşi, yani 
komünist terör, maalesef görülmüştür ve görülmek
tedir. Hatta 1968 yılında Türkiye'de ilk boykot 
ve işgaller başlamadan önce de Fransa ve Almanya' 
da hadiseler olmakta idi. Eğer anarşinin, yani komü
nist hareketlerin sebebi hayat seviyesi olsa idi, bu ge-

ı lişmiş ve teknolojik kalkınmasını tamamlamış ülke
lerde hadiselerin olmaması gerekirdi. 

Şu halde Türkiye'deki anarşinin anasebebi ikti
sadi kriz değildir. İktisadi kriz anarşiyi doğuran se
beplerden sadece bir tanesidir; fakat hiçbir zaman 
anasebep olmamıştır ve olamaz da. 

Bu bakımdan, gerçekten vatanımızda anarşinin 
önlenmesini istiyorsak, anarşiye doğru bir teşhis koy
mak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, adına yanlış bir değer
lendirmeyle sadece anarşi denen terör, tedhiş, cina
yet, katliam, yaralama ve soygun olayları uzun bir 
zamandan beri ülkemizi kasıp kavurmaktadır. Yur
dun her köşesinde, büyük şehirlerimizde; özellikle 
İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da işlenen cina
yetler, girişilen katliamlar insanlığın yüzünü kızarta
cak vahamette ve vahşette olmuştur. 

İşlenen cinayetler, sergilenen vahşi katliamlar çok 
tehlikeli bir biçimde vatandaşın gönlünde, sanki dev
letin olmadığı intibaını uyandırmaktadır. Düşününüz 
bir kere; sokaklarda güpegündüz insanlarımız kurşun
lanmaktadır, en kalabalık ve en işlek caddelerde be
lediye otobüsleri durdurularak şu kadar yolcunun 
gözleri önünde arabalarından insanlar alınıp götürül
mekte ve vahşice öldürülmektedir. 

Tüyleri ürperten bu katliamlar, ardı arkası kesil
meden sürüp gitmektedir. Katiller ve caniler de hiç
bir iz bırakmadan kaybolup gitmekte, karanlığa gö
mülmektedir. Bunun içindir ki vatandaşın gönlünde 
devletin olmadığı ve devlet güçlerinin bir avuç ted
hişçi karşısında mağlup olduğu intibaı kuvvetle yer 
etmeye başlamıştır. 

Gönüllerde yer eden bu inibaın mutlaka silinmesi 
ve devlet varlığının her şeye rağmen dimdik ayakta 
durduğunun gösterilmesi kaçınılmaz bir zaruret ha
lini almıştır. 

İyi bilinmelidir ki, sergilenen vahşi katliamların 
arkasında Türk Devleti yıkılmak istenmekte, Türk 
Milleti vurularak, vatanımız elimizden alınmaya çalı
şılmaktadır. Küçüğünden büyüğüne doğru ve dünden 
bugüne ülke çapında sergilenen olayların yöneldiği 
asıl hedef budur: Türk Devletinin yıkılması, Türk 
Milletinin vurulması, ülkemizin parçalanarak elimiz
den alınması... 

O halde, Türk Devletini yıkmaya ve Türk Mille
tini vurmaya çalışan düşman güçleri, onların ülke
mizdeki piyon örgütlerini ve ajanlarını teşhis etmek, 
teşhir etmek ve tecziye etmek, öncelikle yapılması 
gereken bir görevdir. 
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Bu teşhise gidilmeden, Devletimize, ve ülkemize j 
yönelik niyetleri bütün açıklığıyla ortaya çıkarma- [ 
dan, anarşi denilen caniyane olayların üstesinden gel
mek mümkün değildir. Türk Devletini idare edenler 
bu gerçeği böylece bilmelidirler. 

Türkiye'deki hadiseler ve belgeler gösteriyor ki, 
«anarşi» denilen olaylar ülkemizde kendiliğinden ol
mamaktadır. Bazılarının iddia ettiği gibi, birtakım 
ekonomik ve sosyal durumların ve zaruretlerin sonu
cu olarak bu olaylar olmamaktadır. Kanlı ve vahşi 
anarşinin arkasında, doğrudan doğruya Devletimizin 
ve ülkemizin düşmanı olan komünizm ve Batı dün
yası vardır. Doğu'dan komünist ajanları, Batı'dan 
Ermeni yılanları güzel yurdumuzu parçalamak için 
gecelerini gündüzlerine katarak çalışmaktadırlar. 

Bir taraftan, Rusya ve Çin, ülkemizi kızıl cehen
nemin ateşine atmayı planlarken, diğer taraftan da, 
bunların memleketimizdeki çömezleri Devletimizi iç
ten yıkmaya gayret etmektedirler. Böylece, Türk Mil
letini ve onun Devletini kendilerine esir veya uydu 
millet ve devlet haline getirmek istemektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, düşmanın çalışmaları 
öyle gösteriyor ki, milli kültür imha edilmiş, sosyal 
bünyesi ve ekonomisi tahrip edilmiş, şahsiyeti ezil
miş bir uydu ve bir esir millet haline getirilmek iste
niyoruz. Bizim için yok olmak demek olan bu duru
ma, milletçe hayır dediğimiz ve şiddetle karşı çıktığı
mız içindir ki, sosyal bünyemiz kanatıldıkça kanatıl-
maktadır, çeşitli olaylar ve ihanetler sergilenerek mil
letimizin çocukları birbirlerine kırdırtmaktadır. 

Bugün ülkemizi fevkalade tedirgin eden olayların 
nedenlerini bugünkü Hükümet maalesef gerçek yü
züyle görememiş ve şimdiye kadar sadra şifa vere
cek bir tek tedbiri Yüce Meclise sunmamıştır. Yanlış 
ve anlamsız birtakım yorumlarla ve izahlarla ülke
mizin bugünkü duruma sürüklenmesine, bugünkü 
Hükümet sebep olmuştur. 

Bugüne kadar, maalesef anarşik olaylar yanlış de
ğerlendirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olayların 
devamlı şekilde ekonomik ve sosyal bünyedeki geliş
melerin zaruri bir sonucu olarak meydana geldiğini 
söyleyip durmuştur. 

CENGÎZ ŞENSES (Ankara) — Doğru. 
HASAN GÜRSOY (Devamla) — Böylece, kanlı 

olayların neredeyse önü alınmaz boyutlara ulaşması
na zemin hazırlamış ve fırsat vermiştir. 

Muhterem üyeler, bu olayları tek taraflı gördü
ğümüz müddetçe bu millet, bu vatan batar; öbür ta
rafa da bakmak gerekir. (CHP sıralarından «Doğru, 
doğru» sesleri) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
HASAN CERİT (Adana) — Öbür tarafa bak ba

kalım. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. Devam 

edin sayın hatip. 
HASAN GÜRSOY (Devamla) — Mevcut iktida

rın başı, bir taraftan, çok cılız bir şekilde, ülkemizi 
kana bulayan vahşi olayların dışarıdan planlandığını 
söylerken, diğer taraftan, gür bir sesle ve devamlı bir 
şekilde, bu olayların ekonomik ve sosyal bünyemizin 
bir zarureti olarak ortaya çıktığını söylemekte devam 
etmektedir. 

Onun için, getirecekleri bazı ekonomik ve sosyal 
tedbirlerle bu kanlı gidişin önünü alabileceklerini söy
leyip durmaktadırlar. Köy - Kent ve KUP propagan
daları herhalde biraz da bunun içindir. 

Bu tutumuyla iktidar hayalle uğraşmaktadır, ha
yalden de öte ülkenin ve devletin yıpranmasına, yı
kılmasına kendi eliyle çanak tutmaktadır. Ekonomik 
ve sosyal problemler, bugünkü vasatta, kanlı olayla
rın ancak tek bir sebebi olur; ama siz Cumhuriyet 
Halk Partililer olarak bütün sebepleri bunda görü
yorsunuz. 

FERHAT ARSLANTAŞ (izmir) — İlim öyle di
yor, tarih öyle diyor, oku öğrenirsin. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Bilim öyle de
miyor, tarih öyle demiyor, yalnız Cumhuriyet Halk 
Partisinin dar kafaları öyle diyor. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, karşılıklı ko
nuşmayın. Devam ediniz efendim. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Bu iktidarın, 
bu gerçekleri görmesi mümkün gözükmemektedir. 
Çünkü, kendisini destekleyen teşkilatların ve kişilerin 
tesirinde anarşiyi, idareyi alabildiğine sola ve hem de 
ihtilaldi sola, Marksizme teslim etmektedir. Bu iktidar, 
çok acıdır ki, hem kapitalist emperyalizm ve hem de 
komünist emperyalizm tarafından sömürge zihniyet
lerini Türkiye'de oturtacak bir umut olarak görül
mektedir. 

İktidarın başı, Türk Devletinin düşmanlarına maa
lesef bu umudu fazlasıyla vermektedir; tutumuyla, 
düşüncesiyle, idare şekliyle ve felsefesiyle.. Millet fert
leri olarak birbirimizi sevmeye, dostuğa ve kardeşli
ğe en çok muhtaç olduğumuz, Devletimizin ve ül
kemizin düşmanlarını ancak böylece etkisiz kılıp kah
redebileceğimiz bir dönemde, indi değerlendirmeleri 
fevri, hırçın ve tahrikçi konuşmalarıyla iktidarın başı, 
kardeşliğin, sevginin ve barışın temelini maalesef di
namitlemektedir. 
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Ayrıca, çok tarafgir ve fevkalade yanıltıcı süb
jektif değerlendirmeleriyle, bütün Türk Milletini te
dirgin eden kanlı gidişin kaynakları ve failleri konu
sunda hedef saptırıcı, yanıltıcı tutumunu ısrarla sür
dürmektedir. 

Mevcut üslubu ve tavrıyla, düşmanlarımızın ken
disini, Devletimizin ve ülkemizin yıkımında bir alet 
olarak kullanmaya çalıştıklarını Sayın Ecevit hiç ha
tırından çıkarmamalıdır ve sonunda, gerekli hizmet 
görüldükten sonra, sıkılmış bir limon gibi bir köşeye 
atılacağını Sayın Ecevit yine hatırından çıkarmama
lıdır. Nasıl ki, bir zamanlar Kerenski kullanılmış ise 
ve sonra atılmış ise, Ecevit de kullanılacak ve sonra 
atılacaktır, bir paçavra gibi... 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Demirel'in 
atıldığı gibi. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, temenni ederiz ki, artık Ecevit bunca ya
nılgıdan ve teşhis hatasından sonra gerçekleri görme
lidir. Olayların tamamen dış güçler ve komünist mi
litanlar tarafından tezgâhlandığını anlamalı, tahrik
çiliği, kin ve husumet dolu konuşmaları bir tarafa bı
rakarak, milletin göz yaşını gerçekten dindirmeye ve 
silmeye çalışmalıdır. 

Sayın Ecevit bu temennilere muhatap olacak bi
risi midir? Makamının gerektirdiği ciddiyete ve ve
bale sığınarak, biz bu temennileri izhar ediyoruz. 
Yoksa, mevcut düşüncesi, üslubu, meselelere yakla
şım tarzı ve karakteriyle ülkemiz için bir felaket ol
maktan öteye bir anlam ifade etmemektedir ve et
meyecektir de. 

Saygıdeğer üyeler, Türk Milletinin derdini ve me
selelerinin ateşini yüreğinde bir kor sıcaklığında his
setmeyen, onun meselelerine yine onun tarihiyle kül
türel değerlerinden hareketle çözüm getirmeye çalış
mayan, onun dostunu dost, düşmanını da düşman bi
lerek, düşmanın her türlü oyun ve ihaneti karşısında 
gerekli hassasiyeti ve basireti göstermeyen siyasi fert
lerin ve kadroların bu ülkenin problemlerini çözmesi 
mümkün değildir. Yine böylelerinin milletimizin göz 
yaşını silmesi, onun inancının ve ümidinin bayraktar
lığını yapması hiç mümkün değildir. 

Bu bakımdandır ki, Cumhuriyet Halk Partisinden 
ve Cumhuriyet Halk Partisinin Hükümetinden biz bir 
şey beklemiyoruz. Beklemiyoruz, ama hasbelkader 
hükümet olmuştur. Bunlara teşhis koymak .bunlara 
çare bulmak mecburiyetindedir. Bulmazsa ülkeyi de 
Devleti de felakete götürecektir. 

Muhterem üyeler.... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Bir senedir Mec
lise geldiniz mi siz? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. Süreyi 
uzatmak zorunda kalıyorum, müdahaleleriniz netice
sinde. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Hayır, tanımadık 
da arkadaşı. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Ben her gün 
Meclisteyim; her gün, her saat Meclisteyim. Senin 
gözlerin kör, kulağın sağır ve kalbin mühürlenmiştir. 
Onun için görmüyor, onun için duymuyorsun ger
çekleri ve hakikatleri. 

Muhterem arkadaşlar... 
AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Türkçe konuş, 

neydi o? 
HASAN GÜRSOY (Devamla) — Sayın Başka

nım, sustursanız iyi olacak herhalde. 
BAŞKAN — Devam edin sayın hatip, devam 

edin. Müdahaleler devamlı olacak; artık bir usul ha
line gelmiştir Millet Meclisimizde. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, Türkiye'nin bugünkü bulunduğu şartlardan 
kurtulması için acaba ne yapmak lazımdır? Tedbir 
ve çare olarak neyi getirmek lazımdır? Hemen şurasını 
ifade edeyim ki, bu ana kadar Cumhuriyet Halk Par
tisi ve onun Hükümeti, sadra şifa verecek bir tek ted
bir getirmemiştir, bir tek tedbir almamıştır ve anarşik 
hadiselerin önlenmesi için bir tek kanun teklifi yap
mamıştır. Şu halde, Türkiye'deki anarşik hadiselerin 
önüne geçebilmek, Türkiye'deki anarşik hadiselerin 
köküne eğilmek, onları bertaraf etmek ve Türk Mil
letini düzlüğe çıkarmak için ne yapmak lazım, neler 
yapmak lazım? 

Muhterem arkadaşlar, eğer Cumhuriyet Halk 
Partisi ve onun Hükümeti samimi ise, yani anarşinin 
önlenmesini cidden istiyor ise, şu sayacağımız tedbir
leri almalıdır, şu tedbirleri mutlaka alıp tatbik etme
lidir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hükümetin kendisi 
anarşi. 

HASAN CERİT (Adana) — Siz Cephe Hüküme
tinde bu tedbirleri almış mıydınız? 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
HASAN GÜRSOY (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, Türkiye'deki komünist terörün son bulma
sı için yapılması lazım gelen şeylerden birisi, devlet 
teşkilatına sızmış ve girmiş TKP azası, komünizm te
şekküllerinin mensupları vardır, sempatizanları var
dır. Eğer, samimi olarak Türkiye'deki komünist ha-
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reketin durmasını istiyorsak, yapılması lazım gelen 
işlerden birisi, Devlet kademelerine sızmış olan ko
münistleri mutlaka tespit edip, onların işine son ver
melidir. 

HASAN CERİT (Adana) — Faşistleri?.. 
AYHAN ALTUĞ (istanbul) — O zaman demek 

siz sızdırmışsınız, biz daha yeni geldik. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, komünist faaliyetlere iştirak etmiş olanla
rın, bu ihanetten kesin olarak vazgeçmelerini sağla
mak ve sempatizan kitlelerin ıslah edilmelerini temin 
etmek için kesin tedbirler alınmalı ve komünizm ko
nusunda mütehassıs elemanlardan oluşan bir teşekkül 
kurularak sapık fikirleri ıslah hareketi mutlaka baş
latılmalı ve sistemli olarak yürütülmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, lütfen konuşmanızı 
toparlayın. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Önce komüniz
min ne derece sakat ve hayali ve haksız bulunduğu 
anlatılmalı, milletimizin tarihi gelişimi ve içinde ya
şadığı şartlara komünizmin ne kadar ters düştüğü 
mutlaka devlet tarafından anlatılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın gereği olan ve 
bütün Türk Milletinin beklemiş olduğu Devlet Gü
venlik Mahkemeleri mutlaka kurulmalıdır. Bu ku
rulmazsa, bu kurulmayacak olursa Türkiye'deki anar
şik hadiselerin önüne geçilmesi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bölücülüğü teşvik eden, 
komünizmi propaganda eden gazete ve mecmualar 
derhal kapatılmalıdır, takibata uğramalıdır. TRT milli 
hale getirilmelidir. Tarafsız değil, taraflı hale geti
rilmelidir. Kimin taraflısı? Devletin taraflısı olmalı
dır TRT; bir avuç komünistin değil, bir avuç anar
şistin değil, devletin yanında tarafgir olmalıdır TRT. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) - , Anayasanın dı
şında tedbir önerme. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, devlet milli bütündüğümüzü korumak, ko 
münizm vahşetini anlatmak için konferanslar verdır-
melidir. Madem ki, radyo ve televizyon bu devletin 
malıdır, devlete tecavüz vardır. Şu halde devlete te-

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6124) 

cavüz edenleri radyo ve televizyon, yine devlet eliyle 
teşhir etmelidir ve komünizmin zararları radyo ve te
levizyonla anlatılmalıdır. Fakat şimdiye kadar buna 
şahit olamıyoruz. 

HASAN CERlT (Adana) — Faşistleri anlatma
yacak mıyız? 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Eğer varsa fa
şistleri de anlatılsın. 

BAŞKAN — Bitirin konuşmanızı lütfen sayın 
hatip, müddetiniz dolmuştur. 

HASAN GÜRSOY (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, yine komünizmin önlenme
si için 141 ve 142 nci maddeler işler hale getirilmeli, 
göstermelik olmaktan çıkarılmalıdır. 

HASAN CERİT (Adana) — 163? 

HASAN GÜRSOY (Devamla.) — Komünizm pro
pagandası yapan bütün dernekler - TÖB - DER ve 
DİSK gibi - kapatılmalıdır. Bunlar Marksist birer ku
ruluş haline gelmiştir. Komünizmin tercümecilik yo
luyla yapılan propagandası önlenmelidir. Hiçbir kim
se çıkıp da «Lenin'in kitabında, Mao'nun kitabında 
komünist propagandası yapılmıyor» diyemez. Ma
demki, bunlarda komünizm propagandası yapılıyor, 
şu halde bunlar önlenmelidir muhterem arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürsoy. 
Grupları adına başka söz isteyen?.. Yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Var efen
dim. 

BAŞKAN — Var mı efendim; o zaman bizim ev
velce almış olduğumuz karara göre saat 18.00'e gel
mektedir, sözlü sorulara geçmek zorundayız. Bu ba
kımdan, Meclis Araştırması üzerindeki müzakereyi 
burada kesiyorum. 

Oyunu kullanmayan arkadaşımız?.. Yok. Kupa
yı kaldırın. 

Sözlü Sorulara Geçiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci?.. Yok. 
Sayın Başba'kan?.. Yolk. 
Ertelenmiştir. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu?.. Yok. 
Sayın BaşbaJkan?.. Ydk. 
Ertelenmiştir. 
3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-

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

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok.. 
Ertelenmiştir. 
4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğanın, gö

revden alınan genel müdürlere ilişkin ^Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

BAŞKAN — Sayın Doğan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Erteienmıiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Tabir Şaşmaz?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nevzat Kösoğlu?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın Milli Eğitim Balkanı?.. Yok. 
Erteienmıiştir, 
8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 

bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

BAŞKAN — Sayın Nevzat Kösoğlu?.. Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
9. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan

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

I BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci?.. Yok. 
I Sayın Başbakan?.. Yok. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Biberoğlu?.. 
Yok. 

Saym Adalet Bakam?.. Yok. 
I Erteienmıiştir. 
I 11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevherin, 
I Fiskobirlîk eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
I kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner

gesi. (6/41) 
BAŞKAN — Sayın Kemal Cevher?.. Yok. 
Sayın Ticaret Bakam?.. Yok. 

I Ertelenmiştir. 

I 12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
I oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunla-
I rina ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi,: 

(6/42) 
BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu?.. 

Yok. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. 

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

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu?.. 
Yok. 

I Sayın Başbakan?.. Yok. 
I Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Jrmak?.. Burada. 
I Sayın Dışişleri Bakam?.. Yok. 
I Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
Sayın Maliye Bakanı?.. Yok. 

I Ertelenmiştir. 
I 16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya-
I net İşleri Bakanlığında görevden alınan müfettişlere 
I ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 
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BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci?.. Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
17. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün,- «Kurta

rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. {6160) 

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüz?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

18. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6161) 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu?.. Burada» 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın ihsan Toksan?.. Burada. 
Sayın Milli Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
21. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak

deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Şimşek?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yaşar Göçmen?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yaşar Göçmen?.. Yok. 
Sayın İşletmeler Bakanı?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
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24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'-
ın, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Çatalbaş?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 

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

BAŞKAN — Sayın Nevzat Kösoğlu?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 

Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'-

ın, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

BAŞKAN — Sayın Recai Kutan?.. Yok. 
Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Başoğlu?.. Yok. 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yok. 
Sora ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Başoğlu?.. Yok. 
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 

1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Doğan?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 

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

BAŞKAN — Sayın Cengiz Gökçek?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 

Ereğli Kömürleri İşletmesinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

BAŞKAN — Sayın Koksal Toptan?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 

Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

BAŞKAN — Sayın Doğan?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Yeşilpmar?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Ticaret Bakam?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

toplu sözleşmelerle ilgili beyanına iişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
Sayın ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
39. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'in, orta de

receli okullardan Ahlak Derslerinin kaldırılacağı id

dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözü soru 
önergesi. (6/82) 

BAŞKAN — Sayın Ali Yılmaz?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 

kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta-

iereceli okullardan Ahlak Derslerinin kaldırılacağı 
ıdaialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Gürsoy?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kabadayı?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Başoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

BAŞKAN — Sayın Timurağaoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
47. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'm, öğ

renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 

Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

BAŞKAN — Sayın Büldanlı?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-

Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
50. — Çorum Milletvekili Mehmet İrmak'm, Be

den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

BAŞKAN — Sayın Irmak?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
51. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, bazı 

kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

BAŞKAN — Sayın Irmak?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
52. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6196) 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, ma

yınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/132) 

BAŞKAN — Sayın Çetin?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ekinci?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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) 

BAŞKAN — Sayın Timurağaoğlu?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
56. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü

kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 

BAŞKAN — Sayın Kaya?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Başoğlu?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-

baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

BAŞKAN — Sayın Özbaş?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
59. — Kastamonu Milletvekili İ. Hilmi Dura'nın, 

Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) 

BAŞKAN — Sayın Dura,?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' -

nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 

BAŞKAN — Sayın Eşref oğlu?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb - Der'-

in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/136) 
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BAŞKAN — Sayın Akyor?.. Yok. I 
İlgili Balkan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincinin, Art- j 

vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara His- I 
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

BAŞKAN — Sayın Ekindi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. I 
64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 

Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru I 
önergesi. (6/104) I 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Koraltan?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı I 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına I 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık I 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. I 
(6/106) 

BAŞKAN — Sayın Irmak?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em- I 
niyet teşkilatındaki tayin, ve nakillere ilişkin İçişleri I 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

BAŞKAN — Sayın Irmak?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize I 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlak 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba- I 
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) | 
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BAŞKAN — Sayın Bayraktar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
69. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ay tekin'in, 

19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) 

BAŞKAN — Sayın Aytekin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Ydk. 
Ertelenmiştir. 
70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela

zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

BAŞKAN — Sayın Küçükel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Gürsoy?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Timurağaoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Güner?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümleye 
ilişkin Turizm ve Tamtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
75. — Niğdç Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 

eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
77. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum

sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah

lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergsi. (6/116) 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
jgt — Sivas Milletvkili Ali Gürbüz'ün, Sivas Div

riği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

BAŞKAN — Sayın Gürbüz?.. Yök. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somunoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1,7. 1978 tarihleri arasında yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/150) 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Akyol?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

82. — İzmir Milletvekili Şinasî Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) 

BAŞKAN — Sayın Osma?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
83. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 

tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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) 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal

tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı

kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Tosyalıoğlu?.. Yok, 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'-

nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Gürsoy?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
90. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 

l . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) 

BAŞKAN — Sayın Ceyhun?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, ' 
1.1. 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/156) 

BAŞKAN — Sayın Ceyhun?.; Yok. 
Sayın Bakan?.. Ydk. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1.1, 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Çetin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) 

BAŞKAN — Sayın Kocal?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 

TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Ceyhun?... Yok. 
Sayın Milli Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayın Şener Bat
tal?... Yok. 

Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar

şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) 

BAŞKAN — tstanbul Milletvekili Sayın Turan 
Kocal?... Burada. 

Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
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98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önegesi. (6/164) 

BAŞKAN — tstanbul Milletvekili Sayın Turan* 
Kocal?... Burada. 

Sayın Başbakan?... Yok.. 
Ertelenmiştir. 
99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-

refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/165) 

BAŞKAN — Kahramanmaraş Milletvekili Sayın 
Mehmet Şeref oğlu?... Yok. 

Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 

31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) 

BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Turan 
Kocal?... Burada, 

Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Bolu Milletvekili Saym Müfit Bay
raktar?.. Yok. 

Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı?... Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet T ahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/170) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz?... 
Yok. 

Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
104. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 

Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Doğan?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
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105. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatınıza katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?... Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
106. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'm, Ba

kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın?... Burada. 
Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
107 .— İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, top

lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Kaya?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
108. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış

işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Şükrü Abbasoğlu?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (61197) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?.. .Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 

bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) 

BAŞKAN — Sayın Erol Yeşilpınar?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Aykurt?... 
Yok. 

Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
113. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincinin, Art

vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözl üsoru önergesi .(6/140) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 

indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Topuz?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Saym Ahmet Buldanlı?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüz?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Avni Akyol?... Yok. 
Sayın Milli Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İbrahim Vecdi Aksakal?... 
Yok. 

Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) 

BAŞKAN — Sayın Salih Özcan?.. .İzinli. 
Dışişleri Bakam?... Yok. 
Ertelenmiştir, 
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120. — Çorum Milletvekili Mehmet lrmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

'BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?... Burada. 
Sayın Milli Eğitim Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
121. — Çorum Milletvekili Mehmet lrmak'ın, 

kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi .(6/144) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?... Burada. 
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
122. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-

rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazetç haberine 
"ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

BAŞKAN — Sayın Galip Kaya?... Yok. 
Sayın Dışişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
123. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs

tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?... Burada. 
Sayın içişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir.. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Başoğlu?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
125. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza

evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?... Burada. 
Sayın Adalet Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

126. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki Öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?... Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
127. — Çorum Milletvekili Mehmet lrmak'ın, İs

tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?... Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
128. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava 

kirliliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüz?... Yok. 
Sayın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı?... 

Yok. 
Ertelenmiştir. 
129. — Çorum Milletvekili Mehmet lrmak'ın, 

Sağmacılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi .(6/167) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Sadi Somuncuoğlu?... Bu
rada. 

Sayın Milli Savunma Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüz?... Yok. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
132. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs

tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüz?... Yok. 
Sayın Devlet Bakanı?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
134. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüzün, Türk 

Silahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/177) 

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüz?.. Yok. 
Sayın Milli Savunma Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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135. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Yenişehir . Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(61178) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Gürsoy?.. Burada, 
Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

136. — 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) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Gürsoy?.. Burada. 
Sayın Milli Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

137. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, 
Halkevleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (61180) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
138. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 

Afyonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan 
tayine ilişkin Milli Eğitim Bakannıdan sözlü soru 
önergesi. (6/181) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?.. Burada. 
Sayın Milli Eğitim Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Galip Kaya?.. Yok. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

140. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?.. Burada. 
Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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142. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
Sayın Yerel Yönetim Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
143. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si

yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

144. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın Çalışma Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
145. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Somuncuoğlu?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

146. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
Sayın Kültür Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

147. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Ethem Boz?.. Bu
rada. 

Sa°yın İçişleri Bakanı?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

148. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Ethem Boz?.. Bu
rada. 

Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

— 776 — 
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V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — 1978 yılı Bütçe Kanununa bağlı Gündemde yer alan kanun tasarı ve tekliflerini 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında sırasıyla görüşmek için, 1 Şubat 1979 Perşembe gü-
kanun teklifi için (S. Sayısı : 142) kullanılan oy : nü saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşimi kapatı-
227, kabul : 207, ret : 1,. Teklif kanunlaşmıştır. yorum. 

Kapanma saati : 18.17 
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1978 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelde Değişiikik Yapılması Hakkında Kanun Teklifine; 
Verilen Oylarnin Sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
'Muisl'ilhittin! Yılmaz Mete 
Nediilm Turhan 

ADIYAMAN 
Abdiu rraıhman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 

Metanet Özut'kıu 
AĞRI 

Milkâil Aydemir 
Kerem Şalhin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Eteta Naci Altunay 
Erol Çevülkçe ı 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğkt 
Alüşan Canıpolat 
Yaşar Ceyhan 
Kenan Duruıkan 
Mustafa Kemal Erkemin 
Kemal Kayaoan 
Teoman Köprülüler 
İsımla! Hakiki Köylioğfcı 
Abdurralhlman Oğultürik 
Erol SaraÇoğru 
Cemigiz Şeınıses 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

Üye sayısı : 45Q 
Oy verenler : 227 

Kalbui edenler : 207 
Reddedenler V 
Çekinserler : 

Geçersiz oy : 

İl. 

— 
9 

Oya katıJımayanlar : 219 
Açık üyelikler : 4 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
Mehmet Çeldik 
A. SeHâmi Gürgüç 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekiin 
Nuri Bozyel 
CeimaîeftMn İnkaya 
İrfan Özaydınlı 
Emlin Eniğin Tanrıverdiİ! 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan delâlettin Ezman 

BOLU 
Avni Akyöl 
Bayram Turan Çetin 

BURDUR 
Cemal Aktaş 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
A l Elverdi 
Yıllmaz Ergenıe'koo 
Hasan Esat Işıik 
Halil Karaatk 
Kasım Önaidılm 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyaltoğlu 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimbek 

— T) 

i Etem Eken 
Arsian Topçuibaşı 

DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 
Ahmet Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Mehmet İskân Azizoğlu 
Eşref Cengiz 
Abdüilatif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Sabri Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIÖ 
Celâl Ertuğ ı 
Faik öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfi Şahin 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Ekrem Çetin 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 

'8 — 

1 HAKKÂRİ 
j Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Ekrem Ceyhun 
Hikmet Çetin 
Süleyman Arif Emre 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlü 
Doğan Güneş 
Nilüferi Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Abdurrahman Köksaloğhî 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Recep Özel 
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Osman Özer 
Cengiz Özyalçın 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdullah Tomba 
Necdet Uğur 
Numan Uzun 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Şinasi Osma 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasam Seyithanoğlu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
M. Kemal Güven 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 

Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Zeki Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşref oğlu 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
KenarS Akman 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Mustafa Güzelkılınç 
İhsan Kabadayı 
Hüseyin Kaleli 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 
İlhan Er soy 
Ali İrfart Haznedar 

MALATYA 
Lütfi Doğan 
Turan Fırat 
Ali Kırca 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Önol Sakar 
Halil Yurtseven 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Kasım Emre 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşii t 
Ertuğrul Günay 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
İ. Etem Ezgü 
İlyas Kılıç 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer Önder 
S. Orhan Uluçay 

SİNOP 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ömer Lütfü Erzurumlu-
oğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
AbdulmuıüıalJp Gül 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

(Reddedenler) 

AYDİN 
Nabjt Menteşe 

ÇORUM 
Mehmet Irmak 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 

İsmail Hakkı Yıldırım 

İSTANBUL 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turan Kocal 

KAYSERİ 
Mehmet Doğan 

MARDİN 
Fehim Adak 

NİĞDE 
Sadi Samunıeuoğlu 

TEKİRDAĞ 

Nihan İlgün 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BURSA 
Özer Yitoaz 

(Geçersiz Oylar) 

DENİZLİ 
Emin Atıf^Şohoğlu 

İSTANBUL 
İhsan Toksan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 

RİZE 
Yılmaz Balta 

SİİRT 
Abdülkadir Kaya 

UŞAK 
Galip Çetin 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
MölınıeL' Can ı(B.) 
Mehmet Haİit Dağlı 
Hasan Gütfsoy 
Sdâ'haıtJtin Kılıç 
M. Kemal Küçü'ktepapınar 
İsmail Halkkı Öztorun 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yaızıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Halü Ağar 
Kemal Taıbaık 
Ramazan Yıl'dırılm 
AFYONKARAHİSAR 

Hasan Afckuş 
Güneş Öngüt (B.) 
IMote Ta'n, (B.) 
Ali ihsan Uhılbahşi 

AĞRI 
Rıza PolaJt 

AMASYA 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Bdk'ir Adi'bölli 
Orhan Alp (B.) 
Oğuzhan Asiltüılk 
Söbalti Ataman 
A. Ism'et Çanakçı 
Ahm'et Haimldi Çelebi (1.) 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
H. Semih Eryıîdız 
Necati Gültekln 
Ihsîvn Karaçam 
(Mu!stafa Kılıç (B.) 
Selâhattin Öcal 
Altan Öymen 
Filkrf Pehlivanlı 
Önider Sav 
Hayrettin Turgut To'ker 

ANTALYA 
Deniz Baykal (B.) 
Ömer Buyrukçu 

Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

AYDIN 
İsmet Seagin 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Cihat Bilgahan 
Necati Cebe 
Sadullah Usumi 
(Hüsnü Yılmıaız; (İ.) 

BİNGÖL 
Mehmet Sait GÖker 

BİTLİS 
Abüdlin İnan Gaydalı 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Halûk Karaıbörkjliü 

BURSA 
Nail Atılı 
Mehmet Emekli 
Cemal Külahlı 

ÇANAKKALE 
Ahmelt Nihat Akay 
İrfan Binay 
Osman Orhan Çaneri 
Alitan Tuna 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Mustafa Gazalcı 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 

ELAZIĞ 
Rasim Küçük el i 
Ali Rıza Septioğlu (B.) I 
Mehmet Tahir Şaşmaz f 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

._ GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Celâl Doğan 
Cengiz Gökçek 
İmam Hüseyin încioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Mevlüt Önal 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 

İÇEL 
Ali Ak 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Sadettin Bilgiç 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Ferit Gündoğan 
Yalçın Gürsel 
Nihat Kaya 
Sevil Korum 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 

Ali Topuz (B.) 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

K AHR AM ANM AR AŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özbaş 
Orhan Sezai 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araşit 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
Abdülkerim Doğru 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Turnanı Feyzübğlu 
Mehmet Gümüşçü 
iMehmıdt Yücelen (!B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Hasan Korkut 
Gündüz Onat 

KOCAELİ 
Turan Güneş f̂c 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Necmettin Erbakan 
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Agâh Oktay Güner 
M. Kubilay tmer 
Necati Kalaycıoğlu 
Famuik Sulkıatoi (B.) 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahut Ablüm 
Nizamettin Çoban 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan (B.) 
Mehmet Recai Kutan 

MANİSA 
Hasan AU Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Sümer Oral 
Erkin Topkaya 
Faik Türün 
Yahya Uslu 

MARDİN 
Şerafettün EOai (B.) 
Metin Musaoğlu 
Abdülkadir Timurağaoğlu 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci 

MUŞ 
M. Emin Seydagil 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
Hüseyin Avni Kavurrnacı-
oğlu 

ORDU 
Haimldli Mağdeırt (1 Ü.) 
Kemal Şensoy 

RlZE 
izzet Akçal 
Sami Kumbasar 
Tuncay Maltaracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Kenan Mutoğta ((©.) 
Mustafa Dağıstanlı 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 

(Açık Üy 

Aydın 
Edirne 
Manisa 
Muğla 

SÜRT 
Zeki Çataklar" (İÜ.) 
M. Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

StNOP 
ıHiılmü İşgüzar (ıB.) 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova (B.) 
AU Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
M'alhmuıt Özdlemir (B.) 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
FeyzuUah Değerli 
Faruk Demirtola 

TRABZON 
Kemal Cevher 
Adil AU Cinel 
Rahmi Kumaş 

elikler) 

t 
1 
1 
1 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
ismail Aydın 
M. Selahattin Yüksel 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muisilh Görentaş Oşfk. V.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet SaUh Yddız <ıB.) 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
(iBşk, V.) 
VeU Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Ömer Barutçu 
Büllanılj Ebavtit (ıBaışlhalkjan) 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
Cahit Karakaış (Başkan) 

Yekûoı 

» » - o 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

42 NÇt BİRLEŞİM 

31 . 1 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
2i —̂  İçtüzüğün 38 nci maddesine göre dpğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri.. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonda açık bulunan üyeliklere seçim 

4 
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

X I . — 1978 Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi. 
(M. Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meçlisi 
S. Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) 

. 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR ÖNGÖ* 

RÜŞMELER 
. 1. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 

14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca fotir Meclis Araştırması açılmasına ilıişklin öner
gesi. (10/26) 

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

3. — Ankarx 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) 

4. — 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) 

5. — 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) 

6. — İstanbul Milletvekili1 Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu* 
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

7. — 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) 

8. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşımn, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşımn, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunıarım saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nei, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına üiş< 
kin önergesi* (10/34) 

10. — 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) 

,11, — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

12. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

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

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konulunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

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

16. — istanbul Milletvekili Turan Köçal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Balkanınım 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) 

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

18. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

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

20. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşımn, 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 içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

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

22. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edime Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta-* 
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Milet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

23. — 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) 

24. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya* 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

26. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; içişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi, (8/13) 



27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; -.kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

28. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

29. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1. 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacait önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

30. — 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. (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir. Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 
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6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
, yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden 

alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

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, 
liskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
Kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/41) 

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

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

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

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 İşleri Başkanlığında görevden alınan 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 İhsan Toksan'nın, 
Ağn Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

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

21. — içel 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. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
İn, Türkiye Elektromekaniik 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 İçişleri 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 Buldanh'mn, 
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 Buldanh'mn, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başlba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 hcü 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 Balkanından sözlü soru öner-
gesti (6/72) 

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

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

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

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden 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'm, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

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

- 38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

39. — Haıay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk 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 olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
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 üişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

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



45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk 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) 

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-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

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

5 İ. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, 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 Çeîin'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 Bakamndan 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) 

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

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

59. — Kastamonu Milletvekili İ. Hilmi Dura'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) 
(*) 

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 Somuncuoğlu'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 Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/104) 

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

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, 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'm. em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakamndan 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 Müsteşarın» ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

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

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

76. — istanbul 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. — istanbul 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 içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

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

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

84. — istanbul 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) 

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

85. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
som önergesi. (6/120) 

86. — istanbul 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 işleri ve Koope-
tifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

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. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
t . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
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, 
l . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

94. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanının, MHP istanbul il 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 Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına 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) (*) 
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99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-

refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

100. — İstanbul 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 Kâya'nın, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

109. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'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'ın, gö
revden alınan 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) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

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

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

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

116. — Kocaeli Milletvekili İbrahim 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 ve 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. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) 

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

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

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

125. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

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



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

127. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

138. — 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) 

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

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

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

142. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tamtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

143. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

144. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

145. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

146. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

147. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

148. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

149. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

150. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 

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

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

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

5. — 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)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Yalvaç İlçesi, 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) 

7. — 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
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

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

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

10. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 

ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — 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. Şen:.tc*ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VHU) 

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

13.. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 nçu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Mecüsi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli-
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

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

15. — 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) 

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

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

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanım 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) 

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

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

23. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Ksrar 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) 

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

25. — 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'm aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
2 5 . 4 . 1978) 

26. — 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) 

27. — 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) 

28. — 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 dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

29. — 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 
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Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma taniM : 10 . 5 . 1978) 

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

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

32. — 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) 

33. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylti-
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) 

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

35. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

36i — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihî : 14.6.1978) 

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

38. — 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) 

39. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'm, 
özel affına dair kanun tasarlısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

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

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

42. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı-̂  
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-ı 
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü-
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 1 9 . 6 , 1978) 

44. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı fle Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19. 6.1978) 

45. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair kat 
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra-? 
porları.. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta< 
rihİ : 22 . 6 .1978) 

46. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada^ 
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da-ı 
gıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 



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

48. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
İşlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da^ 
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

49. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı-: 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

50. — Urfa Milletvekili Necmettin Ceyheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26.6.1978) 

51. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayıh 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27.6.1978) 

52. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6.1978) 

53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An^ 
kara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ite 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun ieklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı. Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları, 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı ; 141) 
(Dağıtma tariU: 27. 6.1978) 

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

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

56. — 11 . 5 , 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

57. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nm, 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 nöi mıaddeslinıin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırım ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 58. — 3202 sayılı' Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değişjtirikne-
sıine Bazı Maddeler Eklenmeline ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semti 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) 

59. — izmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı ismail 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 idam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 . 1978) 

X 60. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri ŞakanUH Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka^ 
nunun J, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve içişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 .12 . 1978) 
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61. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İH, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt'25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Handfe'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'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 62. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nm, 
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 63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nm, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporlan. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

64. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

65. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'm, 
1475 saydı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

66. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
ydı 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 : 
10.1 .1979) 

Millet Meclisi 42 nci Birleşim 




