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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu, Ankara'da 
devam eden anarşik olaylar hakkında. 

Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu, 
Güneydoğu illeri sınırlarında bulunan mayınların te
mizlenmesine dair ve 

Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş da, dış 
ülkelerde çalışan işçilerimizin sorunlarıyla ilgili gün
dem dışı birer konuşma yaptılar. 

Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 6 arkadaşının, 
11 /46 esas numaralı ve 

Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 2 arkadaşı
nın, 11/45 esas numaralı Gensoru önergelerini geri 
aldıklarına dair önergeleri okundu; Gensoru önerge
lerinin gündemden çıkarıldığı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 
Yurt .Dışındaki Türk İşçilerine Konut, Küçük Sanat, 
İşletme ve Tarım Kredileri verilmesi ve 499 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması hakkında (2/16), 

Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, 
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki 2739 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında (2/595) ve 

C. Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nın, TC 
Turizm Bankası Kanununun 5 nci Maddesinin De
ğiştirilmesi Hakkında (2/592) kanun tekliflerinin doğ
rudan doğruya gündeme alınmasına dair önergeleri 
reddedildi. 

Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 arka
daşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde ça
lışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrıca
lık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
kında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/31) 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, Gensoru öner
gesinin gündeme alınması reddolundu. 

Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 9 ar
kadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahalarının 
fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi zarara uğ-
üattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal hakkında bir Gensoru açlımasına ilişkin 
önergesi (11/40) üzerinde de bir süre görüşüldü. 

Danışma Kurulunun : 
140'a 1 nci Ek, 289, 275, 290 ve 285 S. Sayılı Ka

nun tasarısı ve tekliflerinin (289 S. Sayılı tasarının 48 
saat beklemeden gündeme alınması kaydı ile) sırasıyla 

görüşülmesi ve bu görüşmelerin bitimine kadar çalış
ma süresinin uzatılmasına dair önerisi kabul oluna
rak : 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 arka
daşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 657 sa
yılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 nci 
maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendinin ye
niden düzenlenmesine dair kanun teklifleri (2/120, 
2/606) (S. Sayısı : 140 ve 140'a 1 nci ek). 

1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağım
sız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinin değiştirilmesine bazı maddeleri
nin kaldırılmasına ve bu kanuna ek ve geçici maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı ile aynı kanunda 
değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri (1/147, 
2/29, 2/97, 2/98, 2/425, 2/427, 2/440, 2/456, 2/461, 
2/465, 2/479, 2/573, 2/588, 2/591) (S. Sayısı : 289), 

6326 sayılı Petrol Yasasına ek Yasa tasarısı (1/190) 
(S. Sayısı : 290) ve 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin değiştirilme
sine ilişkin kanun tasarısı ve Kastamonu Milletvekili 
Sabri Tığlı'nın ve Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü 
Erzurumluoğlu'nun aynı konudaki kanun teklifleri 
(1/252, 2/21, 2/680) (S. Sayısı : 285) kabul edildi. 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanun ile 765 
sayılı Türk Ceza Kanununa ek maddeler eklenmesine 
dair kanun tasarısının (1/241) (S. Sayısı : 275) Ana
yasaya aykırı olduğu nedeni ile reddine dair Adalet 
Komisyonu raporu reddedilerek tasarının komisyona 
geri verildiği bildirildi. 

15 Şubat 1979 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime (15 . 2 . 1979) saat 02.06'da 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

M. Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 
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II. — GELEN 

15 . 2 . 1979 

Tasarılar I 
1. — 24 Ekim 1978 tarihli ve 16 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesinin emeik- I 
liiiık gösterge tablosuna gösterge rakamları eklen-
lenmesine ilişkin Kanun Tasarısı. (1/257) (Plan Ko
misyonuna) 

2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel i 
Kanununun 137 nci maddesinin (d) bendinin birin
ci fıkrası ve ek 9 ncu maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/258) (Milli Savunma ve 
Plan komisyonlarına) 

Raporlar 
1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu- j 
nu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 321; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

2. — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dâir C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : I 
1/209; C. Senatosu : 1/584) (M. Meclisi S, Sayısı : I 
292; C. Senatosu S. Sayısı : 845) (Dağıtma tarihi : I 
14 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

3. — 1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo- I 
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu I 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/210; C. Se- I 
natosu : 1/585) (M. Meclisi S. Sayısı : 293; C. Sena- I 
tosu S. Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 1979) 
(GÜNDEME) 

4. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka- I 
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu- I 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu I 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/211; C. Se
natosu : 1/586) (M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Sena
tosu S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

5. — 1979 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna I 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/212; C. Sena
tosu : 1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senato- j 
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su S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

6. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/213; C. Sena
tosu : 1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Sena
tosu S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

7. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/214; C. Se
natosu : 1/589) (M. Meclisi S. Sayısı : 297; C. Se
natosu S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

8. — 1979 Yıh Bursa Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları. tezkereleri. (M. Meclisi : 1/215; C. Sena
tosu : 1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senato
su S. Sayısı : 851) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

9. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/216; C. Se
natosu : 1/591) (M. Meclisi S. Sayısı : 299; C. Sena
tosu S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

10. — 1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/217; C. Se
natosu : 1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Sena
tosu S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

11. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Seniatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/218; C. Se
natosu : 1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Sena
tosu S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 
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12. — 1979 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 
1/594) (M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sa
yısı : 855) (Dağıtma tarihi : 14 . 2. 1979) (GÜNDE
ME) 

13. — 1979 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/220; C. Sena
tosu : 1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Sena
tosu S. Sayısı : 856), (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

14. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karam Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/221; 
C. Senatosu : 1/596) (M. Meclisi S. Sayısı : 304; C. 
Senatosu S, Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1979) 
(GÜNDEME) 

15. — 1979 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/222; C. Senato
su : 1/597) (M. Meclisi S. Sayısı : 305; C. Senato
su S. Sayısı : 858) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

16. — 1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/223; C. Se
natosu : 1/598) (M. Meclisi S. Sayısı : 306; C. Senato
su S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 14 v 2 .1979) 
(GÜNDEME) 

17. — 1979 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/224; C. Se
natosu : 1/599) (M. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Se
natosu S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

18. — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkan
lığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/225; C, Senatosu : 1/600) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 861) (Da
ğıtma tarihli : 14 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

19. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/226; C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 
308; C. Senatosu S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

20. — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/227; C. Se
natosu : 1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Sena
tosu S. Sayısı : 863;) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

21. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/228; 
C. Senatosu : 1/603) (M. Meclisi S. Sayısı : 310; 
C. Senatosu S. Sayısı : 864) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

22. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/229; C. Sena
tosu : 1/604) (M. Meclisi S. Sayısı : 311; C. Sena
tosu S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 
(GÜNDEMEJ 

23. — 1979 Yüı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/230; C. Senatosu : 1/605) (M. Meclisi S. Sayısı : 
312; C. Senatosu S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

24. — 1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu; ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/231; C. Senatosu : 1/606) (M. Meclisi S. Sayısı : 
313; C. Senatosu S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

25. — 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez
kereleri. (M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1/607) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 

868) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 , 1979 (GÜNDEME) 
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26. — 1979 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/233; C. Senatosu 1/608) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 315; C. Senatosu S. Sayısı : 869) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 2. 1979) (GÜNDEME) 

27. — 1979 Yılı Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/234; C. Senatosu : 1/609) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 316; C. Senatosu S. Sayısı : 870) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

28. — 1979 Yılı Petrol îşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi 
1/235; C. Senatosu : 1/610) (M. Meclisi S. Sayısı 
317; C. Senatosu S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi 
1 4 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

29, — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. 
Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/611) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 318; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

30, — 1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/237; 
C. Senatosu : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı : 319; C. 
Senatosu S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 
(GÜNDEME) 

31, — 1979 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/238; 
C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Sayısı : 320; 
C. Senatosu S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 
1 4 . 2 . 1979) (GÜNDEME) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), İrfan Binay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 53 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim, ekseriyetimiz vardır, görüş

melere başlıyoruz, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN X KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, si
nemalarında gösterilen, «Tanrıların Dönüşü» adlı film 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Tezkere gönderilmesine lüzum yok
tur sayın üyeler; bir hayli kalabalıkça gündem dışı 
vardır, ancak imkân nispetinde 3 sayın üyeye verebile
ceğim. 
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Sinemalarda gösterilen, «Tanrıların Dönüşü» ko
nulu film üzerine gündem dışı konuşmak istiyorum. 
Saygılarımla. 

İstanbul 
İhsan Toksan» 

Buyurun Sayın Toksan; Sayın Toksan, süreniz 5 
dakikadır, rica ediyorum efendim. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 

Ankara sinemalarında afişlerde, «Tanrıların Dö
nüşü» adlı, film gösterilmektedir. Bunun Islami ba
kımdan İslama hakaret olduğu açıktır. Halbuki, Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası, Türk vatandaşlarına di
ni hürriyeti, dini kutsiyeti tanımıştır. Laikliğin, din 
düşmanlığı olmadığını, Anayasamızın 19 ncu maddesi 
açıkça belirtmiştir. Laikliğin kaynağı olan Batı ül
kelerinde, din devlet işlerine, devlet de din işlerine 
karışmaz; fakat, din ile devlet arasındaki münase
betler son derece dostanedir, devlet dine daima yar
dımcıdır. Bu ülkelerde din aleyhine propaganda, neşri
yat yapılamaz; din adamları, dini duygular tezyif 
edilemez, alay, eğlence konusu yapılamaz; ancak ko
münist ülkelerde din aleyhine propaganda serbest
tir; «Allahsızlar Cemiyetleri» kurulmuştur, gençlerin 
mabetlere gitmesi, çeşitli propagandalarla, baskılarla 
önlemek istenmektedir; dini cemiyetlerin o ülkelerde 
kurulması yasaktır. 

Ülkemize laikliğin Batıdan gelmesine ve Ana
yasamızın sarahatine rağmen, hâlâ dini duyguları tez
yif ve tahkir eden kimselerin bulunduğunu üzüntüy
le müşahede etmekteyiz. Türkiye'de nüfusun •% 99'u 
Müslümandır. İslam dinine göre tek Tanrı inancı 
vardır; yüce dinimiz, «çok tanrı»' inancını yok etmek, 
insanları maddi ve manevi huzura, adalete kavuştur
mak için Allah tarafından gönderilmiştir. 

Her ne şekilde olursa olsun, birden fazla tanrı 
varmış imajını doğuracak tabirler, Müslüman Türk 
milletinin dini inançlarına hakarettir. 

«Tanrıların Dönüşü» adlı filmin adı bile, Türk 
milletinin tek tanrı inancı ile alaydır, tezyiftir. Her 
ne kadar yabancı ülkelerde çevrilmiş bir film de 
olsa, Türkiye'de bu isimle film afişlerinin Müslü
man Türk duvarlarını kirletmesi, Türk sinemalarında 
gösterilmesi, tanrı inancımızla istihzadır, alaydır. 

Türk milletinin dini inançlarıyla alay eden bu fil
mi sansür heyeti görmedi mi? Sansür heyeti niçin 
kurulmuştur? Hür düşünce, özgürlük, anarşi ve so
rumsuzluk değildir. Bernard Shaw'un dediği gibi, 
«hürriyet, sorumluluktur, hududu aşmamaktır. Hürri

yetin hududunun aşılması, anarşiyi doğurur, hale 
dini duygulara anarşi sokulması, o milletin felaketini 
hazırlar.» 

Cumhuriyet Halk Partisinin Kültür Bakanı Sayın 
| Kışlalı, sansür heyetini kaldıracağını açıklamıştır; fa-
I kat Sayın Kışlalı'nın resmen kaldırmasına lüzum kal-
j madan, sansür heyeti fiilen kalkmıştır. Sayın sansür 
I heyeti üyeleri, Bakanın arzularından önce kanunların 
| tatbikçisi olmalıdırlar; Bakanın memurları değil, 
! Türk milletinin memurları olduklarını asla unutma-
• malıdırlar. Necip Türk milletinin dini, milli inanç 
! ve ahlakının korunması için kendilerine maaş veril-
| diğini, bilhassa bilmeleri gerekir. 

I Bu millet her türlü mahrumiyetlere katlanabilir; 
fakat dini duygularının ve «tek tanrı» inancının tah-

j kirine, tazyifine asla tahammül edemez. Herkes şu-
' nu kesinlikle bilmelidir ki, Müslüman Türk milleti, 
| tarih boyunca her türlü din düşmanlığı propaganda-
I sına rağmen, İslam Dinine bağlı kalmıştır, kıyamete 
! kadar da bağlı kalacaktır. Dini duygularla alay, istih-
| za edenleri, din düşmanlarını ve bunlara göz yuman

lar asla affetmeyecektir. 
Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toksan. 

2. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'nm, 
hayvan yemi konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Hayvan yemi konusunda, güncelli
ğini yitirmeden gündem dışı konuşmak istiyorum. 
Saygılarımla.» demek suretiyle Bitlis Milletvekili Sa
yın Abidin İnan Gaydalı söz istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Gaydalı. 
Süreniz 5 dakikadır efendim. 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

İlimiz Bitlis'te Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı ile ilgili, hayvan yemi konusunda Sayın Hü
kümetimizin üreticileri memnun etmek bakımından 

j gerekli önlem için yaptığım telgraf müracaatıma, ay
lar sonrası dahi cevap verilmediğini bir gündem dışı 
konuşma ile dile getirmiştim. Sayın Bakanımız, ba
na verdikleri sözlü cevapta, tenakuza düştükleri, Mil
let Meclisi Tutanak Dergisinin 21 T 12 . 1978 tarih 
ve 25 nci Birleşim tutanağının tetkikinden açıkça 

I anlaşılmaktadır. 
Ben Bakanlığa değil, Sayın Bakan Yüceler'in şah

sına telgraf çekmiştim; Sayın Bakan beni dikkatle 
I dinlemiş olsalardı, bu derece çelişkiye düşmezlerdi. 
I Bakanlıklara yapılan müracaatların hangi kademe-
I lerde değerlendirildiğini de bilenlerdenim. 
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18 yıldan beri Parlamentoda bulunduklarını be
yan eden Sayın Yüceler'in, bir parlamenterin ba
kanlıklarda evrak takipçisi olamayacağını bilmesi 
gerekir. Demek ki, arkadaşımız hâlâ bakanlıklarda 
hangi kademelerde telgraflara cevap verileceğini tam 
olarak bilemiyor. 

İşte, muhterem arkadaşlarım, Sayın Yüceler, bu be
yanlarıyla, kendi özürünü, beni ithamla gizlemek is
tiyorlar. «Bana ulaşan telgrafla, yazılan mektup
lara da cevap vermeye çalışan bir bakanım» diyor
lar. Bu beyan zahiri olarak hepimiz için memnuniyet 
vericidir; fakat tatbikatı aksi olunca da sükutu hayal 
olmaktadır. 

Sayın Bakan, «Benim bakanlığıma gelen, gelmiş 
olan bir telgrafın bugüne kadar cevabı verilmemiş 
ise, onu bugün araştıracağım ve mutlaka bu telgrafa 
cevap vermeyenden hesap soracağım. Bunu arkadaşı
mızın evvela bilmesi gerekir» diyorlar. 

İkincisi, «eğer arkadaşımıza bu telgrafa cevap ve
rilmiş ise, yine arkadaşımıza o telgrafa verilmiş olan 
cevabın tarih ve yazısını kendilerine getireceğim» di
yorlar. Hani nerede? Daha da mı bekleyeceğiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Ahlat tlçe Yönetim Ku
rulunun çiftçilerimizle birlikte bana yaptıkları müra
caat üzerine Sayın Yüceler'e, makbuzu ilişikte bu
lunan 5 . 8 . 1978 tarihli, 82 numaralı, 42 kelimeli 
normal ve Sayın Mehmet Yüceler adına çekilen tel
grafı almadıklarına göre, sorumlu araştırıldı mı, 
ihmali görülen bir kişi bulunabildi mi ve kimden 
hesap soruldu? Yüce Meclis huzurunda açıklanan, 
tutanaklara geçmiş bulunan her beyan mutlaka ye
rine getirilmelidir. Benim açık ve mertçe beyanlarım, 
gayri ciddi olarak cevaplandırılmıştır. 

O günden beri Sayın Bakandan herhangi bir ya
nıt da alamadım. Sayın Bakanım mezkûr tutanaklar -
daki cevabi konuşmalarının başında, Bakanlığa telgraf 
çekerek, bölgesinde hayvan yemi sıkıntısı çekildiğini I 
kabul ediyorlar ve aynı cevaplarının sondan ikinci I 
paragrafında da arkadaşımız buradaki yapmış oldu- I 
ğu konuşmasında da genel olarak bir yem sıkıntısın- I 
dan bahsettiler ve hangi ilin hangi ilçesinin ve ne ka- I 
dar çiftçinin yem sıkıntısı çektiğini açıklamadılar. I 

El insaf Sayın Yüceler; bir parlamenterin kamu I 
yararına yapacağı müracaatların bakanlık kademelerin- I 
de adım adım takip etmesine maddeten olanak yok- I 
tur ve görevi de değildir. I 

Yörem hakkında bir uyarım var : Bakan olarak I 
ilgililere ileteceğiniz emir talimatları üzerine gerekli j 
önlem alınır. Hükümetinizi uyaran arkadaşınıza da I 

I bilgi bakımından cevap vermekle, müracaat tamamlan
mış olur. Biribirimizi yermek hiçbir davayı çözmez. 
Benim yaptığım açıklamalarımın cevabı, bu biçim ol
mamalıydı. Sizden samimi yazılarım için en azından 
teşekkür beklerken, beni bilgisizlikle itham etmeye de 
hakkınız yoktur Sayın Bakan. 

Toprak Mahsulleri Ofisinde arpa 375 kuruştur. 
Akşam telefonla konuştum, Bitlis ve çevresinde ar
pa 750 kuruştan satılmaktadır. İhtiyaç sahiplerine 
ofisten tahsisler de yapılıyor. Böylece karaborsa kol 

I gezmektedir. Yoksa teşvik mi görüyor acaba? 
Yüce Meclise teşekkür ve hürmetlerimi arz ede

rim. (AP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Yüce Meclisi ve 
arkadaşlarımızı tatmin etmek üzere bundan sonraki 
birleşimde bu konuda söz alıp konuşmaya çalışaca
ğım. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederiz. 

3. — Eskişehir Milletvekili Yusuf Cemal Özkan'ın, 
I Eskişehirli sobacı, bisikletçi ve benzeri esnaf ve sanat

kârın içinde bulundukları sıkıntı hakkında gündem dışı 
I konuşması. 
I BAŞKAN — Bir gündem dışı söz istemi daha 
I vardır, okuyorum : 

I «Sayın Başkanlığa 
Eskişehir'li sobacı, bisikletçi ve emsali esnaf ve sa

natkârların bugün içinde bulundukları ağır sıkıntılar 
I hakkında gündem dışı söz rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
I Eskişehir 
I Yusuf Cemal Özkan» 

I Sayın Özkan, konuşma süreniz 5 dakikadır, buyu
run efendim. 

YUSUF CEMAL ÖZKAN (Eskişehir) — Sayın 
I Başkan, sayın milletvekilleri; 
I Memleketimizin içinde bulunduğu ekonomik sıkın-
I tılar her sahada büyük boyutlara ulaşmış, had saf-
I haya gelmiştir. Vatandaş, günlük geçiminin teminin-
I de telaşa düşmüş, gıda maddelerini yahut da geçi-
I mini temin edebilmek için hazır alıp satacağı yahut 
I da ufak bir işyerinde imal edip satacağı maddeleri 
I temin edebilmek için sabahın erken saatlerinde sı-
I raya girip, saatlerce kuyruklarda beklemek mecbu

riyetinde kalmaktadır; bu bekleyiş her geçen gün faz-
I lalaşmaktadır. Buna rağmen, gene, istediğini kâfi mik-
I tarda temin edememektedir. 
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Şehirlerarası yolculuklarda her benzin istasyonun
da mazot almak için sıraya girmiş kamyonları gör
mek mümkündür. Bunlardan bir tanesi de 11 Şubat 
1979 günü Eskişehir Sobacı, Bisikletçi ve Emsali Sa
natkârlar Derneğinin feryadıdır. 

Eskişehir'de soba ve benzeri imalatı yaparak Tür
kiye çapında bu hususta büyük bir ihtiyacı gideren 
ve bu yüzden yüzlerce aileyi geçindiren bu sanat
kârlar 0,40, 0,50 ve 1 mm'lik sac ve buna benzer 
malzemeleri temin edemediklerinden imalat yapama
dıklarını, bir kısmının işyerini kapatmak mecburiye
tinde kaldığını ve bir kısımının da kısa bir zaman 
sonra işyerini kapatacakları, evlerinde çoluk ve ço
cuğunun geçimini temin edememe sıkıntısı içinde ol
duklarını, bu feci durumlarını, Kongre Kararı ola
rak telgrafla Sayın Başbakana, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanına durumlarını bildirmişlerdir; verilecek ce
vabı merakla beklemektedirler. 

Bu malzemeleri Madeni Eşya Sanatkârları Fede
rasyonu kanalıyla temin etmektedirler. Federasyona 
siparişlerini yapmış ve % 15 peşinatlarını da ödedik
leri halde, Federasyonun bütün gayretlerine rağmen 
temin edememişlerdir. 

Muhakkak ki, bu sıkıntı Türkiye çapında aynı işi 
yapanlarda da vardır. Bu sanatkârları sıkıntıdan kur
tarmak için, acil olarak ihtiyaçları olan ince sac 
temin cihetine gitmeleri için işbaşında olan görevlileri 
uyarırken, Yüce Meclisin sayın üyelerini saygılarım
la selamlarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

Günedeme geçiyoruz. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkan. 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının Ge
nel Kurulda görüşülme gün ve saatlerine ve konuşma 
sürelerine dair Danışma Kurulu Önerisi. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulu önerileri 
vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

Danışma Kurulu önerisi 
Danışma Kurulunun 14 . 2 . 1979 Çarşamba günü 

yaptığı toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kuru
lun onayına sunulması uygun görülmüştür. 

1. 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarının 
Millet Meclisi gündeminin özel gündem kısmının ilk 
sırasında yer alması; bütçe görüşmelerine 16 Şubat 
1979 Cuma günü saat 10.00'da başlanması ve bitimi
ne kadar, resmi tatil günleri dahil, her gün saat 
10.00'dan 13.00'e ve 14.00'ten 20.00'ye kadar devam 
olunması; günlük programın saat 20.00'ye kadar bi-
tirilmemesi halinde, saat 21.00'de gece toplantıları ya
pılarak o günkü programın bitirilmesinin sağlanması; 
günlük program saat 20.00'den önce bittiği takdirde 
bir sonraki programın görüş nedenine devam olun
ması önerilmiştir. 

2. 1979 mali yılı Bütçesinin programa uygun 
biçimde gününde bitirilmesini sağlamak »için, başlan
gıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar adına yapılacak 
konuşmaların 4'er saat, kişisel konuşmaların 20'şer 
dakika ve Hükümet adına verilecek cevap süresinin 
(Sunuş konuşması hariç) 4 saat ile sınırlandırılması 
önerilmiştir. 

3. Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde gruplar 
adına yapılacak konuşmaların Milli Eğitim Bakan
lığı Bütçesi için 40'ar dakika (Bu süre iki konuşma

cı tarafından kullanılabilir) diğer Bakanlık ve daire 
bütçeleri için 20'şer dakika; kişisel konuşmaların 
10'ar dakika; Hükümet adına yapılacak konuşmala
rın Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi için 1 saat; diğer 
bakanlık ve daire bütçeleri için 30 dakika ile sınır
landırılması önerilmiştir. 

4. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 
Hükümete l'er saat süre ile söz verilmesi; kişisel ko
nuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir. 

5. Kişisel konuşmalarda, içtüzüğün 62 nci mad
desine göre, bütçenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
olmak üzere sırayla söz verilmesi önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkan vekili 
Altan Öymen AP Grubu olarak 6 saatlik 

MSP Grubu Görevlisi talebimiz oldu. 400 milyar-
Şener Battal lık bütçenin görüşülmesine 

daha çok fırsat verilmeli 
Bu bakımdan 4 saate 

muhalifim 
Esat Kıratlıoğlu 

MHP Grubu Başkanvekili 
Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bunlar madde madde 
tekrar okunacak ve madde madde oylarınıza sunu
lacaktır: 

«1. 1979 mali yılı Bütçe Kanunu tasarılarının, 
Millet Meclisi gündeminin «Özel gündem» kısmının 
ilk sırasında yer alması; bütçe görüşmelerine 16 Şu
bat 1979 Cuma günü saat 10.00'dan başlanması ve 
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bitimine kadar, resmi tatil günleri dahil, her gün 
saat lOı.OO'dan 13.00'e ve 14.00'ten20,.00'ye kadar de
vam olunması; günlük programın saat 2O.0O'ye ka
dar bitirilmemesi halinde, saat 21.00'de gece toplan
tıları- yapılarak o günkü programın bitirilmesinin 
sağlanması; günlük program saat 20.0ö'den önce 
bittiği takdirde bir sonraki programın görüşmelerine 
devam olunması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinin 1 nci 
maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi arz ediyoruz : 
«2. 1979 mali yılı Bütçesinin programa uygun 

biçimde gününde bitirilmesini sağlamak için, başlan
gıçta bütçenin tümü üzerinde gruplar adına yapıla
cak konuşmaların 4'er saat, kişisel konuşmaların 
20'şer dakika ve Hükümet adına verilecek cevap sü
resinin (Sunuş konuşması hariç) 4 saat ile sınırlan
dırılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinin okunan 
2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü madde : 
«3, Bakanlık ve daire bütçeleri üzerinde grupla

rı adına yapılacak konuşmaların, Milli Eğitim Bakan
lığı Bütçesi için 40'ar dakika (Bu süre, iki konuşma
cı tarafından kullanılabilir), diğer bakanlık ve daire 

bütçeleri için 20'şer dakika; kişisel konuşmaların 
lCTar dakika; Hükümet adına yapılacak konuşmala
rın Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi için 1 saat; diğer 
Bakanlık ve daire bütçeleri için 30 dakika ile sınır
landırılması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinin oku
nan 3 ncü maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü madde : 
«4. Bütçe görüşmelerinin sonunda gruplara ve 

Hükümete l'er saat süreyle söz verilmesi, kişisel ko
nuşmaların 10'ar dakika olması önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinin 4 ncü 
maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.! 

5 nci madde : 
«5. Kişisel konuşmalarda, İçtüzüğün 62 nci mad

desine göre bütçenin lehinde, aleyhinde ve üzerinde 
olmak üzere sırayla söz verilmesi önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinin 5 nci 
maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Danışma Kurulu önerisini tümüyle, oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Teşekkür ederim. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 

1. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 
9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Bay kal hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11140) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Özel Gündem» kıs
mının 1 nci sırasında yer alan, lı/4G. esas numaralı, 
Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 9 arka
daşının, Ege Bölgesindeki bazı kömür sahalarınım 

fizibilite etütlerimin yapılmasında Hazineyi zarara uğ
rattığı iddiasıyla, Enerji ve Talbii Kaynaklar Bakamı 
Deniz Baykal hakkında, Anayasanın 89 mcu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı

nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerle kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet; yerindb hazır. 
Geçen birleşimde önerge sahibi ve Adalet Par

tisi, Milli Selâmet Partisi ve Cumhuriyet Halk Par
tisi gruptan adana yapılan konuşmalar tamamlanmış
tı; şimdi söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Turan Köçal'dadir. 

Sayın Kocal, sürelnliz 20 dakika, buyurun efendim. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Kütahya Milletvekili Sayın Ali İrfan Haznedar 

ve 9 arkadaşının, Ege Bölgesinde bazı kömür saha
larının fizibilite etütlerimin yapıloıasın'da HazÜnteyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Deniz Bayklat hakkında, Ahayaisamı-
zın 89 ncu ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 10(7 nci 

— 741 — 



M. Meclisi B : 53 

maddesi uyarınca bir Gensoru açılması takibi hakkın
da Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına yoz almış; 
bulunuyorum; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Maden Dairesince, Tür
kiye Kömür tşletrnısiksri Genel Müdürlüğüne devredi
len Bursa, Balıkesir, Çanakkale, illerini kapsayan sa
halar ile, Biga Yarınıadaisı ve Muğla, Aydın, sektö
ründeki kömür sahalarınım fizibilite etütlerini sonuç
landıracak çalışmaların yapı İm ası hususu Hacettepe 
Üniversitesi bünyesinde yeni kunılımus. ovan Tekno
loji Bnstiitüsü ile Türkiye Kömür İşveıtmekn i Genel 
Müdürlüğü afaısınlda yapılan bir protokol ile Hacette
pe Üniversitesi Enisiıitüsüne devredilmiş olduğu id
diası -mevcuttur. 

Acaba, bugüne kadar bu kömür işleiımeieı İnde, 
hem kömür aramaları ve hem de fizibilite raporlarını 
yapan Maden Arama Enstitüsünde bugüne kadar 
Türkiye'de arama yapmamış mıdır? Yapmış oldukla
rı aramalarda da fizibilite raporları Maden Teıtk'k 
Arama EJnistiıtü'sü tarafından temin edilmem!!ş midir? 
Haliyle, aldığımız ve bildiğimiz bilgiler içerisinde, 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan maden aramaları 
ve aramalarda bulunan madenilerin işiatilnıesi için ge
rekli oltan fizibilite raporlarımın Maden Telkik ve 
Arama Enisltiitüsü tarafımdan yapıldığını bilcnlj.de-
niz. 

Muhterem arkadaşlarım, Maden Dairesince, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredi
len ve biraz evvel yukarıda isimlerini saymış oldu
ğum vilayetler, daha açık ifadesiyle, Ege Bölgesinde 
bu aramaların yapılabilmesi ve fizibilite etütlerinin 
sonuçlandırılması için Hacettepe Üniversitesi bün
yesinde yeni kurulmuş Teknoloji Enstitüsü ile, Tür
kiye Kömür îşfotmeifâri Genel Müdürlüğü arasında ya
pılan bir protokoıl ile, bu Enstitüye verilmesi ka-
rarliaştır ılımış ve hem de bu alınan karar, yine, iddia 
edilen ve bildiğimıiz veçhile çok acele, alelacele 10,, 
15, 20 gün içerisinde bütün protokol hazırlanarak 
devredilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarını, fizibilite raporları var 
olan bu sahalarda, yani biraz evvel yukarıda isimle
rini saymış olduğum Bursa, Balıkesir, Çanakkale, 
Muğla ve Aydın vilayeti hudutları dahilinde mevcut 
maden •yiataklarınılnı fizibilite raporları daha evvelce 
MTA! tarafındlan yapılmış olmaisına rağmen, bu fi
zibilite raporlarının tekrar ikinci bir defa Hacettepe 
Üniverisitösi Emstiitüsüne verilmiş olması haliyle bizli 
b i r az düşündürmektedir.; 
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Muhterem arkadaşlarım, yeniden fizibilite rapor-
larınını yapılması için, bu Enstitüye, iddia edilen ra
kam oilarak 85 milyon lira bir ek gelir sağlanmış ol
ması, diğer bir ifadeyle de bu 85 milyon liranın 
devlet kasasından tamamiyle lüzumsuz, keyfi ve* ken
di anlayışı içerisinde bu paranın yok olmasına sebe
biyet vermiş olduğu Gemsorunuın; bünyesiniden ve bil
diğimiz bilgiler içerisinde dıe meydana çıkmış bulun
maktadır. 

Bii' yerin iki defa ayrı ayrı kuruluşlara fizibilite 
raporlarının yaptırılmış olmiası, bizim lisanımıza gö
re, israf, haliyle sizlin lisanınıza göre de savurganlığın 
çok güzel bir örneği değil midir? 

Bu protokolün yapılabilmesi için, bahsedilen pro
tokol yapılmadan evvel, Türkiye Kömür işletmeleri 
Genel Müdürlüğüne yapılaln, teklif üzerine, Türkiyü 
Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşa
virliğinden olay hakkında görüşü sorulmuş; Hukuk 
Müşavirliği yalnız bu encıtiıtünün teklif iy İle iktifa 
edilmeyip, bu işle uğraşan düğer kuruluşların da tek
lif terinim alınması gerekli oliduğu yolunda mütalaa 
vermiş bulunmakıiadır. 

Buna "rağmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Sayın Deniz Baykal'ın tazyikleriyİe Türkiye Kömür 
istetmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu bu 
sahalardaki fizibilite etüdünün Hacettepe Teknoloji 
Enstitüsü tarafından yapılmlasını öngörmüş bulundu
ğu da iddialar arasındadır ve gelişin, hareketin ça
bukluğu dia bunu göstermektedir. 

Bu vaziyet karşısında haliyle bizim aklımıza şu 
sorular gelmektedir ve ısıayın Bakandan da bu soru
ları bizim hakkımız olarak soruyoruz: 

1. MTA, kömür sahalarında fizibilite etüdieri 
yapamaz mı? Yani, MTA kömür sahalarında fizibi
lite etüdlerini yapmak içlin gerekli eleman, bilgi, ka
pasiteye 'sahip değil midir? Elernlanları yok mudur? 

2. MTA yaparsa acaba kaça, kaç milyon liraya 
miall olmaktadır? Bu şekilde yapılmasıyla aradaki 
fark nadir? 

3. Hacettepe Üniversiteiûnin ise, bu fizibilite 
raporlarının yapılmasına sevk edilmesinin * anageyesi 
ve sebeplerinin neler olduğu; ayrıca MTA tarafiinida.nl 
bu sahalarda fizibilite raporları yapılımuş olmasına 
rağmen, neden acaba tekrar bu fizibilite raporlarımın 
yapılmasına ihtiyaç duymuştur? Bahsedilen 2,5 mil
yar lirayla, 25 milyar liralık devlet zararının hesabını 
acaba bu fakir Türk Milletinin bünyesine yükliemme-
ısiinıde ne gibi bir ön fikir bulunmiakıtaldiır? Hacettepe 
Üniversitesinin tercih edilişinin esas sebeplerinin açık-

http://bilcnlj.de-
http://tarafiinida.nl
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lığa kavuşması lazımdır. Bu nedenle bu Gensorunun 
verilmiş olması ve gensorunun gündeme alınmasında 
biz şahsen büyük faydalar mülahazalar eirnek'teyiz. 

Bu Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan 
enstitüye Makine Mühendisleri Odaları da karşı çık
mışlardır. Makine Mühendisleri Odası da bu ensti
tümün fizibilite raporlarını Hacettepe'deki enstitüye 
verilmesine karşı çıktıklarıma; Türkiye Kömıür İstet
meleri Yönetim Kurulunun 28.7.1978 gün ve 248/1134 
sayılı kararıyla ve buna iatinaiden Hacettepe Teknolo
ji Enstitüsü ile Türkiye Kömür İşletmıeöerl arasında 
yapılan protokol bütün gazetelerin tenkidine mucip 
olduğu gibi. Majdeln mühendisleri Odasının db 1978 
Eylül ayı içerisinde neşrettikleri bir bildiriyle karşı 
ç i kıtı klan ifade edilmektedir. 

Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak madenimin 
devletleştirilmesinin yanında olduğumuzu defalarca 
söylemiş bir siyasi teşekkülüz ve bu'husueta bir si-ı 
yasi görüşe sahibiz. Muide n Kanununun görüşülmeli i 
•sii'aEinda grubumuzun görüşlerini açıklayanı grup söz
cümüz ve bumu bu kürsüden defalarca ifade ekmiştir, 
«Madenlerin Devlet eliyle işletilmesi şarttır» diyoruz; 
fakat bu-Malden Kanununun görüşülmesi sıraS.nda da 
ifade ettiğimiz gibi, «Yasanın bu şekli ve usulleriyle 
olamaz» demiştik ve yine yapılacak yaiaılişlikları te
ker teker s öylem iştik. Şimdi bu vesileyle ve görüş
tüğümüz Gensorunun veriliş nedenleriyle de haklı şi
kâyetlerimizin meydana çıkmış olduğu gözükmekte
dir. Eş, dost, yaren korunması işte böylece tescil 
olunmuştur. 

Ayrıca, bu yıl kömür silkintisinin çekilmedsiği ifa
de edilmektedir. Ülkemizde bilhassa İç Anadolu'da, 
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
tüketim için istenen kömürün 1/3 miktarının dahi 
temin edilemediği bir gerçektir. 

Burada Yüce Meclisin kürsüsünde bundan bk' 
müddet evvel bir milletvekili arkadaşımızın yapmış 
olduğu gündem dışı konuşmadan sonra, bu gündem: 
dışı konuşmaya cevap vermek için bu kürsüye gelen 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Demiz Bay-
kal, «Türkiye'de kömıür sıkıntısının olmadığını, An
kara'da kömürün istendiği kadar, istendiği an verile
bileceğini» söylediğini hepimiz hatırlıyoruz, Meclis 
zabıtlarında da mevcuttur; fakat o gün Çorum Va-
liliğihlden almış olduğum bir resmi yazı ile Çorum, 
Valiliği bize bu resmi yazısında, o tarihte Çorum 
İlimde mevcut ihtiyaç kömürün beşte bir oranının da
hi gelmediğin!, bu nedenle resmi daireler ve şahısların 
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kömüısüzlükten iniminim inlediğini ifade "den yazı-
yıda yine burada okumuş idim. Yani, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığın.n bu tutum ve hareketi içeri
sinde «Bugün Türkiye'de bir kömür silkintisi yoktur» 
sözü lafta kalmaktadır. Gerçek, bugün Türkiye'de 
büyük miktarda kömür sıkıntısı bulunmaktadır. 

Yine burada, dün Gensoru üzerinde yapılan ko
nuşmalar sırasında, Adalet Partili arkadaşımızm Gen-
'se/unun verilişini izah ettikten sonra, diğer bir guıp 
bu Gencorunun verilime1]nde Adalet ParCiısim «Siz 
madenlerin devletleştirilmesine karşısınız» sözü içe
risinde ifade etmek suretiyle «Gensoruyu verdiniz, 
bunu hazmedemediniz» anlamında sözler ifade edil
miştir. 

Peki, Adalet Partisinin müdafaasını biz yapacak 
değiliz; ama biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu ola
rak, madenlerin devletleştirilmesi taraftarı OLiduğumuzu 
defalarca izah ettik ve şimdi de tekrarlıyoruz, O 
halde, biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak 
acalba neden bu verilmiş olan Gensorunun gündeme 
alınmasını 'işitiyoruz? Sebebi açık: Bu, madenlerin dev* 
louleştirLİsin mi, devletleştirilmesin mi mevzuuindan 
değil, madenlerin, bilhassa Ege Bölgesindeki maden
lerin fizibilite raporlarımın alınışında birtakım yolsuz
lukların ve birtakım adam kayırmaların yapıHdığının 
iddiası gerçeğini su yüzeyine çıkarahilmesi ve haki
katlerin meydana çıkması bakımından bu Yüce Mec
liste görüşülmesini temin eıiebilmek .içindir. 

Muhterem arkadaşlarımı, Sayın Ali İrfan Hazne-
dar ve 9 arkadaşının Enerji Bakanı Sayın Demiz 
Baykal hakkında vermiş oldukları bu Gensorunun 
gündeme alınmasını, biz Milliyetçi Hareket Partisi 
Grub\ı olarak desteklemekteyiz. Madenlerin devlet
leştirilmesine karşı da değiliz. Neden destek! iyocuz? 
Hakkın tescili, vurgunun yapılmaması için oiiiuğunu 
da ifade etmiştik; arre bu madenle r'in aranmasından 
sonra fizibilite raporlarının dieğerlendirilmesiinldle bir
takım yolsuzlukların birtakım suiistimallerin, birtakım 
adam kayırmaların var olduğu iddiası, Devlet Hazi
nesinin zarara sokulduğu iddiası karşısında da halliyle 
Yüce Meclisin bu mesele üzeninde halssaisiyetle dur
ması ve hakikaten bunların olup olmadığının, var 
olup olmadığının detayına varan bir incelemeden son
ra neticeye gitmesini arzu edenlerdeniz. 

Şimdi, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Balkanı, 
benden sonra çıkıp konuşacaktır vt bunûara muhak
kak cevap verecektir; ama bu cevaplar ne kadar id
dialı olursa olsun, ne kadar, «Böyle değildir şöyle
dir» şeklinde dahi olsa, elimizdeki dokümanlara göre 
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bunlar varittir, Türkiye D^vktin/n Bütçesin/n 85 mil
yon lira zararıma sebebiyet vermiştir. Bu nedenle 
En.rji ve Tabii Kaymaklar Bakanı Sayın D'diiz Cıy-
'kaiFnn bu Gensorunun gündeme alınmasını istemesi 
k.'.nıdİ menfaati icabıdır, kionidisinin temize çıkıarılma-
tının ifaıdecLdlr, kendisiimin hakikaten böyle işler yap
mamış ise, yapmadığına dair ispatın yapılmasına im-
ikân vermıelsinin ifadbsidir. 

Bunu yapmadığı, Gensorumun-gündeme alınmasına 
arzu etmediği takdirde ve Cumhuriyet Halk Partisi 
sayın nriltet vekilleri de bu Gensorunun gündemle 
alınmasına ret oyu verdikler! takdirde, Meclisin za
bıtlarına geçmekle kalmayacak, yüce Türk Milleti
nin beyinlerinde ve kafalarında burada birtakım 
ıtLİİsıtlm'allerin, birtakım vurgunların olduğu perçin-
leşecekitir. 

Bu nedanle biz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına bu Gensoruya müspet oy vereceğimizi ifada 
eder, Yüce Meclisi saygı.ile selamlarım. (MHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, buyu

run efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Söz püreniz 20 dakikadır efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
ırriiU'etVeıküferi; Türkiye Kömür İşlötmıeıleri Kurumuyla, 
Haciettepe Üniveüsiitesti Teknoloji Enstitüsü arasında 
2 Ağustos 1978 tarihimde bir protokol imzalanıniş
itir. Bu protokolda Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu, Ege Bö'İgeisindieki 7 bin kilometre kare alana, 
dağılan linyit rezervleriyle ilgili fizibilite etüdüne 
kadar varan bir seri çalışmayı yapmasını HaceMepo 
Ünivteiis'itos'i Teknoloji Enstitüsünden istem i şiir. 

Enstitü bu anlaşma karşılığı 82 873 QCO lira al
maya hak kazanacaktır. Bu anlaşma 5 yıl süreli ola
caktır. 7 bin kilometre kare bu .alainda 2C0 ruhsatı 
kapsayan linyit rezervleriyle ilgili olarak fizibilte 
etüdleri tamaml anacak ve Türkiye Kömür işletme
leri Kurumuna intikal ettirilec'ektir. 

Değerli arkadaşlarım:, bu anlaşmayla ilgili olarak 
açılan Gensoruda çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. 
Bu iddialardan bir tanesi, böyle bir araştırmaya 
gerek olmadığı noktasındadır. Bu iddiaya göre böy
le bir çalışmaya ihtiyaç yoktur, gerek yoktur; çünkü 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü geçmiş yıllarda bu 
bölgede bu amaçla beinzer çalışmalar yapmıştır. Ye
ni bir araştırma gereksizdir, israftır. Eğer böyle bir 

araştırmaya ihtiyaç varsa, bu araştırmayı bir ayrı 
kuruluşa ihale etmek yerine; Enerji Bakanlığı, Tür
kiye Kömür İşletmeleri Kutumu kendi banyti'i için
deki başka kamu kuruluşlarını görevlendirebilirdi, 
onlarla işbirliği yapabilirdi. 

Bu bakımdan «Bir ek savurganlık dalha ortaya 
çıkmıştır» iddiası da bu Gensoru vefsiLıJİylıe o; Caya 
atılmıştır. Yine bu Gensoruda, yapılan anlaşmada 
çalışacak olan insanlara olağanüstü ücretle*in öden
mesinin öngörüldüğünü, bunun da bir savungankk 
oluşturduğunu ifade etmektedirler. Hatta bazan bi
raz daha ileri gitmakite, bu anlaşmanın Enerji Ba
kanlığının baskısı ve zorlamasıyla yapıldığı, alelace
le kotarıldığı, olağanüstü bir süratle kotarıldığı, o 
nedenle böyle bir anlaşmamın yapılmaSıinda sadece* 
kamunun zararı değil; halita bülki de bazı çevreferin 
haksız yarar sağlaması gObi bir durumun da bulu
nabileceği ilham iedilmiük istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuyla ilgili görüş
lerimi sunmaya geçerken, bir temel yanılgıya Yüce 
Meclisin dliıkikaıtiımi çekmek isterim. 

Bir alanda maderikömürünün bulunduğunun tes
pit edilmesi, madenkömürünün bulunduğunun bilin
mesi, o kömürün işletmeye geçirilmesi için yeter ko
şul değildir. Kamu kuruluşlarının bazıları belli amaç
larla görevlidirler. Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
ülkemizde sadece madenkömürünü değil; madenkö-
müründen, uranyuma, altına, gümüşe, civaya, bora 
kadar uzanan her madenle ilgili rezerv çalışmasını 
yapmakla görevli olan kuruluştur. 

Belli bir alanda, belli bir maden var mıdır, yok 
mudur, eğer varsa hangi miktarlarda mevcut olabilir? 
Bu konuda bir bilgi verme görevini resmen taşıyan 
kuruluş Maden Tetkik Arama Enstitüsüdür. Bu 
amaçla da başarılı çalışmalar yapmaktadır. 

MTA'nın yaptığı çalışmalar sonucu biliyoruz kıi, 
ülkemizde bugün 5,5 milyar tonun üzerinde linyit 
rezervi var. Bu linyit rezervinin nasıl dağıldığı konu
sunda da aşağı yukarı bir fikrimiz var. Fakat ülke
mizde belli yörelerde belli miktarlarda linyit rezervi
nin bulunduğunun bilinmesi, o linyit rezervinin işle
tilmesi anlamına kesinlikle gelmez, gelemez. 

Bir yerde belli bir rezervin bulunduğu bilinebilir; 
ama onun işletmeye geçirilmesi için bilinmesi gereken 
ek başka bazı bilgilere de ihtiyaç vardır. Nedir bun
lar? Oradaki madenkömürü nasıl bir damar yapısı 
içindedir? Damar koralasyonu nedir? Damar kalın
lıkları nedir? Damarların etrafındaki tektonik yapının 
özellikleri nedir? Mekanize bir çalışmaya elverişli bir 
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yapı var mıdır, yok mudur? Hangi çalışma türüyle 
konuya eğilmek gerekmektedir? Galeriler nereden açı
lacaktır, nasıl açılacaktır? Su konusu var mıdır? Dre
naj ihtiyacı var mıdır, bunun için hangi önlemlerin 
alınması gerekmektedir? Kuyular nerede açılacaktır? 
Dekapajı nereye dökmek gerekir? Bütün bu sorunla
rın bir proje halinde her havzayla ilgili olarak ortaya 
konulmasına ihtiyaç vardır. 

Sadece, falan yerde madenkömürü var, haydi git, 
o madenkömürünü çıkar diye konuya yaklaşmak çok 
ilkel bir yaklaşımdır. Zaten böyle bir yaklaşım, hiç
bir zaman geçerli bir yaklaşım olarak kabul edilemez. 

Ülkemizde büyük maden rezervleri var; ama bun
ları hâlâ işletebilmiş duruma gelmiş değiliz. Onları 
işletebilmek için ne yapılması gerektiğini önceden ge
çerli biçimde saptamak zorundayız. Her rezervin ya
pısına göre belli yatırım gereği vardır, onun kararlaş
tırılmasına ihtiyaç vardır. Bir avam projenin bulun
ması, orada hemen bir binanın yapılması anlamına 
nasıl gelmezse, MTA Enstitüsünün, falan yerde yap
tığım sondaj sonucu linyit kömürü var, demesi, orada 
bir işletme kurmaya da yeterli değildir. Rezervden 
işletmeye kadar yapılması gereken çok değişik işlem
ler vardır. Bu işlemleri kim yapacak, nasıl yapacak? 
Konu budur. Şimdiye kadar bu işlemler nasıl yapıl
mıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan 
değerli arkadaşım Sayın Cemal Aktaş, burada ifade 
etti. Şimdiye kadar ikili bir yaklaşım olmuştur, ya 
yabancı bazı firmalara ihale edilmiştir, teslim edil
miştir; «Bizim Afşin - Elbistan'da linyit rezervimiz 
var, bunu nasıl işleyeceğiz, hangi yöntemle yaklaşa
cağız? Nerede dekapaj yapacağız? Damarları nasıl 
ele alacağız, nasıl işleyeceğiz? Bunu bize hazırla, öğ
ret», denilmiştir. Batı Alman OTTO - GOLD Firma
sına geçmiş dönemde rezerv çalışması sipariş edil
miştir; ya da yine Batı Alman Rheın - Braun Con-
sortiom Firmasına fizibilite etütünü ne hazırlayıver 
denilmiştir. Afşin - Elbistan'da, hazırlamıştır, uygu-
lamışızdır. Bu, sadece Afşin - Elbistan'da olmamış
tır, başka yurt köşelerindeki maden rezervleriyle il
gili olarak da aynı yönde çalışmalar yapılmıştır. Me
sela, Beypazarı Kömür İşletmesi Austra Mineral ve 
Wost Alpine Consantiau Avusturya firmalarına iha
le edilmiştir, 1973 yılında yaptırılmıştır. 

Yine Antalya'daki taşkömürü rezervleri şimdiye 
ıkadar, Romen Geomin Firmasına ihale edilmişti, 
onun eliyle fizibilite etütleri, sondajları yaptırılmış
tır. Ya da, Zonguldak'daki taşkömürü havzalarının 
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fizibilite etütleri Yugoslav Geozabot Firmasına iade 
edilmişti, onun eliyle yapılmıştı. Bu bir yaklaşımdı, 
yabancı firmalara bırakıyordunuz. «Bizim uzmanı
mız, teknisyenimiz yeterli düzeyde değildir, bu soru- • 
nun altından kalkacak durumda değildir, yabancı f i r 
malara, siz geliniz yapınız» diyorduk; OTTO - GOLD' 
lora, Rheın - Braun'lara, Geomin'lere, Geozavat'lara 
veriyorduk, ya da 1973 yılında olduğu gibi Verdi 
Limitet Şirketine ihale ediyorduk. Soma Deniş'te ol
duğu gibi Verdi Limitet Şirketi 70 milyon lira kar
şılığında sondaj yapıyordu, fizibilite etütünü hazır
lamaya onun çalışmaları yardımcı oluyordu. 

Biz ne yapmışız? Bir büyük kömür hamlesinin 
hazrrlığı içindeyiz. Türkiye'de 5,5 milyar ton rezerv 
var. Yıllık üretim 12 milyon ton, % Tin, 1/4'ü ka
dar. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir önemli maden 
kaynağı zenginliği böylesine düşük bir üretim düze
yinde tutulmaz. Genel enerjimizin yarısından fazla
sını ithal ettiğimiz petrolle % 54'ünü karşılıyoruz, 
5,5 milyar ton rezervimiz varken, elde ettiğimiz kö
mürle karşıladığımız genel enerji oranı lC/c H> % 12; 
linyitimizle :% 11, % 12'sini petrolle '% 53, % 54' 
ünü karşılıyoruz. Bir an önce bunu tersine çevirmek 
lazım ve bir büyük kömür hamlesine girmek lazım. 
Ne yapacağız? Ya yabancı uzmanları çağırıp onla
ra yaptıracağız, ya da Verdi limitet'lere, alınız, siz 
yapıverin diyeceğiz. İkisini de yapmamışız. Ne yap
mışız? Bir kamu kuruluşu seçmişiz. Maliye Bakan
lığının resmi yazısıyla saptanmış bir kamu kurulu
şu, Sayıştay vizesine tabi, statüsü Resmi Gazetede 
yayınlanmış, kâr dağıtmayan, rant dağıtmayan, eme
ğin dışında hiçbir şeyi ödemeyen bir kuruluş. Tür
kiye'nin teknisyenlerinin, uzmanlarının, yetişmiş in
sanlarının topluca bir araya gelip oluşturduğu bir ku
ruluş, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Enstitüsü. 
(CHP sıralarından, «Bra.vo»ı sesleri, alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, 53 kişi var... 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Ama 
şimdi var. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Sayın Haznedar, 
sükûnetle diriler misiniz? 53 kişi var, «Bir kişi yok» 
diyor, 27 tanesi şantiyede. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Biliyo
rum Balıkesir'de. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKAM 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — İki tane şantiye 
(kurmuşuz. İki büyük bölge ayırmışız Bir tanesi Ege' 
nin kuzeyinde, bir tanesi Ege'nin güneyinde. Ege' 
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nin kuzeyinde 11 tane havza ayırmışız, güneyinde 4 
tane havza ayırmışız, iki tane şantiye kurmuşuz. 
«Şantiyenin başında tecrübesiz insanlar var» diyor
sunuz, 15 yıllık doktora sahibi, 15 yıllık şantiye sa
hibi insan var; aldığı para 27 400 lira, arazi tazmi
natı dahil, yan ödemesi dahil. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorunları burada konuş
mak ayıptır. Özel sektörün maden işletmelerinde 
60 000 lira net ücret ile çalışan maden mühendisleri 
varken, Türk kömürcülüğünü kamu kuruluşları için
de ayağa kaldırma kararıyla 27 000 lirayı bir maden 
mühendisimize verirsek, bunun dedikodusunu bura
ya getirmek ayıp olur. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) —' Siz o 
parayı MTA'ya verin, Etibank'a verin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Haznedar. 
Tamam efendim, rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yıllardan beri özel 
sektör edebiyatıyla karşımıza çıkanlar, şimdi kamu 
kuruluşlarına özel sektörün esnekliğini vererek yürü
meye kalkınca en büyük feryadı koparmaya başlı
yorlar. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Hiç 
alakası yok. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Maden mühendis
lerini yerin 2 000 metre altında 6 000 liraya çalıştı
rırken kimse şikâyet etmiyor; ama, kamu kuruluş
ları da tıpkı özel sektör gibi 20 000 liraya, 25 030 
liraya maden mühendisi çalıştırıp, Türk kömürcülü
ğünü kamu yapısı içinde ayağa kaldırmaya kalkın
ca, kıyamet kopuyor. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Beye
fendi, izah edemezsiniz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, sorulması gereken hesap vardır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, böyle konuşulur mu? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Haznedar, ri
ca ediyorum efendim, rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu konuda sorul
ması gereken hesap vardır: Hesaplardan birisi, Tür
kiye'de 5,5 milyar tonluk bir linyit rezervi dururken, 
uyurken, Türkiye'nin enerjisini, yandan fazla dışarı
dan ithal ettiğiniz hampetrole bağlayan enerji poli

tikasıdır; bunun hesabının sorulması lazımdır. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Sorulması ge
reken başka hesap vardır. Yerin altında 6 ÖOO liraya 
maden mühendisini çalıştırmanın hesabını bana sor
sanız, bu hesabın karşısında boynum eğik olur; ama, 
bana Türk kömürcülüğünü ayağa kaldırmak için 
20 000 - 25 000 lira para veriyorsunuz hesabını so
rarsanız, bunun karşısında başım dik olur. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Kendi 
teşkilatına ver bu parayı. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, linyit politikamızı ayağa kaldırmaya çalışıyo
ruz. Eğer bu ihaleyi yapmamış olsaydık, bir süre son
ra, Ege Bölgesinde 50 milyon tonluk bir linyit üre
timine dönük adımlar atmak imkânını bulmazdık 
ve bizden de kimse bunun hesabını sormazdı. Yıllar
dan beri olduğu gibi, o rezervler yerin altında uyu
maya terk edilir, dururdu. Onun üzerine yürüdük, 
ayağa kaldırmak için ne gerekiyorsa, onu arayarak, 
onu gerçekleştirerek yürümeye çalıştık, 

Değerli arkadaşlarım, Hacettepe Üniversitesi Tek
noloji Enstitüsü bir kâr ortaklığı değildir, bir özel 
kuruluş değildir; Resmi Gazetede, yayınlanmış, Sa
yıştay vizesine tabi, her harcaması vizeden geçen, kâr 
dağıtmayan bir kamu kuruluştur, 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Doğru. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 

DENİZ BAYKAL (Devamla) — Türk mühendisle
rinin, Türk üniversite öğretim üyelerinin bir araya 
gelip, oluşturdukları bir kuruluştur. Verdikleri para 
miktarı ise, demin de ifade ettiğim miktarın kesinlik
le üzerinde, ötesinde değildir. 

Bu çalışmalarla ne yapılacaktır? 

Şimdi, şantiyeler kurulmuş, 53 tane mühendis ça
lışmaya başlamıştır. 1/25 000'lik prospeksiyon hari
taları hazırlamaktadır, bu 7 bin kilometrekarelik ala
nın 1/25 OOÜ'lik haritaları hazırlanmaktadır. Yine 
1/25 000'lik maden çalışmaları için yarma, galeri ve 
istikşaf haritaları hazırlanmaktadır. Bir süre sonra 
1/10 COO'lik, 1/2 OîOO'lik jeolojik, jeofizik ve topoğra-
fik haritalar hazırlanacaktır, fizibilite ve işletme etüt
leri kesin sonuca bağlanacaktır. Bunların sonucun
da ne olacaktır? Türkiye, klasik linyit üretim alan
larının ötesinde, yeni üretim alanlarına sahip ola
caktır. Türkiye linyitçiliği yıllardan beri alıştığımız 
bir (GLİ) Garp Linyitleri İşletmesi kadrosunun için
dedir. Kamu kesiminin kömür üretiminin ;% 90i'ı 
Garp Linyitleri İşletmesinde yapılır. Halbuki, el atıl-
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ması gereken yığınla alan var, hiçbirisine el uzatıl
mamıştır, yıllardan beri GLİ içinde çalışma yapılmış
tır. Tunçbilek kömürü 1976 yılında 3 ton harfiyatla 
1 ton kömür elde etmeye elverecek bir ölçüde idi, 
bugün 11 ton harfiyatla ancak 1 ton kömür alabile
ceğimiz bir duruma düşürülmüştür. Giderek daha az 
ekonomik bir çalışma ortamı içine doğru Tunçbi
lek kömürleri, Garp Linyitleri kömürleri sürüklen
mektedir. Yeni, verimli, ekonomik bakımdan uygun 
alanları ayağa kaldırmak, yakalamak ve işletmeye 
sokmak zorundayız. Bunlar kendiliğinden olmaz, sa
dece MTA'nın rezerv çalışmalarıyla kendiliğinden 
işletmeler harekete geçirilmez, kurulmaz; onları iş
letmeye dönüştürmek için ek çalışmaları, destekleme-
çalışmalarını da ayrıca yapmak, yürütmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yönde .atılmış önemli 
adımlar vardır, bu ihale bu yönde atılan adımlardan 
sadece birisidir. Bazı arkadaşlarım şikâyet ettiler, 
olağanüstü bir süratle bu ihale yapıldı diye; kendile
rine haber vereyim, sadece bu ihale değil, pek çok 
ihale artık süratle yapılıyor, süratle yapıldı; 1978 yı
lında 50 milyonun üzerinde 63 tane ihale yaptık 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumunda. Gene 1978 
yılında 50 milyonun altında 150, tane ihale yaptık; 
hepsi de herkesin tetkikine açıktır. Kimsenin tek ke
lime söylemeye hakkı yoktur. Dilinizin altında birta
kım imaları dolaştırmayınız, açıkça getiriniz burada 
söylediniz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız kaldı, 
lütfen, rica ediyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, baskı ve zorlama yöntemlerini kullanarak TKİ 
Yönetim Kurulu üyelerini bu karara sürüklediğim 
iddia edilmektedir, ayıptır bu iddiayı yapmak. Bir 
tek TKİ Yönetim Kurulu üyesiyle bu ihaleden önce 
tek kelime konuşmuş değilimdir. Bu iddiayı yapan 
insanlar eğer dürüst insanlarla, gelip bunu burada 
belgelemelıdirler, lispatlamalıdırlar. 

Değerli arkadaşlarım, ortada bir rahatsızlık var, 
bir sıkıntı var; o da, klasik, köhne yöntemlerle ağır 
aksak çalışmaya alıştırılmış olan Devlet kuruluşları
nın yeni bir dinamizm kazanmaya başlaması, yeni es
neklikleri kullanmaya başlaması, cesaretle bazı so
runların üzerine yürümesi sonucu ortaya çıkan tablo
dan rahatsızlıktır. Madenleri devletleştirme kararını 

aldığımızda zarar edeceksiniz, batıracaksınız diyorlar
dı; hayır, tersini yapacağız diyorduk. Üretimi artıraca
ğız, üstelik ekonomik yapacağız diyorduk. Şimdi o itf
amızı ispatlama yolunda yeni adımlar atmaya başla
dık, onlardan birisidir bu. Türkiye kömürcülüğüne ye
ni alanlar kazandıracağız, yeni üretim düzeylerine 
Türk kömürcülüğünün ulaşmasını gerçekleşltireceğiz. 
Bu adım da, o yönde atılmış adımlardan sadece bir 
tanesidir. 

Değerli arkadaşlarım, yıllarca özel sektörün bu 
alandaki etkinliğini savunmuş olanların, şimdi kamu 
kesiminin özel sektör yöntemlerini kullanmaya kalk
ması karşısında tedirginlik içine düşmekte oluşları 
gerçekten üzerinde durulması, değerlendirilmesi gere
ken bir ilginç tablodur, bu tabloyu Yüce Meclisin 
dikkatine sunuyorum ve hepinizi saygı ile selamlıyo
rum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli al-
'kışlar) 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Maden 
mühendislerine cevap ver, bize değil. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Deniz Baykal hakkındaki Gensoru önergesinin... 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Tel
graflar çektiler, maden mühendislerine cevap verdi, 
mi? 

BAŞKAN Sayın Haznedar, rica ediyorum 
efendim. 

ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) ^ - Devle
tin bomba gibi tesisleri var. Maden mühendislerine 
cevap versin, onlara niye yaptırmıyor? 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, verirler, rica edi
yorum. Tamam efendim, teşekkür ediyoruz, anlaşıl
mıştır; zapta geçti, teşekkür ederim Sayın Haznedar. 

Efendim, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Baykal hakkındaki Gensoru önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmeler tamam
lanmıştır. 

Şimdi, Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. Gensoru 
önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

2. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun 
olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince 
onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara 
uğrattığı iddiasıyla Milli ,Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında Anayasanın 89 \ncu, Millet Meclisi Jçtüzii-
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günün 107 \nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi, (11/41) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmı
nın 2 nci sırasında yer alan (11/41) Esas numaralı, 
Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 9 arkada
şının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun olarak 
hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince onanan 
ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara uğrattığı 
iddiasıyla, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 
107 noi maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı ko
nusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesinin özetini tekrar okutuyorum : 
Özettir : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamız, başlangıcında, Türk Milletinin, «Bü

tün fertlerini kaderde, kıvançta, tasada bölünmez bir 
bütün halinde, milli şuur ve ülküler etrafında» topla
yan ve*«Milli birlik ruhu içinde daima yüceltmeyi 
amaç bilen, Türk Milliyetçiliğinden hız ve ilham alan» 
bir anlayışı hareket noktası olarak tespit etmiş ve 
böylece kanunlara samimiyetle bağlı bütün fertlere 
her türlü 'faaliyetlerinde hangi hedefe, hangi gayeye 
hizmet etmeleri gerektiğimi kesin çizgilerle göstermiş
tir. 

Atatürk, «Her türlü gelişmemizin, medeni seviye
ye ulaşmamızın dayanağı kültür ve eğitim davasıdır. 
Zira, bir milleti hür, müstakil, şanlı, yüksek bir cemi
yet olarak yaşatan da köleliğe, yoksulluğa iten de eği
timdir.» demiştir. 

Bu itibarla yeni ders programlarımızda, kitapları
mızda Türk tarihine ve milli değerlere ağırlık veril
mesini Anayasa ve kanunların öze dönüş için öngör
düğü direktiflerdir. 

Ders kitabı, Türkiye'de kültürün sadece anahtarı 
değil, temeh unsurudur. Türic aydın tabakasının kül
türü geniş ölçüde ders kitabına dayanır. Öğretmeni ve 
öğrenciyi kitapsız düşünmek de mümkün değildir. 
Ders kitapları, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanu
nunun 54 - b maddesine, 9 ncu M'illi Eğitim Şûrasf-
nın 101, 102 sayılı Kararına 1 . 11 . 1974 gün ve 
15049 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan telif hak
ları ile ilgili yönetmeliğin 8 nci maddesine uygun 
olarak, her biri sahasının otoritesi olan üniversite ilim 
adamlarına yazdırılmış ve Talîm ve Terbiye Daire-

(1) (11/41) Esas numaralı Gensoru önergesinin 
tam metni 7.2.1979 tarihli 45 nci Birleşim tutana
ğına eklidir. 

sinin kurullarında incelenerek kabul edilmiş ve dev
letçe basımı, dağıtımı, satışı gerçekleştirilmiştir. 

Böylelikle genç dimağların zehirlenmesi, 1940'lar-
dan sonra önce ferdi menfaatini önplanda tutan ma
teryalist ve sonraları da çağı geçmiş Marksist - Ma
teryalistler olarak yetişmeleri önlendiği gibi, genç ne
siller, kitap tüccarlarının insafında tefk edilmekten de 
kurtarılmışlardır. 

Büyük Türk tarihi, gelişmesi içinde ve özellikle 
Cumhuriyet döneminde kitap yakma, imha etme gü
nahı ve talihsizliği, hürriyetin havariğini dilinden 
düşürmeyen şimdiki CHP Hükümetine aittir. 

Milyonlarca liraya maldan ve 1977 yılı Ocak - Şu
bat aylarında 1978 öğretim yılı kitaplarının basılıp 
dağıtımı için depo edildiği halde icraatını kin ve nef
ret üzerine bina edilmiş ve binlerce ton 60 gram okul 
kitabı kâğıdı düşük fiyatla özel kişilere ve yayînevle-
rine tahsis edilerek devlet zarara uğratılmış ve kişiler 
devlet eliyle zengin edilmiştir. Öğrenciler, kitap bu
lamadıkları için karaborsadan kitap temin etmek mec
buriyetinde bırakılmıştır. 

Formasını 49 kuruştan basan bazı matbaaların 
teklifleri kaale alınmadan 120 - 150 kuruşa bazı mat
baalara kitaplar bastırılmış ve bunlara kâğıt fire hak
kı (fi 5'ten % 10-12'ye çıkarılarak milyonlarca lira 
devlet kesesinden yandaşlara aktarılmıştır. 

Konuyu bir başka yönden incelemek gerekir. İm
ha edilen kitaplar hangi kitaplardır? Bunlar, Türk 
tarihi, Türk dili ve edebiyatı, ahlak, din bilgisi, sosyo
loji, felsefe, psikoloji ve bunlar gibi derslere ait kitap
lardır. Bunlar, bir toplumu millet haline getirecek bir 
muhtevaya sahip kitaplardır. Bunlar, Milli Eğitim 
Temel Kanununun amaçlar bölümünde ifadesini bu-
lart direktiflerle Anayasamızın başlangıcındaki ilkeleri 
topluma mal edecek olan kitaplardır. 

Bütün bunlardan spnra bu kitaplara «çağ - dışı» 
suçlamasıyla karşı çıkan CHP zihniyetinin neyi yap
mak istediğini kestirmek güçtür. Bu zihniyet, Üniver
siteler Kanununda yer alan ve gençlerimizin «Türk 
milliyetçiliğine, örf ve âdetlerimize göre yetiştiril
mesi» hükmüne isyan etmiş ve kanun hükmünden çı
karılması için Anayasa Mahkemesine dava açmıştır. 
Yine bu zihniyet, «ahlak» gibi toplum hayatına fev
kalade önemli olan sosyal bir müesseseyi ferdi insan 
ulvi bir vasfı çağ - dışı ilan etmiştir. Dini inanç ve 
kuralları insanlar için afyon-kadar tehlikeli görmüş
tür.. 

İşte «çağ - dışı» ilan edilen ve milyonlarca liralık 
ders kitabını imhadan çekinmeyen zihniyet TÖB-DER' 
in zihniyeti olmuş ve onun marifeti ile her gün yeni 
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bir marifetini gördüğümüz Eğitim Bakanı tarafından 
imha edilmiştir, 

Türkiye'de barış içinde, milli birlik ve bütünlük 
içinde yaşama bir zaruret haline gelmiştir. Bunun 
için Anayasanın 89 ncu maddesi uyarınca Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur hakkında gensoru açılmasını 
saygı ile arz ve talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
Amasya Aydın 

Muhammet Kelleci Nahit Menteşe 
Amasya Bilecik 

Etem Naci Altunay Cemalettin Köklü 
• Bursa Bolu 
M. Emin Dalkıran Müfit Bayraktar 

Antalya Kırşehir 
Galip Kaya ' Mustafa Eşrefoğlu 

Çorumi Sivas 
Mustafa Kemali Bîberoğlu Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme
lere Anayasada belirtilen sıraya göre, önerge sahibi 
siyasi parti grupları adına birer üye ile ilgili bakan 
konuşacaklardır. Konuşma süreleri İçtüzüğün 61 nci 
maddesi uyarınca, Hükümet ve siyasi parti grupları 
adına 20'şer dakika, önergedeki imza sahiplerinden 
biri için 10 dakikadır. 

Önerge sahibi olarak Sayın Muhammet Kelleci, 
buyurun, önerge sahibi ve grup adına. 

MUHAMMET KELLECt (Amasya) — İkisini 
birleştirdiniz mi efendim? 

BAŞKAN — Süreniz 30 dakika Sayın Kelleci, bu
yurun efendim. 

AP GRUBU ADINA MUHAMMET KELLECİ 
(Amasya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Solcu Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının 14 ay
lık icraatında tahribe ve erozyona tabi tutulan milli 
müesseselerin başında milli eğitim gelmektedir. Milli 
eğitimimizin her kademe ve unsuru üzerinde gerçek
leştirilen tahribat, telafisi uzun yıllara ve köklü gay
retlere vabeste, gerçek bir milli felaket halindedir. 

Bu milli facianın bir safhasını da ders kitapları 
konusu teşkil etmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı uzun 
zamandan beri derin bir reform ihtiyacı içindeydi. 
Maarifimiz, Halk Partisinin Milli Şef devrinde temeli 
atılan yanlış ve kasıtlı eğitim politikasının neticesin
de içinden çıkılmaz hale gelmişti. Sistemli ve kesif 
gayretler sonunda, kozmopolit ve materyalist bir hava 
milli eğitim sisteminin bütününe hâkim olmuştur. 
Manevi değerler silinmeye, milli hasletler unutturul

maya, milli şuur aşmdırılmaya çalışılmıştır. Maddeci
liğin penceresinden son merhalede Marksizm rahat
lıkla içeriye girer olmuştur. Bu gidişe mutlaka «dur» 
demek gerekiyordu. 

Türk maarifi milli kültüre, maneviyata, gerçek ve 
müspet inanca, müspet ilme mutlaka döndürülme-
liydi. Türk nesillerinin, devlet eliyle manen katledil
meleri durdurulmalı, vatan çocukları milli varlığa 
düşman unsurlara karşı güçlendirilmeli, kâmil mana
da teçhiz edilmeliydi. İşte bu durumun takdir ve id
rakinde bulunan Milliyetçi Partiler Koalisyonu Hü
kümeti ve bu Hükümetin işbaşına getirdiği değerli 
maarifçiler, diğer konularla birlikte, müfredat prog
ramlarıyla bu programlara uygun yeni ders kitapları 
hazırlamayı, bu konudaki çalışmayı ehemmiyetle ele 
almıştır. Kısa zamanda bilhassa milli kültür ve sos
yal ilimler sahasıyla ilgili ders kitapları, her biri ken
di sahasında otorite sayılan ve tamamına yakın bir 
kısmı üniversiteden olan değerli ilim adamlarına yeni
den yazdırıldı, süratle bastırıldı ve yürürlüğe kondu. 
Müfredat ve ders kitabı değişikliğinden maksat, yıl
lar yılı devam etmiş olan milli kültür tahribatına son 
vermek, yukarıda işaret ettiğimiz ilim dışı materya
list ve kozmopolit şartlanmaya dur demekti, Türk 
maarifini ilmi ve milli bir mihraka oturtmaktı. Bu, 
milletimizin ve bütün milletini sevenlerin yıllarca has
retini çektiği müspet bir teşebbüstü. Milletin evladı
nı millet bünyesinden koparmayacak, bilakis aydını 
ile vatandaşını şuurla kucaklaştıracak bir teşebbüstü. 
Millet, aydınına yabancı gözüyle bakmayacak, aydın 
ise milletinin arasına giderken yadellere gider gibi git
meyecekti. Milli kök, milli maya, muasır ilim zihni
yetiyle tehzip edilecekti, milli eğitiırideki sok sapma 
katiyetle durdurulacaktı. Bu derece ehemmiyetli mil
li, ilmi ve ciddi bir teşebbüs karşısında yıkıcıların, bö
lücülerin, ilimden ve ciddiyetten nasipsiz devrimbaz-
ların, solcuların susmaları veya reaksiyonsuz kalma
ları elbette beklenemezdi. Nitekim, bu ilim ,ve milli 
irfan hareketine karşı insafsız, insafsız olduğu kadar 
izansız saldırılar derhal başladı. Binbir safsata ile bir 
bardak suda fırtınalar koparılmaya çalışıldı. Milli
yetçi ve idealist maarifçiler, mesul bakan ve hükü
met bu saldırılara sabırla göğüs- gerdi, safsatalara 
ilimle birer birer cevap verildi. Solcu materyalist ve 
kozmopolit zihniyetin ipliği pazara çıkmıştı. Milletin 
kalbi inşirah olurken topyekûn bir iflasın eşiğinde 
olduğunu gören sol telaşta idi. Ne yazık ki, bu milli 
ve ilmi hamle son 40ı yılın en büyük kültür ve eğitim 
hamlesi tam hedefine ulaşıp olgunlaşacak, meyvele
rini vermeden milli iradeyi iptal eden hileler ve bu-
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gün artık efkârı umumiyenin bütün teferruatıyla bil
diği entrikalar sonunda bu milli hareketten ürken 
solcu zihniyet iktidar oldu. Yapmaya değil yıkmaya, 
düzeltmeye, onarmaya değil, bozmaya, bütünleştir
meye, birleştirmeye değil, dağıtıp, parçalamaya, mil
lileştirmeye değil, evrenselleştirmeye, ilmileştirmeye 
'değil materyalist ve kozmopolit sol şartlanmaya mü-
vekkel bu iktidar Türk maarifinin bütününü büyük 
bir kin ve gayz ile tahribe yönelirken, ders kitapları 
ile milli müfredatı da ilk sıradaki tahrip hedefleri 
arasında mütalaa etti. Onlara göre çağ dışı sayılan bu 
kitaplar derhal yürürlükten kaldırıldı. Basılı ve sa
tışa hazır bulunan 33 milyon lira değerindeki kitap
lar, tabirim caizse, tam bir hülagu zihniyetiyle imha 
edilmek üzere depolara dolduruldu. Çağ dışı sayılan 
bu kitapları yazanlar memleketimizin birinci sınıf 
ilim adamlarıdır. Kitaplar ilmin en son buluşlarına ve 
milli gerçeklere dayanan ve milletimizin yıllarca sü
ren hasretinin cevabı olan eserlerdir. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Bak 
sen, neler varmış da duymadık. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Daha 
çok şey öğreneceksiniz. 

İlim çağ dışı olmaz, olamaz. Ancak çağ dışı olacak 
bir şey varsa, o da ilme, ilim adamına çağ dışı dam
gasıyla hücum eden zihniyettir. 

İlim adamına çağ dışı demek mümkün değildir. 
Hele böyle bir suçlama, 19 ncu asrın Marksist teker-
lemeleriyle şartlanmış kafaların haddi ve harcı da hiç 
değildir. Bu ilme saygısızlıktır, milli kültüre saygısız
lıktır, Büyük Türk Milletine saygısızlıktır. Böyle bir 
icraatı hiç şüphe yok ki, art niyetlilerin yapması an
cak beklenir ve öyle de olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, karşı karşıya bulunduğumuz 
bu zihniyet, Türk milliyetçiliğini mahkemeye veren 
bir zihniyettir. Kendi kendini inkâr pahasına da olsa, 
Türk milliyetçiliğine düşmanlığı kara bir taassup ha
line getirmiş olan zihniyettir. Bu zihniyet, Türk tari
hinden korkan, milli mefahirimizi barbarlık sayan bir 
zihniyettir. Türk tarihinin şan ve şeref dolu sembol
lerine, bu tarihin büyüklerinin resimlerine bile ta
hammül edemeyen bir zihniyettir. Bu zihniyet, anar
şinin kaynağını Moskof ve Çin yandaşlığında aramak 
yerine, Türk tarihini canlandıran tablolarda ve kah
raman ecdadın resimlerinde arayarak, kendi ecdadı
nın isim ve resimlerinin katlini reva gören, bunun 
için de Milli Eğitim Bakanlığını, bizi tarihimizden, 
bizi mazimizden, bu rrillleti kendi öz kültüründen 
ayırmaya matuf bu hareketinden dolayı da, Milli 

Eğitim Bakanlığını (milli yetim bakanlığı» haline ge
tirmiştir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Anarşiye sebep gösterilen bu milletin ecdadı, kah
raman ecdadı, bu milletin büyükleri, değil anarşiye 
sebep olmak, İstanbul'da oturup Avrupa'daki anar
şiyi, yazmış olduğu bir mektupla bastıracak celâdete, 
geçerliliğe, hâkimiyete ve kudrete sahip olan ecdat 
idi; bundan mı kaçınıyorsunuz? Bundan mı korku
yorsunuz? Buna mı karşısınız? 

Nihayet bu zihniyet, pırıl pırıl Türkçemizi, ana
mızın, atamızın dilini horlayıp, yerine bir devrimci 
argosunu ikame etmek isteyen, dilimizi tahrip sure
tiyle, Türk nesillerini birbirleriyle anlaşamaz İmle 
getirmek isteyen zihniyettir. 

Bunların ilmi ve milli bir teşebbüsün karşısında 
olmaları, milliyetçi, inançlı, imanlı, tarih ve töresine 
bağlı nesiller yetiştirilmesinden rahatsız olmaları, bi
zim için bir süpriz de değildir; fakat bizim İçin de, 
milletimiz için de ciddi bir ıstırap kaynağıdır. 

Solcu iktidarın bütün İcraatı gibi, bu tahripkâr 
icraatı da Anayasa ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanununa aykırıdır. Zira, bugün yürürlüğe konan 
ders kitaplarının, yürürlükteki kanunla irtibatı 'kal
mamıştır. 6 . 6 . 1949 tarih ve 5429 sayılı Milli Eği
tim Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders 
Kitaplarının Seçilmesi Basılması ve Dağıtılması hak
kındaki Kanun, 1739 sayılı Kanunun 61 nci madde
si hükmüyle yürürlükten kalkmıştır. 

Milliyetçi iktidarın, yeni kanuna uygun olarak 
hazırlattığı kitapların kaldırılması ve eski kitapların 
yürürlüğe konması, mülga kanuna bir dönüştür ve 
dolasıyla bu icraat, kanuni mesnetten de mahrum 
bulunmaktadır; boşlukta, aynı Hükümet gibi, sal
lanmaktadır. Bu gayri milli, gayri ilmi ve gayri hu
kuki icraat, daha evvelki icraatlar gibi mesnetsiZli-
ğine, destelksizliğine devam etmektedir. Her gün aynı 
mahiyetteki İcraatlar zincirine bir yenisi eklenip de
vam etmektedir. Ancak bir gerçek vardır ki, o da 
şudur : Bu icraatın mesnedi Halk Partisinin TÖB -
DER'e olan diyet borcudur. Mükafatı Cumhuriyet 
Halk Partisinin DİSK cephesinde ve sosyalist enter
nasyonalde hüviyetini tescil ettirmektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bütün fertlerini, 
kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bü
tün halinde milli şuur ve ülküler etrafında toplayan 
ve milletimizi dünya milletleri ailesinin eşit haklara 
sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu için
de daima yüceltmeyi amaç bilen Türtk milliyetçiliği
ni başlangıcına koymuş; 21 nci maddesinde, eğitim 
ve öğretimi Devletin kefalet ve sorumluluğu altına 
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almış; 50 nci maddesinde tarih ve kültür değeri olan 
eser ve anıtların korunmasını devlet görevi olarak 
zikretmiştir. 

Milli Eğitim Temel Kanununun 2 nci, 10 ncu, 
11 nci maddeleri, Türk milli eğitiminin amaç ve 
muhtevasını belirtir. Bu maddelerin döne döne bü
tün sarahat ve katiyetle ifade ettikleri husus; Türk 
milliyetçiliğidir, milli kültür ve milli ahlaktır, kendi
mize ait değerlerin korunmasıdır, Türk tarihine, 
Türk Milletinin tarihten gelen değer ve inançlarına 
saygıdır, çağdaş ilim zihniyetidir. Gerek Anayasa
mızda, gerekse Milli Eğitim Temel Kanunumuzda 
Marksizm yoktur; enternasyonal ve enternasyonalci-
lik yoktur; tarihe ve töreye saygısızlık yoktur; Türk
lüğü inkâr ve unutturma yoktur; milliyetçiliğe ve 
milliyetçilere düşmanlık yoktur; inanca saygı ve mü
samaha vardır; fakat din ve iman düşmanlığı da 
yoktur. 

Halbuki, milli müfredata, milli ve milliyetçi ders 
kitaplarına ve bunların tatbikatına itiraz edenler, en 
başta din derslerine itiraz ediyorlardı. Namazın, ap
tesin öğretilmesine, din derslerinin tatbiki olmasına 
itiraz ediyorlardı. Kapalı spor salonunun bir köşe
sinde düzenlenen mescitte, «saf tutup namaz kılıyor
lar»^ diye ihtilaçlar geçiriyorlardı. Tekrar etmek is
tiyorum, bir kapalı salonun bir köşesinde Müslüman 
çocukları namazlarını ifa etsin için ibadete hazırlan
mış olan mescit, kürsülerden büyük itirazlarla ten
kit edilmiş idi; ama aynı salonlarda enternasyonal 
marş^ söyleyenler alkışlanıyor veyahut da hiç değil
se takdir ediliyordu. 

«Din bilgisi derslerinin uygulamalı olması isteni
yor; ne hakla, hangi yetki ile?» diye bağırıyorlardı. 
Onlara, din bilgisi derslerinin tatbiki olarak öğretil
mesini, bu milletin imanlı evlatlarına çok görenlere 
şöyle sesleniyoruz: Onların hakkı Türk ve Müslü
man çocuğa hakkı ile diyoruz, milletten alınan yet
kiyle diyoruz. Allah'a, tarihe ve Türk Milletine karşı 
olan sorumlulukla diyoruz. 

«Ahlak dersi adı altında din dersi yapılmakta
dır. Bundan diğer dinlerden olan öğrenciler incinir» 
diyorlardı; tenkitlerden bir tanesi de bu idi. Ahlak 
kitabına karşı yöneltilen tenkitlerin başında geliyor
du bu. «Ahlak derslerinden bilistifade din dersleri 
yapılıyor» diye tenkit ediliyordu. Dolayısıyla % 89' 
unun Müslüman olduğu, her fırsatta söylenilen, tes
lim edilen yüce milletimizin çocukları bir tarafa, 
onun haricinde '% 1 nispetinde olmayanlar hesap 
edilerek, güya onların haklan korunuyormuşcasına; 
«Onlar rencide olur, incinir» örtüsüyle, aslında din 

derslerine veya din derslerinin tatbiki olarak okutul
masına karşı olan duygu ve düşünce böylece ortaya 
konmuş oluyordu. 

Biz bütün dinlere ve her türlü inanca saygılıyız. 
Bu bizim mensup olduğumuz, hem dini hem de milli 
kültürümüzün bize vermiş olduğu karakterdir. Men
sup olduğumuz din de bunu amirdir. Ancak, bizim 
de millet olarak, biraz evvel arz ettiğim gibi, i% 99'u 
Müslüman olan milletimizin dini ve imanı vardır. 
Onun adı da İslam dini ve İslam imanıdır. En yüce 
ahlakı bu din çerçevelemiştir. Müslüman Türk ço
cuklarına İslam ahlakının telkin edilmesinden niçin 
korkuyor, niçin gocunuyorsunuz? 

Tarih ve edebiyat kitaplarında, Türklerin Orta 
Asya'dan kalkarak dünyanın dört yanına nasıl gitti
ği, nasıl birlik ve barış sağlamaya çalıştığı rönesans-
ta Avrupalıların İslam medeniyetinden nasıl istifade 
ettikleri, Türklerin cihan hâkimiyeti mefkuresi oldu
ğu, Türk Milletinin asırlarca «İlah-i Kelimetullah». 
ülküsü peşinde koştukları anlatılıyormuş. Bu tenkit 
ediliyor kitaplarda Akşemsettin'den, Fatih'ten dua
dan, kerametten bahsediliyormuş. Fatih'ten bahsedil
diği için tenkit ediliyormuş. O Fatih ki, dememiş miy
di : «İmtisali cahidû fillah oluptur niyetim, din-i İs
lam'ın mücerret gayretüdür gayretüm.» Yani Allah' 
in kitabına dayanıyor ve sadece İslam dininin gay
retini gayret ediniyorum, demiş olması mı Fatih'i he
def almaya sebep teşkil ediyordu? (AP sıralarından 
alkışlar) 

Akıncılar ruhuna imrendiriliyormuş bu kitaplar, 
onu yüceltiyormuş. Bu anlayışa veya bu düşünceye, 
bu milletin dostluğunda olduğu, bu milletin yanında 
olduğu, bu milletin faydasına çalışacağı, faydasına 
düşündüğünü kabul etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, evet bunların hepsi o ki
taplarda vardı, var olacaktır ve var olmaya devam 
edecektir, size rağmen var olacaktır. Bunları tenkit 
diye öne sürenler de eğer biraz iz'an varsa hicap duy
malıdır. Çünkü, bunların hepsi gerçektir. Birer birer 
sizde de vardır bu özellikler, birer birer bu milletin 
her ferdinde bu özellikler vardır. Türk Milleti, bun
larla var olmuş, bunlarla yücelmiş, bunlarla bu top
rakları vatan yapmış ve bunlar sayesinde bugüne gel
miştir. Bunlarla bu toprakları vatan yapan, bize ema
net eden ecdadı bu şekilde yad etmek, o ecdadın ev
ladı olma karakterine, hususiyetine düşüncesine ve 
fikrine gölge düşürür. 

Tarihimizde, mazimizde, kültür ve edebiyatımız
da hunlar varsa, elbette bu milletin çocukları da bun-
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lan okuyacaktır. Yunan mitolojisi ile yetişenler, kafa
ları kadim Yunan'ın Tanrı ve Tanrıça hikayeleriyle 
örümceklenmiş olanlar rahasızlansalar da, bunlar, 
Türk çocuklarının en tabii manevi gıdasını teşkil ede
cektir. 

Osmanlı bizim dünkü adımızdı, Osmanlı babala-
rımızdı, Osmanlı zaten şerefli ve yüce idi. Onu yücel
ten tarihçi, onu yazan tarihçi kendiliğinden bir şey 
yapmış değildir. Sadece hakikate sadık kalmış, hakkı 
ve doğruyu söylemiştir. Yüce bir medeniyet, öyle zan
nediyorum ki, yüce bir medeniyet cüce dimağlara sığ-
mamıştır, sığdırılamamıştır. 

Büyük Türk Milletinin, kendisi ile mukayese edi
lebilecek sayılı bir kaç millet gibi, elbette bir cihan 
hâkimiyeti mefkuresi, bir nizamı âlem davası vardır. 
Bu büyüklükle ancak iftihar edilebilir, bu büyüklük, 
bu haşmet ancak iftihar vesilesi olmalıdır. Bundan 
gocunacak, utanacak olan, bu haşmet ve şerefi tez
yif edecek olan ancak Türkün düşmanları olabilir. 

Şayet bir gün, inşallah yeniden tarihi gücümüze 
kavuşup, büyük davaların liyakatine ulaşırsak, yine 
Türk iradesi dünyaya nizam, sulh, sükûn ve adalet 
dağıtacaktır. O güne ulaşmak için Türk nesilleri bu
günden elbette bu iftihar ile yetiştirilmelidir. Bunun 
aksini ihtiyar etmek gaflettir ve hatta bu manada 
dalalettir, tarihe ve istikbale karşı işlenmiş en büyük 
suçtur. Türk nesillerini, Türk tarihinin iftiharından 
mahrum etmek en büyük cinayettir. Ne yazık ki, bu
gün karşınızda bu büyük günahı işlemiş bir Hükümet 
ve onun Eğitim Bakanı bulunmaktadır. 

Bin türlü kusurla malul olan bu iktidarı ve bu 
Bakanı, sadece bu günahın vebali silip götürmeye ki
fayetlidir, yeterlidir. 

Muhterem arkadaşlarım, ders kitapları konusu
nun bir başka yönü de dildir. Dil, düşüncenin muha
fazasıdır. Milletlerin vücut bulmasında temel unsur
lardan biridir. Dil, bizi bugünden düne bağlayan, ne
siller zincirini halkalayan bir kültür harcıdır. Milli 
Eğitim Temel Kanununun 10 ncu maddesinin 2 nci 
fıkrasında da belirtildiği üzere, dil, milli birlik ve 
bütünlüğün temel unsurlarından biridir. Bu bakım
dan, dili tasarruf ederken, tarihi ve kültürel muhte
vayı, dilimizin kendine mahsus bütün kaide ve husu
siyetlerini ihmal edemeyiz. 

îşte bu maksadı da göz önünde bulunduran ka
nun aynı maddesinde, eğitimin her kademesinde, 
özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan Türk 
dilinin öğretimine önem verileceğini kayıt altına al
mış ve hatta Milli Eğitim Bakanlığınca bu maksatla 

gereken tedbirlerin alınacağını amir hükme bağlamış 
bulunmaktadır. Sayın Milli Eğitim Bakanının kaldır
dığı ders kitapları bu noktada da Kanunun hükmüne 
son derece uygun bir milli dil esprisi içinde yazılmış
lardı. 

VELİ ZEREN (Yozgat) — Bir asır evvel doğsa 
idin Sayın Kelleci, yanlış geldin. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bir asır 
evvel doğmadım ama, yaşadığım müddetçe memleke
timin tarihi hangi asra dayanıyorsa o asrın zindeliği
ni tazeliğini muhafaza edeceğimden hiç kimsenin en
dişesi olmasın. 

Halbuki bugün kendisi anlaşılmaz ve uydurma 
bir dille konuşan, daha doğrusu kendi ifadesiyle ko
şullanmış bir dil anlayışıyla konuşan Bakan, berabe
rinde Bakanlığı da, ders kitaplarını da en aşırı bir 
uca sürüklemiş bulunuyor. Çünkü, biraz evvel arz 
ettiğim gibi, amir hüküm, aşırılığı yasaklamıştı. Bu 
aşırılığın da baş ortağı TRT ve patronu Dil Kurumu
dur. 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — «Aşırı» yi, 
«Yasaklama» yi kullanma. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Dernek
ler Kanununa bağlı bir kuruluş olan Dil Kurumu... 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — «Kuruluş» de
ğil, «müessese» 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — «Kuruluş» u kaldır. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — ... Halk 

Partisi devrinde... 
Teşekkür ederim. 
Dernekler Kanununa bağlı bir müessese olan Dil 

Kurumu... 
EROL TUNCER (Gümüşhane) — Cemiyet, ce

miyet; kurum değil. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — ... CHP 

devrinde neredeyse bir devlet kuruluşu hüviyeti ka
zanmış görünüyor. Her işini, her gidişini her düşünü
şünü bir derneğe emanet eden, hatta ipotek eden; her 
mesuliyeti bir derneğin tasarrufu altında bulunan 
Halk Partisi iktidarı dil konusunu da resmi hiç bir 
salahiyet ve mesuliyeti olmayan Dil Kurumunun ipo
teği altına koymuş bulunuyor. 

Bütün şerikleriyle birlikte iktidar ve milliliği öldü
rülmüş bulunan Eğitim Bakanlığı bu konuda da tam 
bir kanunsuzluk içindedir. 

Muhterem milletvekilleri, Türk kültürü, Türk ta
rihi ve yetişecek nesillerimizin istikbali namına, 
Milli Eğitim Bakanlığının yeniden ilmi ve milli mah
rekine oturtulması şart olmuştur, zaruret olmuştur. 
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Milli bünyenin, milli kültürün, millet maneviyatının 
daha fazla tahribata tahammülü kalmamıştır. Türk 
dilinin daha fazla yozlaştırılmasına müsaade edilme
melidir. Çocuklarımızı, neslimizi gayri milli bir çar
kın dişleri arasında heder olmaya daha fazla terk 
edemeyiz. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Senin çocukların seni 
anlıyor mu Muhammet? 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bu nok
tada vebal hepimizindir. Milletin tahammülü, sabrı 
-son sınırına ulaşmıştır. 

Doğru, sayenizde çocuklarımızla aramızı açtınız; 
birbirimizi anlayamaz hale getirdiniz. Eserinizle övü
nebilirsiniz. Bunu iddia ediyoruz; bunun için burada
yız zaten. Bizi nesillerimizden kopardığınız için bura
dayız. Onun için buradayız. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sen gerisin, geri. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bu nok
tada vebal hepimizindir. 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, 2 dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayınız efendim. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Toparlı
yorum efendim. 

Milletin tahammülü, sabrı son sınırına ulaşmıştır. 
Tarihin ve milli kültürün, kendisine ihanet edenler
den intikamı korkunç olur. 

Sayın Necdet Uğur gibi, 14 aydır milli maarifi
mizi her yönden tahribe yönelmiş bir icraatın baş so
rumlusu bir Bakanı, tarihin hükmüne bırakmadan 
Yüce Meclis layık olduğu yere indirmelidir. Eğer ta
rihin hükmünü beklerseniz, o tarih sizin hakkınızda 
çok manidar hükümler verecektir; ama o duruma 
düşmenizi istemediğimiz için, tarihle hesaplaşmadan 
evvel, burada millet huzurunda hesaplaşılmasını, ibra 
edilmenizi istiyoruz. 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — Üyelerinizi 
getirin de ondan sonra. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bunun 
için burada bulunuyoruz. 

Bu manada vermiş olduğumuz Gensoruya bu mil
letin tarihine, kültürüne, diline, tarihi değerlerine ya
pılan tahribata millet olarak, milletin mümessilleri 
olarak burada «dur» demenin bir fırsat olduğunu, 
bu fırsatı önünüze getirdiğimizi beyan ediyor, Gen
sorunun gündeme alınması hususunda mesuliyetiniz 
tahtında müspet oy kullanmanızı bekliyor, Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kelleci. 

Milli Selâmet Partisi Grubu adına, Kahraman
maraş Milletvekili Sayın Hasan Seyithanoğlu, buyu
run efendim. 

Sayın Seyithanoğlu, süreniz 20 dakikadır efendim. 

MSP GRUBU ADINA HASAN SEYİTHAN
OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Amasya Milletvekili Muhammet Kel
leci ve 9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanı Necdet 
Uğur hakkındaki vermiş oldukları Gensoruya ilişkin 
partimin görüşlerini belirtmek üzere, grubum adına 
söz almış "bulunuyorum. 

Daha önce de, muhtelif vesilelerle milli eğitim ko
nusunda huzurlarınızda konuşma imkânına malik ol
dum. Daha önceki konuşmalarımızda da, milli eği
tim konusunun kendinden ibaret bir mesele olmadı
ğını, bu kurumun da toplumun diğer bütün kurumla
rıyla bir iç bağlantısı bulunduğunu burada ifade et
mek imkânını buldum. Şimdi onları tekrarlayacak de
ğilim. Fakat bir husus var ki, her fırsatta tekrarlan
malıdır. O da, milli eğitim konusunun ancak köktenci 
yaklaşımlarla ele alınması zorunluluğudur. 

Palyatif tedbirlerle geçiştirilebilecek bir konuyla 
değil, toplumun hayatiyetiyle ilgili bir konuyla karşı 
karşıyayız. Bu bakımdan milli eğitim alanında alına
cak her yeni tedbir, toplumun bütün istikbaliyle ilgi
lidir. Milli eğitim konusunda alınacak tedbirler, günü 
gün etmek, bugünü kurtarmak adına alınamaz. Kısır, 
dar politik çıkarlarımız açısından değer ifade edebile
cek tedbirler, şimdiye kadar somut gözlemlerimizden 
elde ettiğimiz sonuçlara göre, bir mihenge vuruldu
ğunda ancak gene kısır, güdük neticeler doğurmuşlar
dır. Bir çok defalar da ters, olumsuz, çarpık sonuçla
ra müncer olmuştur. Anarşi diye adlandırılan şiddet 
olaylarını, eğer Türkiye dışından gelen adamlar çı
karmıyorlarsa, bu olayları çıkartanların bizim okul
larımızda yetiştirdiğimiz öğrenciler olduğunu kabul 
etmeye mecburuz. 

Demek ki, bir bozukluk var, demek ki bir yanlış 
uygulama var, bir yanlış yetiştirme var. Milli eğitimin 
tezgâhları demek ki, bir yanlış, çarpık adam tipi imal 
etmektedir; seri halde bu insanı imal etmektedir. 

Durum, bizce kısa vadelerde ele alınıp çözüme ka
vuşturulabilecek bir boyutta değildir. O kadar değil
dir ki, milli eğitimin çarpık diye nitelediğimiz kafa 
imalatı, toplumun günlük yaşantısının tabii akışı için
de düzeltilemiyor. Bilakis bu çarpık kafa yapısı, bu 
çarpık zihniyet, okullardan mezun olup çıktıktan 
sonra kendini besleyebilecek bir toplum düzeniyle 
karşı karşıya geliyor. Milli eğitimin mamulleri, tabi-
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ri caizse, mevcut toplum düzenimiz içinde araziye 
uyan zihniyetler yetiştiriyor. Başka bir deyişle, mev
cut bir toplum düzeni de, bu kafalara «dur» diyecek 
halde değildir. 

Neden? Çünkü, mevcut toplum düzeni de, milli 
eğitim sistemimizin yetiştirdiği zihniyeti kabullenecek 
hale getirilmiştir. Bununla beraber, burada konumuz
la ilgili sınırlamaya riayet edeceğiz. Çünkü, önümü
ze getirilen konu, bu işi kökeninden ele alabileceği
miz bir yaklaşım fırsatı sağlamaktadır. ^ 

Sayın milletvekilleri, Milli Selâmet Partisi olarak 
görüşümüz odur ki, milletimiz 150 yıldır her sahada 
Batı emperyalizminin sistemli ve planlı istilasına uğ
ramıştır. Şimdi belki içinizden bazılarınız çıkıp diye
cektir ki, «Hayır, Batı'dan evvel Batı emperyalizmi
ne peşkeş çeken biz olduk. Eğer Batı'ya biz peşkeş 
çekmeseydik, Batı hangi gedikten faydalanarak bu 
toplumun içine sızabilecekti?» Böyle düşünenlerini
zin, bize Jön Türk zihniyetini hatırlatmak istedikle
rini biliyoruz. Evet Batı'nın kültürel ve siyasal emper
yalizminin öncüleri geçen yüzyılın bu jön Türkleri 
olmuştur. Fakat kabul etmeliyiz ki, bu jön Türk zih
niyeti geçen yüzyıla mahsus ve münhasır bir hadise 
olarak kalmamıştır. Batı uygarlığının ve kültürünün 
bu gönüllü ajanlarının uzantıları Cumhuriyet devrin
den sonra da toplum içinde yaşamak ve etkinliklerini 
göstermek imkânını bulmuşlardır. Bizim okul prog
ramlarımız jön Türklerin Batı'dan ithal ettikleri zih
niyete göre yapılmıştır. Batı'dan ithal edilen zihniyet, 
ilmi zihniyet» diye adlandırılan masum bir hadise 
değildir. Hayır, Batı'ya köle olmamızı hedef tutan, 
Batı'yı bir doğma olarak benimsememizi buyuran 
bir zihniyettir. Okullarımızda yıllardan beri yapılan 
eğitimlerde çocuklarımıza hep Batı hayranlığı aşılan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, bizim Milli Mücadelemiz, 
Batı emperyalizmine karşı milletimizin şanlı bir dire
nişini sergiler. Milletimizin bu direnişi, ama ne ya
zık ki, ve ne acıdır ki, bir milli kültür hareketiyle 
desteklenememiştir. Batı kültürünün tam bir istilası
na maruz kalınmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin 
muhalefet dönemlerinde iddia ettiği ekonomik em
peryalizm, bu kültür emperyalizminin sonucu olarak 
ortaya çıkmıştır. Yani Cumhuriyet Halk Partisinin 
sandığı gibi, ekonomik emperyalizm bir sebep değil, 
sonuçtur. Bu sonucun ortaya çıkmasında milli eğitim 
kurumlarımızda uygulanan kültür politikasının çok 
önemli bir rolü olmuştur. Grek - Latin tabanına da
yalı bu kültür politikası kendi milli değerlerine ya

bancı, toplumdan kopuk yönetici kadroların oluşma
sına yol açmıştır. 

Arkadaşlar, huzurlarınızda asla bir polemiğe mey
dan vermek için bir tek laf etmek istemem. Fakat bir 
gerçeği beraberce tespit etmek mecburiyetindeyiz. 
Biz iddia ediyoruz ki, Sayın Başbakanın ekonomik 
yardım konusunda boyuna Batı ülkelerine gidişi, bi
zim AET'ye üye olmak isteyişimiz, vesaire, şimdi de
ğindiğimiz zihniyetin ifadesinden başka bir şey de
ğildir. Bu işin adını koyalım. Lütfen sözlerime dikkat 
etmenizi istirham ediyorum. Bu işin adını koyalım. 
Bu iş, bizim köleliğe gönüllü talip oluşumuzdan başka 
bir anlama yol açar mı? Çünkü uluslararası ilişkileri
mizde, dikkat ederseniz, muhataplarımızla birbirine 
denk güçler halinde karşı karşıya gelmiyoruz. Flayır, 
biz boyuna onlara olan muhtaçlığımızı, ihtiyaçlarımı
zı tekrarlayarak bir münasebet kuruyoruz. İki denk 
kuvvetin karşılıklı olarak pazarlığı sözkonusu değil
dir olan; fakat hukuk diliyle konuşursak, bizim ulus
lararası ilişkilerdeki durumumuzun adı gabindir. Fa
kat burada aktin gabin halde bulunuşundan doğan 
sorumluluk bize aittir. Konunun dışına taşmıyorum; 
fakat yanlış, sakat bir eğitim sisteminin bir ulusun ha
yatında oynayabileceği olumsuz etkileri sergilemek 
izin zikrediyorum. Eğer Batı hayranlığını, onlara kö-
leleşecek kadar ileri götürmemiş olsaydık, uluslarara
sı düzeyde, bugün sanırım çok farklı bir yerde olur
duk. 

Sayın milletvekilleri, arkadaşlarım, okullarımızda 
karakter eğitimine hiç önem verilmemiştir. «Dini de
ğerlerin ilmi değerlerle bağdaşması mümkün değil
dir» peşin hükmünden hareket edilerek, dini değerle
rin okullardan ve toplum hayatından tasfiye edilme 
yoluna gidilmiştir. Bu çarpık anlayış nereden kaynak-
lanıyoY? Açık; Batı'dan. Çünkü, Batı dünyasının Hı
ristiyanlığa bir bakışı var. Dikkat edilsin, dine değil, 
Hıristiyanlığa. İşte Batı uygarlığının Hıristiyanlığa 
bakışını biz, Türkiye'de İslama adapte ediyoruz. Ya
ni Batı'nın Hıristiyanlığa bakışını, biz Türkiye'de İs
lama çeviriyoruz; yani, Batıcılık oynuyoruz. Hıristi
yanlık, dedikleri gibi ilmi zihniyete aykırı olabilir; 
fakat, bu bizim sorunumuz mu? Bu Batı'nın kendi 
sorunu. Oysa biz, kendimize ait sorunların bile neler 
olabileceğini doğru dürüst kestiremediğimizden, on
lar ne yapmışsa biz de onu yapmaya mecbur sanıyo
ruz kendimizi. 

Hindistan'da maymunları avlamak için bir kava
nozun içerisine ceviz koyarlarmış. Maymun kavanoz
daki cevizi almak için elini kavanoza sokar, fakat ce-
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vizi bir kere eline alınca onu tekrar bırakmayı akıl 
edemediği için, elini kavanoza kaptırmış olur, böyle
ce yakalanırmış. Şimdi biz de tıpkı bu maymun gibi, 
Batı uygarlığından kopartacağımızı umduğumuz bir 
adet ceviz için, bütün paçamızı Batı'ya kaptırmış bir 
haldeyiz. 

Sözümün başına dönüyorum arkadaşlarım. Dini 
değerlerin okullardan ve toplum hayatından tasfiye 
edilmesi yoluna gidilmesi, benimsediğimiz Batı eğiti-
mince yetiştirilen dimağlara empoze edilmiştir. Tek 
başına bir zihin eğitiminin ahlak kültürü sağlamaya 
yeterli olmadığı pedagoji ilminin ortaya koyduğu 
basit bir gerçektir. Zihin eğitimiyle karakter arasında 
hiç bir münasebet yoktur. Vicdana dayanmaksızın ge
liştirilen zihin hayatı, ruhlarda büsbütün açlık doğu
rur, vahşi ve nizamsız bir ortama yol açar. Bu mille
tin fedakârlık, feragat, söz erliği, cesaret ve dürüstlü
ğü gibi önem verdiği bütün yüksek değerler, din inan
cından din duygusundan kaynaklanır. Onun için din, 
karakter eğitiminin vazgeçilmez bir şartıdır. 

Bu açık gerçeğe rağmen, okullarımızda din inan
cının din duygusunun tahrip edilmesi için ne müm
künse yapılmıştır. Oysa, eğitimin asıl gayesi, toplu
mun manevi hayatını yeni yetişen nesillere benimset
mek ve geliştirmektir. Böylece, bireyle toplum arasın
da bir kaynaşma ve bütünleşme sağlanabilir. Okulla
rı açıkça materyalist zihniyetin oyuncağı haline getir
mek isteyen, böylece emperyalizme uşaklık yapan 
öğretmen, bu milletin eğiticisi olamaz. Fakat bizim 
eğitim sistemimiz, genç dimağları bu eğitimcilere tes
lim etmek üzere işlemektedir. Bugünün sorunlarına 
bile çözüm olmayan kısır politik çekişmelerimizi 
maarife aktararak bizden sonrakileri de hastalandır
maya hakkımız yoktur. Şikâyetçi bulunduğumuz genç
lik, bizim vebalimizi taşımakta ve biz politikacıların 
yanlış hatalı tutumlarının kurbanı olmaktadır. 

Maalesef ifade etmek zorundayız ki, biz mevcut 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarından, yukarıdan be
ri değindiğimiz konularda köklü, temelli hiç bir icra
atta bulunabileceğine kani değiliz. Çünkü, bu eğitim 
sistemi, esasen onlar tarafından Türkiye'ye ithal edil
miştir. Cumhuriyet Halk Partisi kendini inkâr etme
den ve yepyeni bir var oluş düzleminde yeniden zu
hur etmeden, değindiğimiz konularda hiç bir düzelt
me vaat etmemektedir. Kaldı ki, kendisinin öngördü
ğü eğitim sisteminin içinde bile, adil bir icraatta, adil 
bir idareyi uygulamada bile bulunamadığı da mese
lenin diğer bir pratik vaçhesidir. 

Bütün bu mülahazalarla, verilen Gensoru Önerge
sine katıldığımızı belirtir, saygılarımı sunarım. (MSP, 
MHP ve AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyithanoğ-
lu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Muğla 
Milletvekili Sayın Sami Gökmen, buyurunuz. 

Sayın Gökmen, söz süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA SAMİ GÖKMEN (Muğ
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Ders kitaplarını imha ettiği ve bu nedenle devleti 
zarara soktuğu gerekçesiyle, iddiasıyla Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur hakkında verilen Gensoru öner
gesi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bu Gensorunun da öteki Gensorular gibi ne ka
dar ciddiyetten uzak olduğunu, sanırım şu tablo açık 
seçik ortaya koymaktadır. 

Dünyanın hemen her yerinde, her parlamentoda 
bazı engellemeler olur; ama parlamenter düzenin 
anadireklerini sarsıcı bir engellemenin bir parlamen
toyu nereye götüreceğini kanıtlayan en açık örnek 
önümüzdedir. 

Sayın milletvekilleri, ben yine bununla birlikte ko
nunun önemli olduğunu düşünerek, bu ders kitapları 
üzerinde Grubumun görüşlerini açıklamaktan geri 
kalmayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, ders kitaplarının Türk eği
tim sistemi üzerinde çok önemli bir yeri vardır. Bir 
çok okullarımızda ders kitabı, en büyük eğitim aracı, 
hatta tek eğitim aracı olarak görülmektedir. Bazı 
okullarda öğretmen ve ders kitabından başka ders 
aracı bulunmamaktadır. Bu okullarımızda, eğitimsel 
hareketleri destekleyen öteki araç ve gereçler de yok
tur. Çevrenin kültürel olanakları da yoktur. 

Bu bakımdan, bu tür okullarda, özellikle ders ki
taplarının çok önemli bir yeri ve etkinliği vardır. Bu
nun içindir ki, ilkokuldan üniversite düzeyine kadar 
•aydınlarımızın ve okuyanlarımızın kültürlerinde ge
niş ölçüde ders kitaplarının etkinliği görülür. Bu açı
dan, bu kadar önemli bir konu, her önemli konuyu si
yasal çıkarları için tahrip eden Cephe partilerinin gö
zünden uzak olamazdı. Öteki ulusal değerlerimiz gi
bi, öteki ulusu ulus yapan değerler gibi, ders kitap
ları konusu da, 1 nci MC Hükümetinin en önemli uğ
raş alanlarından birisi olmuştur. 

Birinci Cephe Hükümetinin kuruluşunun hemen 
arkasında, ders kitaplarının değiştirilmesine ilişkin 
yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
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Burada Adalet Partisi Grubu sözcüsü arkadaşı
mın söylediği gibi, alanlarında otorite olan birinci sı
nıf yazarlara değil, onların tanımlarınca «Kılıçların
dan kan damlayan milliyetçilere, dostlara, ahbaplara» 
ısmarlama yöntemiyle ders kitapları hazırlatılmıştır. 
Bu ders kitaplarının okullara girmesinden sonra, özel
likle Türk basınında, özellikle eğitimciler arasında, 
aydınlar, demokratik kuruluşlar ve ana babalar ara
sında yaygın şikâyetler ve tepkiler doğmuştur. Anı
larımızı tazelemek bakımından bu kitapların yayıma 
sokulduğu günlerde Türk basınında yer alan bazı gö
rüşlere anabaşlıklarıyla değinmek istiyorum. 

19 . 10 . 1977 günlü Cumhuriyet Gazetesi; « M C 
nin çağdışı ders kitaplarına bir yenisi daha eklendi» 

5 . 12 . 1977 günlü Politika Gazetesi : «MC'nin 
ders kitapları rezaleti sürüyor» başlıklı yazı. 

29 . 12 . 1977 Cumhuriyet Gazetesi : «Ahlak ders 
kitapları toplatılmazsa, bakan işçi arasına giremez» 
başlıklı haber ve Halil Tunç'un demeci. 

6 . 1 . 1977 günlü Politika Gazetesi : «Kıbrıs'ta 
ahlak kitabına tepkiler büyüyor» başlıklı haber, 

27 . 1 . 1977 günlü Milliyet Gazetesi : «İçinde 
mezhep ayrımı olan Felsefeye Başlangıç kitabı Anka
ra Savcılığınca toplattırılıyor» başlıklı haber, 

I . 12 . 1977 günlü Vatan Gazetesi : «Lise ahlak 
kitaplarının okutulması Danıştayca durduruldu» baş
lıklı haber, 

II . 2 . 1978 günlü Vatan Gazetesi : «Profesör 
Küyel'in Alevilere hakaret ettiği gerekçesiyle 6 ay 
hepsi istendi» başlıklı haber. 

Şimdi vereceğim gazete başlıkları da Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin kurulduğu günlere rastlar. 

17 . 1 . 1978 günlü Politika Gazetesi : «Sendi
kalar ve demokratik kuruluşlar gerici, faşist ders ki
taplarının kaldırılmasını istedi» başlıklı haber, 

8 . 2 . 1978 günlü Cumhuriyet Gazetesi : «Çağdı
şı ders kitapları için karar bekleniyor» başlıklı haber, 

16 . 8 . 1978 günlü Cumhuriyet Gazetesi : «Ders 
kitaplarının değiştirileceği haberi sevinç yarattı» baş
lıklı haber. 

Sayın milletvekilleri, basını bir ulusun aynası ola-
rak tanımlayabiliriz. Benden önce konuşan grup söz
cüsü arkadaşlarımın övmeye çalıştığı bu ders kitap
larını, basının aynasından sizlere sunmaya çalıştım. 

Değerli arkadaşlarım, iş bu kadarla da kalmamış
tır. Bu konuda soruşturmalar açılmıştır, açık oturum
lar düzenlenmiştir, ısmarlama yazarların ders kitap
larındaki bilimsel yanlışlıkları tek tek ortaya serilmiş
tir. Bütün bunlar şu gerçeği ortaya çıkarmıştır. Tek 
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ders kitabıyla eğitim felsefemiz çağdaş görüşlerden 
saptırılmaktadır. Cumhuriyetin getirdiği değerler de
ğiştirilmek istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu ısmarlama ders kitapları
nın hazırlanmasına yön veren, anadüşünce nedir? 
Hangi gereksinmenin, hangi kafanın ürünüdür bu 
kitaplar? Bunu yine bu kitapların hepsinde basma
kalıp yer alan o zamanın Talim ve Terbiye Dairesi 
Başkanının önsözünden okuyalım : 

«Bu serideki kitaplar ilmi muhtevası nispetinde 
bugünkü Türkiye'den daha küçük bir Türkiye'ye rı
za göstermeyen bir anlayış ve anlatış bütünlüğü için
de, Milli Eğitim Temel Kanununun genel amaçları 
paralelinde eğitimimizi milli hüviyetine kavuşturmak 
ve muhtevasını da kendi gerçeklerimizin ifadesine im
kân ve zemin hazırlayacak durumuna getirmek mak
sadıyla tertiplenmiş bulunmaktadır.» 

Değerli arkadaşlarım, bu bulanık düşünceleri, eği
timin işlevi açısından biraz irdelemek, biraz açmak 
isterim. Bu önsöz ile, bu düşünceyle bugünkü Tür-
kiyemiz küçük bir ülke olarak gösterilmektedir. Bu 
küçük ülkeye razı olmayan; yani karşıtıyla söylersek, 
Turan büyüklüğünde Türkiye isteyen yeni kuşaklar 
yetiştirmek; milli eğitimin amacı bu, kitapların hep
sinin önsözünde bu açık seçik belirtiliyor. Ulusal sı
nırlarımızın genişlemesini düşleyen ütopik kafalı fe
tih nesli yetiştirmek... 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Kıbrıs fatihi de 
öyle mi? 

SAM t GÖKMEN (Devamla) — işte arkadaşları
mızın savunduğu, savunmaya çalıştığı, 20 nci Yüzyıl 
gençliğine okutmaya çalıştığı ders kitaplarına yön ve
ren anadüşünce budur. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlayış Türk gençliğini 
misakı milli düşüncesinden uzaklaştırır, bu anlayış 
Atatürk'ün «Yurtta barış, cihanda barış» görüşüne 
ters düşer, Cumhuriyetin varlığını tehlikeye sokar. 

Sayın milletvekilleri, MC'nin bu ders kitaplarına 
bir de yöntem açısından bakmak isterim. Bu kitapla
rın hazırlanmasında, telkin yoluyla koşullandırma 
yöntemi yeğlenmiştir. 

Telkin yoluyla koşullandırma ne demektir, onu 
izah etmeye çalışacağım. Bu yöntemde eleştiri yoktur, 
bu yöntemde araştırma yoktur, bu yöntemde tek ki
taba, tek düşünceye ve tek görüşe karşılıksız teslimi
yet vardır. Bu yöntem öğrencilerin kişiliklerini belir
li kavramların ve bilgilerin içinde donduracak, onlar
da demokratik dünya görüşünün gelişmesini engelle
yecektir. Bu yöntem, yani telkin yoluyla koşullandır-
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ma yöntemi, kitaplarınıza hedef olan, anadüşünce 
olan bu yöntem - eğer bu kitapların hepsini okuyarak 
gelseydiniz, bunları bana sormazdınız Sayın Kelleci -
düşünmeyi, eleştirmeyi bilmeyen, tutsak kafalar ye
tiştirecektir. 

Sayın Gensoru sahibi arkadaşlarıma şunu hatır
latmak istiyorum: Bu mudur savunduğunuz ders ki
tapları, bu mudur istediğiniz gençlik? 

Şunu açık yüreklilikle belirtmek istiyorum; Hü
kümetinizin ve Milli Eğitim Bakanlığının belki en ye
rinde yaptığı uygulamalardan birisi, çağdışı kafalar
la hazırlanmış bu ders kitaplarını değiştirmesi olmuş
tur. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, eleştirici düşüncenin erde
minden habersiz tutsak kafalar, ulusça benimsediği
miz çoğulcu demokrasiye ayak uyduramazlar. Bunlar, 
çoğulcu demokrasinin ön koşulu olan değişik görüşle
rin varlığını ve örgütlenmelerini de içlerine sindire
mezler. 

O yüzden, bu ısmarlama ders kitapları Atatürk 
Türkiye'sinin çağdaş yaşam biçimi olarak benimse
diği çoğulcu demokrasi düzenini sarsacak niteliktedir 
ve tehlikelidir. Bu kitaplar bunun için yayından kal
dırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, gensorucu arkadaşlarımız, 
bakanın ısmarlama ders kitaplarını imha ederek dev
leti zarara uğrattığı iddiasındadırlar. 

Bu kitaplar aslında imha edilmemiştir. Sayın Gen
soru sahipleri Gensoruda, «îmha edilmiştir» diyorlar. 
Sayın Kelleci buraya geldi, «Depolarda saklanmak
tadır» dedi; ikincisi doğrudur. Her yandaki çelişkili 
görüşünüz şu kürsüde de ortaya çıkmıştır. Bu kitap
ları merak edenler gidip görebilirler. Hiç bir kitap 
yakılmamıştır, yırtılmamıştır, Milli Eğitim Bakanlığı
nın depolarında bekletilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bu kitaplar aslında belki 
kâğıt fabrikalarına gönderilip ikinci bir değerlendir
mede daha iyi bir işe yaramış olurlar. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Yaparsak 
tabii. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Halen Milli Eği
tim Bakanlığının depolarında bulunan bu kitapların 
Milli Eğitim Bakanlığınca buraya biran önce gönde
rilmelerini de salık vermekteyim. 

Yalnız şu konuda, Gensoru sahibi arkadaşlarıma 
özel'bir sorum olacaktır : Acaba bu kitaplar yayın
dan kaldırılmasaydı, devlet maddi ve manevi yönden 
daha mı az zarara uğrayacaktı? Bu büyük tehlikeyi, 
kitap başına 3,5 liralık bir maddi zararla bir tutan 

ve hatta ondan küçük görebilen bir düşünceyi, bir 
Gensoru önergesini, nasıl karşılayacağını Yüce Mec
lisin takdirlerine bırakıyorum. 

Sayın milletvekilleri; konuyu biraz daha özelleş
tirmek istiyorum; somut delillerle ısmarlama kitapla
rı biraz daha sizlere tanıtmak istiyorum. Çünkü, ne 
sayın Gensoru sahibi, ne de grup adına konuşan ar
kadaşlarımız, kitapların özüne inemediler; hep yu
varlak konuşmalarla sözlerini geçiştirmeye çalıştılar. 

Ismarlama ders kitaplarıyla eğitimimizi milli hü
viyetine kavuşturma adına Türk toplumunu çağdaş 
dünyadan soyutlayarak yalnız bırakma yolu izlenmiş
tir. Özellikle tarih, edebiyat, sosyoloji, felsefe, ahlak 
ve din bilgisi kitaplarında, kaba bir şovenlikle birle
şen, geriye dönük bir ulusçuluk ve bu ulusçuluk an
layışı, hemen her kitapta öğrencilere tekrar tekrar 
aşılamak istenmiştir. Tüm kurumlarıyla Osmanlı dü
zeni, kitapların her satırı arasında övülmek istenmiş
tir. Böylece öğrencilerde geçmişe aşırı bir bağlılık, 
dikkat ediniz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — İnkâr mı ediyor
sunuz? 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — İnkâr etmiyo
rum, fakat meseleyi nereye götürmek istediğinizi 
vurgulamak istiyorum. 

Böylece, öğrencilerde geçmişe aşırı bir bağlılık ve 
hayranlık duygusu uyandırılmak çabası güdülmekte
dir. Geçmişe tutsaklığın yanısıra, Atatürk devrimi 
üzerinde kuşku uyandırabilecek, ona öğrencilerinin 
güvenini ve inancını sarsacak görüşlere yer verilmiş
tir. 

Dikkat ediniz, hazırladığınız ve savunduğunuz 
ders kitaplarından bir cümle okuyacağım : Osmanlı 
döneminde var olan Türk Ahlak ve karakterinin, 20 
nci Yüzyılda, yani Cumhuriyet döneminde bozuldu
ğu yolundaki ders kitabı bilgisi, yanlışlığın da ötesin
de büyük bir gaflettir ve hatta hıyanettir. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ismarlama kitaplarda, dil devriminin yıllarca 
Türk toplumu içerisinde özenerek, bezenerek çıkardı
ğı, topluma malettiği, fakat toplumdan attığı, söz da
ğarcığımızdan söküp attığı yabancı kökenli sözcük
ler diriltilmek istenmektedir. Eğitimin birleştirilmesi 
düşüncesinin ardına gizlenerek, dil devrimi yaralan
mak istenmiştir. 

Değerli milletvekilleri; yetkin, açık seçik bir dil
den yoksun bir toplum, hemen hiç bir alanda yara
tıcı olamaz. İşte bu ısmarlama ders kitaplarında ölü 
sözcükleri hortlatmak isteyenlerin asıl amaçları da 
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budur. Öğrencilerin anadillerinde, düşünmelerini en
gellemek, devrimci birer kafaya erişmelerini durdur
mak... Oysa hiç telaş etmeyiniz sayın milletvekilleri, 
bu yürüyecektir; devrimlerin durması diye bir şey 
yoktur. 

Sayın milletvekilleri; ısmarlama ders kitaplarının 
en belirgin özelliklerinden biri de - buraya özellikle 
dikkatinizi çekmek istiyorum - soy, mezhep, din ve 
dil ve hatta şeref ayrımı yaparak, toplumsal bütün
lüğü tehlikeye sokmaktır. Kamuoyunda çok tartışılan 
bir konunun, hatta din ve mezheple ilgili bir konu
nun bir kez daha anılmasi, her halde Gensoru sahibi 
arkadaşlarımızı biraz olsun insaf çizgisine çekebile
cektir. 

İşte ünlü «Felsefeye Başlangıç.» 

Değerli arkadaşlarım, bu eserin 52 ve 53 ncü say
falarını aynen dikkatlerinize sunmak istiyorum: «Ke
lam beş kola ayrılmıştır; Ehli sünnet, Şia, Hariciye, 
Mürciye ve Mutezile. 

Ehlisünnet; Kur'ân-ı Kerim'e olduğu gibi inanıp, 
ahkâmına uyanlardır. 

Şia; din başkanlığı meselesinde Ali'yi tutanlardır. 
Bunlar Ali'yi Tanrı mertebesine çıkaranlar, yani Ga-
liyedirler. Galiye'ye göre domuz eti ve şarap dince 
yasak, haram değildir, helaldir. Evli erkek ve kadının 
evlilik dışı cinsel ilişkiler kurması, zina da helaldir. 
Din yasasının buyruklarını dinlememek gerekir. Bun
ların görüşlerine, ehlisünnete nazaran, pek çok çar
pık inançlar karışmıştır...» Devam ediyor... 

BAŞKAN — Sayın Gökmen, 2 dakikanız kaldı. 
Lütfen toparlayın efendim. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, şimdi bu dersin yapıldığı bir sınıfı düşününüz. 
Orada çeşitli mezheplere mensup kişilerin bulunduğu
nu düşününüz. Sayın Gensoru sahipleri, kendinizi 
onların yerine koyunuz. İşte kılıcından kan damlayan 
milliyetçi yazarlara yazdırdığınız, işte Türkiye'de 
mezhep kavgalarını yarattığınız senaryonun başlan
gıcıdır bu. Bu senaryo giderek Elazığ olaylarının, 
giderek Kahramanmaraş olaylarının başlangıcı ol
muştur. Bu kitapların neresini savunacaksınız? Nere
ye kadar götüreceksiniz?. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — O, soy
kırım işaretinde vardır. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, yine savunmaya çalıştığınız bu ders kitapları
nın bir başkasından bir iki noktaya daha değinmek 
istiyorum. 

Bu, şeref meselesiyle ilgilidir : «Memur, tüccar, 
doktor veya sanatkâr olarak herkesin toplumda bi
linen bir şöhreti vardır. Buna şeref derler. Şeref ve
ya şahsiyet başkalarının bizde varlığını tanıdıkları 
değerlere bağlılıktır. İnsan olarak herkesin aynı izzeti 
nefse sahip olması gereklidir. Lakin herkesin şerefi 
aynı değildir. Toplumda yeri yüksekte bulunanlar 
öbürlerinden daha çok şerefli sayılırlar; bir işçiyle 
bir doktorun şerefi aynı sayılmaz.» 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Şerefsizdir 
onu yazanlar. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Değerli arka- ' 
daşlanm, şimdi yine kendinizi bir sınıfta düşününüz 
ve aynı sınıfta bir doktor çocuğuyla bir işçi çocuğu
nun yanyana bulunduğunu düşününüz. Böyle bir top
lumda ulusal birliği nasıl sağlayacaksınız? Bu mudur 
milliyetçilik adına getirdiğiniz ders kitapları? Bunun
la mı Türk ulusunu kaderde, tasada birlikte tutacak
sınız? 

Değerli arkadaşlarım, bu ders kitaplarının ele alı
nır yanı yoktur. Bu ders kitaplarını şimdiye kadar 
birtakım bilimsel kuruluşlar çeşitli yanlarıyla eleştir
miş, bilimsel yönden, dil yönünden, içerik yönünden 
çok büyük hataları olduğunu ortaya sermiştir. Esa
sen bunu sizin meşhur Milli Eğitim Bakanınız Ali 
Naili Erdem o zaman kabul etmiş, Danıştayın, yüce 
yargı organının aldığı kararla öğrencinin gözlerinin 
önünde kitaplar sayfaları yırtılarak okutulmuştur. 
Hâlâ bunları mı hortlatmak istiyorsunuz? Sizin baka
nınızın yırttırdığı derslerde... 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Kim yırt
tırdı. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Sizin Bakanınız. 
Yüce yargı organlarının önünde mahkûm olan, mah
kemelerin önünde mahkûm olan ve kamuoyunun 
önünde mahkûm olan bu ders kitaplarını savunmak 
ne derece bir akıl kârıdır? Şaşmamak mümkün de
ğildir. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Savunan kim? 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Gökmen, lütfen toparlayın 
efendim. Rica ederim, lütfen. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın milletvekilleri, niteliklerini belirtmeye çalış
tığım ısmarlama ders kitaplarının Milli Eğitimimiz
de, ileride giderilmesi olanaksız çok ağır yaralar aça-

» 
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cağı görüşündeyiz. Bu nedenle, Cumhuriyet Halk 
Partisi grubu ısmarlama ders kitaplarının yayından 
'kaldırılmasını çok olumlu bir uygulama olarak de
ğerlendirmektedir. 

Grubumuz bu Gensoruya bu nedenle kırmızı oy 
verecektir. Bizimle birli!kte öyle inanıyorum ki Ana
yasal düzeni korumakla yükümlü bütün kuruluşla
rın, o arada başta Yüce Parlamentonun değerli üye
lerinin de bu görüşümüzü paylaşacaklarına inanıyo
ruz. 

Yüce Meclise saygıiar sunarım. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökmen. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sayın 
Başkan, bir maruzatım var. Sayın konuşmacı arka
daş biraz evvel konuşması sırasında ismimden bah-
sederelk, «Sayın Kelleci» diye beyanda bulunarak 
konuşmuşlardır. Sataşma vardır, tavzih etmek isti
yorum-

BAŞKAN — Sayın Kelleci, bu sözlerde ben söz 
vermeyi gerektirecek bir husus görmedim. Özür di
ler, teşekkür ederim efendim. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sayın 
Başkan, itham altında bulunuyorum. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum Sayın Kel
leci. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Elazığ 
Milletvekili Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz, buyurun. 

Konuşma süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUBU ADINA MEHMET.TAHİR ŞAŞ

MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan ve değerli milletve
killerini saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem üyeler, okula, camiye, kışlaya siyaset 
sokulmaması yolundaki atasözlerinin doğruluğuna 
hepimiz samimiyetle inanmamıza rağmen; ne hazin
dir ki, bugün bu müesseseleri devletin bekası, vata
nın bölünmezliği, milletin birliği ve beraberliğinin 
temini için, politikanın tamamiyle dışında tutabil
mek yolunda hiçbir gayret göstermiyoruz. 

Parti çıkarları hep ülke çıkarlarından önce geli
yor. Bu maksatla gerçekler görmezlikten geliniyor 
veya tersyüz gösteriliyor. Çıkarı icabı eğriyi alkışla
yan çok, yine çıkarı icabı doğru bildiği gerçeği in
kâr etmeyi marifet edinenler, önemli mevkileri işgal 
etmiş bulunmakta. Bundan daha büyük talihsizlik 
olamaz ülkemiz için : «Hakikat karşısında susan dil
siz şeytandır.»! Bu gerçekten, bu hakikatten hareket 
etmek zorundayız. Ülkeyi bölünmez bir bütün ve va
tan topraklarında yaşayan her ferdi, siyasi düşünce

lerine bakmadan, her şeyden önce insan olarak gör
meli, insan olduğu için de ona saygı duymalı, insan 
hak ve selahiyetileri ölçüleri içinde eşit bir değerlen
dirmeye tabi tutmalıyız. Aksi halde, kendi siyasi gö
rüşlerini paylaşmadıkları için, milyonlarca vatanda
şımızın tasfiyesini ister gibi yanlış bir tutuma sürük
lenmiş oluruz. Bu ise, ülke bütünlüğü ve halkın se
lameti açısından çok yanlış ve tehlikeli boyutlara 
ulaşabilir. 

Bizlere düşen en şerefli görev, bu ülkede yaşa
yan her ferdi fcşit ölçüler içinde değerlendirmek ola
caktır. Haklının yanında, haksızın daima karşısında 
yer almak olacaktır. Doğruya doğru, eğriye eğri di
yebilme kemaline erdiğimiz an, hiç şüphesiz birçok 
zorluklar kendiliğinden hallolacaktır, birçok şikâyet
ler sona erecektir. 

Günümüz için Milli Eğitim Teşkilatında en bü
yük eksiklik, millilikten eser kalmamış olmasıdır. Sa
dece tabelalarda «milli»ı kelimesi kalmıştır. Bu gidiş
le öyle gözüküyor ki, en yakın bir gelecekte muhte
melen «milli eğicim» tabirinden, «milli»! kelimesini 
de silip atmak isteyenler çıkacaktır; nasıl ki, okulla
rımızda milli ruhun gelişmesine yarayacak olan sa
yısız ders kitaplarını yasaklayanlar çıktıysa. 

Ders kitapları, Temel Eğitim kanunları hilafına 
yasaklanırken hangi gayeye hizmet edilmiştir? Bu 
konunun bir an önce açıklanması gerekir. Hemen 
her ülkede, demirperde ülkeleri ve Çin dahil olmak 
üzere, milli hislerin gelişmesine ciddi bir önem ve
rilirken, ülkemiz Milli Eğitim Bakanı Sayın Uğur'un 
milli ruhla yoğrulmuş olan eserlere atlerji duymasını 
bir türlü mantıkla bağdaştıramıyorum. Tez elden 
okullardaki ders kitaplarını değiştirme gayretine düş
mesine ve devlet hazinesinden milyonlarca liranın 
israfı bir yana, milli ruhun gelişmesine engel olmak 
istemesine hiçbir anlam veremiyorum ve Sayın Ba
kanı kınamayı görev sayıyorum. 

Sayın Bakan, aşırı partizanca bir tutum içerisin
de hareket etmektedir. Öyle ki, bazı öğretmenleri is
tifaya zorlamak İçin komünist ölüm mangalarının 
bulunduğu yerlere tayin etmeyi başta gelen vazifesi 
olarak kabullenmiştir. 

Milli eğitim camiamızda çok sayıda öğretmen açı
ğı varken, kış - kıyamet demeden dersyılı ortasında, 
kanaat notlarını dahi vermemiş olan öğretmenleri 
sorgusuz sualsiz veya eften - püften sebeplerle, hat
ta daha önceden kurularak gönderilen vazife şuuru
nun erdemliğine ermemiş, âdeta kapı kulu gibi ha
reket eden şartlanmış müfettişlerin düzmece rapor-
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İarıyİa birçok eğitim görevlisi mağdur edilmiştir, mad
di manevi perişanlıklar içerisinde bırakılmıştır. Ba
zıları vazife aşkı, ekmek parası uğruna, çoluk çocu
ğunun rızkını temin için yeni tayin edildiği yere her 
ne pahasına olursa olsun gitmek zorunda kalmış, git
tiği yerde kısa bir süre geçmeden gözü dönmüş ko
münist çete militanları tarafından şehit edilmiştir. 
Bingöl Eğitim Enstitüsü öğretmeni iken, Elazığ Ka
rakocan Lisesine sebepsiz yere sürülen Matematik 
Öğretmeni Hüseyin Bul ut'un Karakocan Lisesinde 
vazifeye başlamasından kısa bir süre sonra caniya-
ne bir şekilde katledilmesi gibi, daha birçok örnek
ler verebilirim. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Ders 'kitapları ile 
ne ilgisi var? 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Bun
lar hepimizce bilinen acı gerçeklerdir. Bazıları ise 
sürüldüğü yerde aç kalması pahasına da olsa, gitme
yi göze alamamakta, istifa ederek, eğitim camiasın
dan ayrılmaktadır. Her iki halde de, irfan ordusunun 
kadrosundaki açık büyümektedir, ya hayatına düşü
nülmeden son verilen öğretmenin veya -istifaya zor
lanan öğretmenin yerinin doldurulamaması sebebiy
le, 

Sayın Bakan, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerinden, 
hatta Çin yanlısı, Rus yanlısı olanların yönetimi ele 
geçirmek için açıkça kavga yaptıkları artık inkâr edi
lemeyenlerin karargahı olan TÖB - DER'i kapatmak 
için harekete geçmesi şöyle dursun, tam aksine her 
türlü icraatından önce TÖB - DER'in işaretini bekler 
gibi bir tutum ve davranışta^ olmayı kendisi ve CHP 
için tek çıkar yol saymıştır. TÖB - DER dışında ka
lan binlerce öğretmeni âdeta milli eğitim teşkilatın
dan tasfiye edebilme kararı içerisinde kanunları çiğ
nemek pahasına da olsa, telafisi mümkün olamaya
cak hatalar işlemekten geri kalmamıştır; fakat bütün 
bu yanlış tutum ve davranışını devlet adamlığını unu
tup, aşırı partizanca hisler içerisinde sürdürürken 
gayet ustaca, pek sinsice bir üslup ve edebiyat ile 
Ikamuoyunu yanıltmayı da ihmal etmemiştir. Hep 
söylediği sözler,, bulunduğu vaatler ile, yaptığı işler 
birbirine, taban tabana ters düşmüştür. «Okullarda 
her türlü fikri savunan öğrenciler artık bir arada 
kardeşçe öğrenimlerini sürdürebileceklerdir» tarzın
da konuşmuş, icraatında ise tam aksine hangi okul
da CHP zihniyetine ters düşen öğrenciler çoğunluk
ta ise, o eğitim müessesesi sebep, gerekçe gösteril-
meksizlin Milli Eğitim Bakanının emri ile kapatılmış
tır. Elazığ Eğitim Enstitüsü öğrenime açıldığı gün

den kapatıldığı güne kadar en ufak bir hadise veya 
anarşik olay vuku bulmadığı halde, sebepsiz yere ka
patılmış. Masum öğretmenleri ve öğrencileri sağa, 
sola sürülmüştür. Açıkta kalan öğrencilerine Erzin
can veya Bingöl Eğitim Enstitülerine kayıt yaptırma
ları bildirilmiştir. Buna inanan öğrenciler tahsilleri
ni tamamlayabilmek için Erzincan ve Bingöl Eğitim 
Enstitüsüne kayıtlarını yaptırmak için başvurmuşlar. 
Ne yazık ki, başvurdukları okulların şartlanmış ida
recileri okumaktan, tahsillerini tamamlamaktan baş
ka bir şey düşünmeyen masum öğrencilerin kayıtla
rını yapmamışlardır. 

Gençler böylece sokağa teı'k edilmiş, anarşinin 
kucağına itilmiştir. Acaba Sayın Bakanın yarının te
minatı olan gençlere bunu yapmaya hakkı ve sala
hiyeti var mıdır? Bu yanlış, yanlış olduğu kadar da 
genç öğrenciler arasında ayrıcalığın veya daha açık 
anlamıyla söylemek gerekirse, birbirlerine karşı aşı
rı derecede zıtlaşmış, bilenmiş, kin ve nefret duygu
larıyla dolmuş olan, ufacık bir kıvılcım karşısında 
patlamaya hazır gurupların meydana gelmesine se
bep olabilecek davranışta bulunmaya hakkı var mı
dır? Bu cesareti kanunlara rağmen hangi güçten alı
yor, lütfen açıklasınlar. 

Yalnız, bu açıklamayı yaparken yine aynı ustalık 
edebiyatı içerisinde sureti haktan gözükebilmek için 
uygulamalarıyla tamam iyle ters düşen kurnazca söz
cükleriyle bizleri avutmaya kalkışmasınlar. Varsa 
yaptıklarıyla aynı paralelde olan izahatları realist ve 
çıkarcı düşünceden uzak görüşleri gelsin, onu açık
lasınlar. Aksi halde hepimizce malum olan bir de
yim vardır. «Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz». 

Acaba Sayın Bakanın sayısız öğrenci velilerinin 
kapatılan eğitim enstitülerinin açılması yolunda he
yetler halinde bizzat Ankara'ya gelerek veya sayısız 
telgraf veya dilekçelerle başvurmalarına rağmen, ha
len daha Elazığ ve diğer illerdeki bazı eğitim ensti
tülerinin açılmamasına sebep olarak hangi bahaneyi 
ileri süreceklerdir? 

Kayıtları için müracaatlarına rağmen kayıtları ya
pılmayarak öğrenim hakları elinden alınmak sure
tiyle yüzüstü bırakılan öğrenciler hakkında bizleri ne 
şekilde ikna edebileceklerdir? 

Sürüldükleri yerde sözüm ona fikir özgürlüğünü 
savunur gözükmelerine rağmen, gerçekteyse kendile
ri gibi düşünmeyen hiçbir kimseye hayat hakkı ta
nımayan gözü dönmüş caniler tarafından acımasızca 
katledilen; geride gözü yaşlı, boynu bükük eşi, ço
cukları, bağrı yanık, perişan ihtiyar ana ve babaları 
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kalan birçok faziletli öğretmenler hakkında hangi ı 
yüzle kendini mazur gösterebilecek gayrete girişecek
tir? 

Bu konuda, öyle sanıyorum ki, azıcık olsun vic
danının sesine uyan bir şahıs, mazeret aramaksızın 
suçluluğunu kabul eder ve başarısızlığından ötürü 
Yüce Meclis huzurunda yükümlü bulunduğu görev
den affını dileyebilmenin erdemliğini gösterir. Ken
disi için en şerefli yolun bakanlık görevinden istifa 
etmek olduğunu açıklar. j 

Sayın Uğur'un bakanlığı döneminde, 10 yıllık 
anarşi devrinde emsali görülmemiş şekilde okullar 
kapalı kalmıştır. Onbinlerce öğrenci sırf aşırı solcu 
ve bölücü olmadıkları için okullara sokulmamış, gö
rülmemiş şekilde öğrenci sürgünleri başlatılmış, bin
lerce öğrenci eğitimlerini tamamlayabilmek için şehir
ler arası mekiik dokumak zorunda bırakılmışlardır. 

Sayın Bakanın, insaf ölçüleriyle asla bağdaşmaya
cak icraatlarına sayısız örnekler verebiliriz. 

Sivas PamuSkpınar İlkokulu Müdürü bir ayda üç 
yere tayin edilmiştir. 1977 yılının 10 ncu ayında ölen 
Fahrettin Ulubatlı isminde bir Sivas Eğitim Enstitü
sü öğrencisi, 1978 yılının 4 ncü ayında Diyarbakır 
Eğitim Enstitüsüne sürülmüştür. Bazı usulsüz, kindar 
ve partizanca tayinler neticesinde birçok evli öğret
men" çiftler eşlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış
lardır, hem de Temel Eğitim Kanununa tamamiyle 
aykırı olmasına rağmen. 

Cemil Yavuz, Yozgat - Yerköy Lisesine, eşi Tür
kân Yavuz Elazığ - Ulukent İlkokulunda vazife yap
mak zorunda bırakılmıştır. 

Fikret Paker, Tokat - Erbaa Lisesi, eşi Sevim Pa-
ker, Konya Zafer İlkokulu... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Gensoruyla ne il
gisi var? 

^ BAŞKAN — Milli Eğitim konuları efendim. 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Emin 

Gülhan... 
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Gensorunun konu

su ders kitaplarıyla ilgili, söyledikleriyle ne ilgisi var? 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Hep

si eğitimdeki bozukluğu kapsar. 
Emin Gülhan, Adana -• Kadirli Ortaokulu, eşi 

Nurhan Gülhan, İzmir Gazi Ortaokulu; Ahmet Er-
oğlu, Erzurum - Tortum Lisesi, Sevim Eroğlu, İzmir 
Tufsalar İlokulu; Celâl Karaca, Sivas - Suşehri Li
sesi, eşi Aysel Karaca, Kütahya Ortaokulu; Musta
fa Kapıcı, Burdur - Bucak Ortaokulu, eşi Emine Ka
pıcı, Tokat - Turhal Merkez Ortaokulu; Oktay Pa-
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ker, Anamur Gülek Ortaokulu, Ayten Paker, Çanak
kale Merkez İlkokulu. 

Daha birçok karı koca öğretmen eşlerin ayrı ayrı 
yerlerde vazife yapmak çaresizliğine terk edildiğine 
dair isimler sıralayabiliriz. Ama, öyle sanıyorum ki, 
sağ duyusuyla 'karar vermeyi şiar edinen Yüce Mec
lis üyesi arkadaşlarımın yüksek vicdanlarını sızlatma
ya bu birkaç örnek kâfi gelecektir. Öyle ümit edi
yorum ki, değerli üyeler, öğretmeni, öğrenciyi ve 
okullarımızı siyasilerin oyuncağı olmak takipsizliğin
den kurtarabilmek yolunda bir gayrete girişme arzu
sunu duyacaklar, bu konuda birçok yaralara merhem 
olabilecek çareler arama yolunda birlik ve beraber
lik içinde hareket etme gereğini duyacaklardır. 

Bu temennilerle hepinizi saygılarla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sayın Başkan, ko

nuşmasının Gensoruyula hiçbir İlgisi yoktu, Genso
runun konusu ders kitaplarıyla ilgilidir. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız gerekçe zik
rediyor. O da meseleyi o zaviyeden mütalaa ediyor. 

Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur, buyu
run efendim. (CHP sıralarından alkışlar). 

Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Gensoru dolayısıyla yapılan konuşmaları insan 

burada ortaya konulduğu gibi izleyince sanıyor ki, 
Milli Eğitim Bakanlığında bugüne kadar uygulanan 
tüm ders programlan değiştirildi, onların yerine ye
ni bir dünya görüşüyle kitaplar yazıldı. Türkiye'deki 
eğitim düzeni değiştirildi ve arkadaşlarım, bunun üze
rine büyük bir tepkiye kapıldılar. Ve burada diyor
lar ki, «sen okul düzenini, programını değiştirdin, 
düzenini değiştirdin, felsefesini değiştirdin, yeni ki
taplar yazdın, ona göre eğitim yapıyorsun. Bu yaptı
ğın eğitim de millilikten uzaktır.»; 

Aslında burada söylenenlerin özü bu, kendisi bu, 
amacı bu; ama gerçek bu değil. Bu söylenenlerin, bu 
türlü yorumun gerçekle uzaktan, yakından hiçbir iliş
kisi yoktur. 

Bakınız gerçek nedir : 
Yıl 1976 o zamana kadar gelmiş geçmiş iktidar

lar daha önce çeşitli yıllarda yapılan programlar ve 
buna göre yazılan kitapları okullarda okutuyorlar. 
Hangi iktidarlar? 1976'ya kadar ne kadar iktidar gel
mişse o pragramı ve o kitapları uyguluyorlar. 

Ne oluyorsa yıl 1976'da oluyor. Bu kitaplardan, 
yıllardan beri uygulanan bu kitaplardan 23 adetini 
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seçiyorlar. Bunlar dil, edebiyat, tarih ahlak, felsefe, 
mantık, sosyoloji konularındaki kitaplar ve bu ki
tapları yeni baştan yazdırıyorlar. 

1976'da yeni baştan yazdırılan 23 kitabı 1976 ve 
1977 yılı için deneme mahiyetinde olmak üzere ba
sıyorlar ve dağıtıyorlar. 

Bundan sonra kıyamet kopuyor. Hangilerine kar
şı? 1976'da karar verip de, yazdırdıkları 23 kitaba 
karşı. Tepkiler nereden geliyor? Belirli bir kesimden 
mi geliyor? Basının bir kesiminden mi geliyor? Tep
kiler halktan geliyor. Çünkü, Türkiye'nin yüzyıllar
dır yerleşmiş değer yargılarını sarsan, Türkiye'deki 
çeşitli anlayışlara ters gelen, herkesin yadırgadığı bir
takım anlayışlar ve yorumlar kitaplara girmiş. 

Bunun üzerine, o zamanki Milli Eğitim Bakanı 
tepkiler karşısında bir davranışa giriyor, demeçler 
veriyor, Tebliğler Dergisinde çıkan kararlar alıyor, 
okullara genelgeler gidiyor. Bu tepkilerin sonunda o 
sayfalar yırtılıyor. 

Yine, aynı Milli Eğitim Bakanı, Bakanlığında /ko
misyonlar topluyor. Bu komisyonlar ön inceleme ko
misyonları, kitaplar gözden geçiriyor ve yine o Mil
li Eğitim Bakanı sırasında bu kitapların bazılarının 
ilk baskılarının bir daha kullanılmamasına ve bir 
kısırının değiştirilerek kullanılmasına karar veriyor. 
Yıl 1977 - 1978. Araya Danıştay kararları giriyor. 
Danıştay bu kitaplardan 8 - 10'unun okullarda oku-
tulmaması 'kararını alıyor. Bu sırada da toplumun 
çeşitli kesimlerindeki tepkiler sürüyor. 

Biz iktidara geldikten sonra ne yaptık? Bütün ko
nu bu, 23 kitap : Bir kısmını, Danıştay iptal etmiş, 
«Okutamazsınız»ı demiş; bir kısmının, sayfasını ba
kan kendisi değiştirmiş ve «okutulamaz» demiş; ken
di. değiştirmiş, başkasını önermiş. 

Biz bu 23 kitabın, okullarda okunmasını durdur
duk. Peki, durdurduk da ne yaptık? Hani, o millilik 
iddiası var. Birdenbire 1978 - 1979'da şu millilikten 
uzafclaşıverilen ne? 1976'dan önce, 1950'den beri sü
regelen, 1957'de, 1959'da, 1961'de, 1971'de, 1973'de 
ve 1974'te (Milli Selamet Partisi Cumhuriyet Halk 
Partisi Koalisyonuna aittir.) 1950 ile 1973 arasında 
kabul edilen programlara döndük. O programlara 
göre yazılan kitapları okutmaya başladık. Eğer bu 
dönem gayri milli ise, biz de gayri millilik yaptık. 
Eleştiriler kendinize. (CHP sıralarından alkışlar). 

Bunlarla mutabık mıyız, bu kitaplarla mutabık 
mıyız? Kesin olarak değiliz. Bir gün yeni baştan ki
tap yapacağız, yeni baştan program yapacağız. Yeni 
baştan, okul öncesinden lise sonuna kadar bütün 

l program ve kitaplarıyla okulları yeni baştan değişti-
| receğiz hem de değişik bir anlayışla, değişik bir eği-
I tim yaklaşımıyla, değişik insan yetiştirmek için; da-
J ha yapmadık, daha dokunmadık. Sadece 1976'nın 
I özel maksatlı politikasını arındırdık. Son konuşan ar-
I kadaşım sözlerini bitirirken dedi ki, «Öyle umuyo-
I rum ki, okullar siyasilerden bir uzaklaştırılsa da, çok 
I iyi olsa.» Biz de bunu yaptık. 1976'da okullarımıza 
I bulaşan siyaset hastalığını sadece tedavi ettik. Şfcmdi 
I bundan sonra eleştirilerinizi bekliyoruz, Biz bu ki-
I tapların tümünü birden değiştireceğiz, programları 
I değiştireceğiz, yeni bir düzen getireceğiz, yeni bir 
I anlayışla. Ve daha önce de Yüce Meclise gelip ne 
I yapacağımızı teker teker hepinizin yüce takdirlerini

ze ve eleştirilerinize açacağız. Kapalı kapılar arkasın-
I da milli eğitimde hiçbir adım atılamaz, nefes bile 

alınamaz. Nefes alanlar oldu, sonunu gördük; sağır 
sultan duydu ikapalı kapılar arkasındaki nefesleri ve 

I kasıtları. Onun içindir ki herşey açıkta olacak ve 
değişikliği de açık yapacağız. Şimdi bütün uzatılan 
hikayenin aslı bu. 

I Burada tekrarlanmayan, gensoru önergesinde bir 
cümle var, tutanaklar açısından bunu açıklamak is
tiyorum. «DeVlet zarara uğratıldı, binlerce ton okul 
kâğıdı düşük fiyatla özel kişilere ve yayın evlerine, 
özel yayın evlerine tahsis edildi» deniliyor. Doğru, 
tahkikat açtık; fakat bizden önce bunlar. 

Yine böyle bir başka şey daha var; deniliyor ki, 
«bazı matbaacılar 49 kuruştan teklif yaptığı halde 
formalar 120 - 130 kuruştan bastırıldı, bunlarda fi
re % 5'den €/c 12'ye kadar çıktı ve Devlet zarara 
uğratıldı». Müsaade ederseniz bunun için de bazı 
rakamları okuyayım, baskıların sonucu elimizdeki 
kesin rakamlar : 

Forma 120 ila 150 kuruşa mal olmadı, ortalama 
53 kuruşa mal oldu, onun da ayrıntılarını söyleye
yim : Milli Eği/t'iim Basımevinde ortalama 75 kuruş, 
Başbakanlık Basımevinde ortalama 50 kuruş, 
Türk Tarih Kurumu Basımevinde ortalama 35 ku
ruş; tümünün ortalaması 53 kuruşa mal oldu. Fire
ler 12 değil 7'dir; 5 olması gerekirdi. Aksu Kâğıt Fab
rikası bize, teknik deyimle, okul kitaplarının basılma-

j sında verilmesi gerekmeyen stokları verdi, o stoklar 
j kullanıldığı için biraz fark etti. 

Bu kitaplar nerede basıldı? 25 milyonu Devlette 
basıldı, dışarıyla da alış verişimiz olmadı, bu kitap
lar geceli gündüzlü zamanında yetiştirilmek üzere 
Devlette basıldı. Hesabı bu, geçmişe dahil hesap. Ama 

[ bir şey söyleyelim; başka hiçbir şey söylemeyeceğim, 
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çünkü bunlarla vakit kaybetmenin doğru olmadığı 
kanısındayım. Deneme niteliğin'de olan 1976 kitap
ları, basılması gereken sayıdan 2 milyon fazla basıl
mıştır; bunun hesabını vermek lâzımdır. Varsa bir şey 
burada var; 2 milyon kitap niye fazla bastırıldı? Ama 
bırakalım bunları, öbür konulara geçelim. 

Arkadaşlar, burada biz sık sik Türk dili üzerinde, 
dilin arındırılması üzerinde duruyoruz. Yeni bir ko
nu değil ki bu. Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki öteden 
beri bir halk dili vardır, bir saray dili vardır; bir ko
nuşulan Türkçe vardır, bir yazılan Türkçe vardır; bir 
yukarı okullarda üst, varlıklı sınıfların konuştuğu dil 
vardır çok az sayıda insanın konuştuğu, bir de mil
yonların konuştuğu dil vardır. Bir halkın kullandığı 
müzik vardır, türküsü .vardır, başından sonuna ka
dar anlarsın; bir de başka türlü bir müzik vardır, alış
tık, ben de severim, ama dilini anlayamazsın. Halkın 
şiirli dili vardır, halk ağır yapar bu dille; halk şölen 
yapar bu dille; halk eğlenmek ister bu dille; yaşama 
sevincini göstermek ister bu dille. Konuştuğu dil, bi
zim dilimiz. 

Bizim istediğimiz bu dille eski saray dili arasın
daki farkı kaldırmak; konuşulan Türkçeye özenmek, 
ona saygı duymak. Birtakım toplumundan kopmuş, 
eski yeni bazı aydınların uydurduğu, kendi ana dili
ni küçük görerek ya Arapçaya ya Farsçaya ya Fran-
sızcaya ya Fngilizceye aşağılık hissi duyarak kendi 
dilinin kökünden kelime üretmdden, bunlarla ancak 

kendi amacını, maksadını anlatabilirim sanan kafaya ve 
zihniyete karşı çıkmaktır bu. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bizim yaptığımız kendi kökenimize gitmektir. Tu
talım ,ki görüşünüz doğrudur. O zaman hangi devri 
esas alıyorsunuz? Divanı mı? Fecri Atiyi mi? Serveti 
Fünunu mu? Yenilikçileri mi? Hangi devri, hangi 
devrin Türkçesini alıyorsunuz? Bunu da aldık, her 
hangi birisini seçtik aldık diyelim. Dünya yeni buluş
lar dünyası. Dünyada yeni kavramlar geliyor. Bu 
yeni bulunan araçlara, gereçlere, yeni ilişkilere, yeni 
kavramlara nereden kelime üreteceğiz? Arapça köke 
mi gideceğiz? Ben okullarcla Arapça uydurulmuş 
kelimelerle okudum, hiç birisinin anlamını sezeme
dim bile. Bugünkü çocuklar, anaların kullandığı dilin 
kökünden türetilmiş kelimelerle okuyorlar ve anla
mını seziyorlar. Canlı kökten bu. «Benim toplumum
dan değil de anlayamadım; ne dediğini anlayamadım, 

dilim dönmedi ...» Meclis divan kâtiplerine bakınız yeni 
kuşaktan gelen. Bunlar halk çocukları. Türkçeyi çok 
güzel söylüyorlar, ama yabancı kelimelerde, Türk-
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cenin ses uyumuna uymayan kelimelerde yanlış, tepe
den tırnağa yanlış söylüyorlar. Çünkü dillerinin man
tığında yok, uyumunda yok, iç mantığında yok bun
lar. 

Bırakınız da, binlerce yıldan beri bizi biz yapan; 
törelerimizi, geleneklerimizi, acımızı ve mutluluğu
muzu anlattığımız dilimizi aynı zamanda bilim dili 
yapalım, aynı zamanda şiir dili yapalım, bunda ne 
sakınca var? Kınanacak ne var bunda? Bir türlü an
laşılmaz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi aslında benim daha 
2 gensorum var ve ondan sonra bütçe konuşmaları 
var. Bu bakımdan öteki konulara daha sonra gelece
ğiz, ama bu arada yapılan bir haksızlığı burada bu
lunmayanlara yapılan bir haksızlığı gidermeyi bir 
görev sayıyorum. «Vazife şuuruna ermemiş, şartlan
dırılmış müfettişler» dediler arkadaşlarım. Aslında 
bu müfettişler »hakkında bu kelimeyi kullanmakta bü
yük insafsızlık, haksızlık vardır. Ben burada bir tür
lü konuşuyorum. Öteki türlü konuşmadığıma şükre
dilsin. Bir seneden beri biz okullarımızda, müdürüne 
kurşun sıkanlar, öğretmenlerini 3 ncü kattan aşağı 
atmak isteyenler, okul binalarını yakanlar, 50 yıllık 
Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir biçimde sınıf
larda öğretmenlerine hakaret edenlerin karşısında bir 
şehre ayak bastığından ayrılıncaya kadar ölüm teh
didi altında çalışanlar sayesinde bugünlere geldik. 
Eğer birtakım insanlar, okulları o siyasilerin elinden 
alet olmaktan kurtarmak için canlarını ortaya koydu-
larsa saygıyla anınız. Ben her gün saygıyla anıyorum, 
şükranla anıyorum. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, burada çok şey konuşulur; 
:ben burada söylüyorum, bazıları burada söylüyor. 
Yıllardan beri ben buradayım ve burada söylediği
min bilincindeyim. Burada söylenen tutanağa geçer. 
Burada söyleneni insanın karşısına bir gün getirirler. 
Ben burada söylediğimin sorumluluğunu duyuyorum. 
Gerçek benim söylediklerimde. Ama gerçek dışlılık, 
gerçeğe karşıtlık benim söylediklerimi küçümseyen
lerde. Tutanaklar bir gün bazılarına yapışacak; ama o 
ben değilim. 

Bir arkadaşım, «Bu eğitim sistemini Cumhuriyet 
Halk Partisi getirdi, Cumhuriyet Halk Partisi kendi 
getirdiği sistemi inkâr edemez, değiştiremez» dedi. 
Yok öyle bir şey. 

Bakınız, eğitim sistemi Cumhuriyetten beri ne 
oldu? Eğitim kurumları, Cumhuriyette, Devlete yük
sek düzeyde memur, yönetici, uzman yetiştirmeyi 
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amaçladılar, buna ihtiyaç vardı. Devlete yüksek dü
zeyde yönetici, uzman, memur yetiştiren kurumların 
altındaki ortaöğretim kurumları da genel kültür ve
rirdi. Değerli adamlar yetiştirdi bu sistem. Bugünlere 
'kadar geldiyse'k, bu okullarımızdan, bunların hepsi 
Cumhuriyette başlamadı, bir kısmı Cumhuriyet önce
sinden başladı; Türkiye'nin çağdaşlaşma sürecinin 
içinde çok şerefli yerleri olan okullardır. 

Türkiye'de bir dönem geldi, artık işveren yalnız 
Devlet olmadı, özel kesim de geldi. Okullarımız, hem 
Devlete, hem özel kesime yukarı düzeyde yönetici, 
uzman, memur yetiştiren yerler oldu. Onların teme
linde de genel eğitim veren ortaöğretim kurumları 
var. Şimdi üçüncü bir aşamaya geldik. Bunu burada 
saptayalım. Bu anda topluma yetiştirdiğimiz, Devlete 
ve özel üretime yetiştirdiğimiz insanlar, yetişmesi ge
rektiği gibi yetişmiş değildir. Devlet yönetimi, artık 
başka biçim insan istiyor; çağdaş yöntemleri bilen in
san istiyor. Başka ülkelerde devlet yönetimini idare 
edenler, artık bizim yetiştirdiğimiz insanların bilgile
riyle idare etmiyorlar, onun için başarılılar. Özel 
sektör, sanayi, topluluklar, kuruluşlar, hatta hatta köy 
kuruluşları, kooperatifler bile bizim yetiştirdiğimiz 
insanın dışında insan istiyor. Bunları değiştirmek la
zım. 

Yine biz, oldum olası, İmparatorluktan gelme 
alışkanlıkla yukarı düzeyde insan yetiştirdik, yukarı 
yönetici, büyük adam yetiştirdik, etkili adam, söz 
sahibi olacak adam yetiştirdik. İmparatorluğumuz 
yok, kendi ülkemiz var; bir teknik çağa girmişiz, tek
nik bilgiler ağır basıyor. Artık kimse kimseye emir 
verecek değil; emir verme diye bir şey kalmamış, iş
birliği gelmiş, bilgileri birleştirmek gelmiş, adam akıl
lı uzmanlıklar gelmiş; afra tafra bitmiş; bunun için 
yalnız Öyle en yukarı gidecek oturacak insan değil, 
(Bunları küçümseyerek söylemiyorum, değeri vardı, 
yeri vardı, her şeyi vardı.) biz artık, üretimin her ye-
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rinde kendi görevini alacak, bulunduğu yeri küçüm-
semeyen, teknik bilgilerle donatılmış çağdaş insan 
yetiştireceğiz. Bizim temelimiz, artık sadece genel 
kültür veren değil, aynı zamanda teknik kültür veren 
bir temel olmalı. Bizim okullarımız, artık sadece yu
karıya doğru, yukarılardan gittikçe büyüsün de on
dan sonra Türkiye'de hiçbir yere sığamasın, okumuş 
işsizlik yaratsın diye değil, toplumun, üretimin her 
aşamasında özlemini çektiği, gereksinmesini duyduğu 
insan yetiştirmelidir. Bunu amaçlıyoruz, bunun için 
değişiklik yapacağız. 

Cumhuriyet Halk Partisi, kendisini yenileyen bir 
parti. Dünyada pekçok parti battı çıktı, CHP'nin 
dünyada kurulduğu günden bugüne kadar gittikçe 
gelişen, gürbÜzleşen bir parti, olmasının sırrı kendi
sini yenilemesindedir. Tüm partilere bunu dilerim. 
Bu gıpta edilecek bir kaderdir; inkâr edilecek bir ka
der değil. 

Öteki gensorularımda ve Meclis konuşmalarında 
geri kalanlara devam etmek üzere saygılarımı suna
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkındaki Gen

soru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım : Gensoru 
önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Efendim, yeni bir konuya başla'sak da yarıda ka
lacağından ve vaktin de dolmasına az zaman bulun
duğundan, Genel Kurulun aldığı karar gereğince 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarılarını görüşmek 
için 16 . 2 . 1979 Cuma günü saat 10,00'da toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. Saygılarımla. 

'Kapanma saati : 18.12 

>•<< 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

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

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 

9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasamn 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/40) 

2. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşımn; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun 
olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince 
onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara 
uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/41) 

3. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; partizan tutum ve davranışları ile devlet 
otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket 
ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler 
hakkında Anayasanın 89 ncu. Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/42) 

4. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 9 
arkadaşının; TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine göz 
yumarak eğitimi millikten uzaklaştırdığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakıanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
Önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme, (11/43) 

5. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
16 arkadaşının; Mili Eğitimlimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Balkanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/44) 

6. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 

'yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakam Alev Coşkun hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/47) 

7. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakam 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasamn 89 ncu, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

8. — içel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSÎ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz 
Baykal hakkında Anayasamn 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme. (11/36) 

9. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşımn; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/37) 



10. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarım 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/38) 

11. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarını uygulamayarak 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı konusunda görüşme (11/48) 

12. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşı
nın; Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruflarda 
bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnediği 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme (11/49) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla
mak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddi
asıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı 
Mehmet Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme; (11/50) 

14. — İçel Milletvekili Ali Ak ve 9 arkadaşının; 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ba
kanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme (11/51) 

15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 
arkadaşının; Hükümetin bir kısım memurları tasfiye 
etmek için plan hazırladığı iddiasıyla Bakanlar Ku
rulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunda görüşme. (11/52) 
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SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çin^ 
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OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

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

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100. ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — 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) 

4. — 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) 

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

6. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi. (10/32) 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

8. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorumanın saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

9. — istanbul 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 içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/36). 

1.1. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

12. — 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) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nçi 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

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

15. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu

tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

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

17. — 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) 

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

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

20. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 ar-' -
kadaşının. Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak 
kında Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi, d 0/45) 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — 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) 



23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

25. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisti İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
dasının; 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 bâr Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — 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 alınacaic 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) 

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

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

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

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 Somuncuoğlunun, 
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 Cevherin, 
Hskobirlık eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
k,.nuüut ilişkin Ticaret Bakarımdan sözlü som öner
gesi. '6/41") 

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

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

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

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



16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net îşleri Başkanlığında görevden 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 Et'eoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

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

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

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

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

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türküye Elektromekanlik Sanayi Anon(im Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
«S/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'm, 
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 içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

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

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

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 neü 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
gesi (6/72) 

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçü sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve T a b i 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayı&'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözKi soru önergesi. (6/74) 

32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedendyl© 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 Damşmanına 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 lrmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

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

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanifrıın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

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

40. — Çorum Milletvekili Mehmet lrmak'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) 

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



43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun. 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyası 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner 
gesi. (6/86) 

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

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

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

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

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanîı'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'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

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

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

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

54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye 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) 

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

59. — Kastamonu Milletvekili 1. 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, 
Bavındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve SaShk ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

64. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

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

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin tçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 

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



dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

69. — Balıkesir Milletvekili ilhan 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 içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

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

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

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

74. — Niğde Milletvekili Sadi 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 içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/113) 

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

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

78. — 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, 
l'.î 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) 

85. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru 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 Eşrefoğlu 
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, 
1 . 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, 
I . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü JO-
ruya çevrilmiştir* 



95. — İstanbul 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 kararma ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

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

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

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

100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, 
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 Buldanh'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. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

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

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

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

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

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

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

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

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

114. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/225) (*) 

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

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

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

118. — 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. (6/20(0) (*) 

119. — Trabzon Milletvekili ibrahim Vecdi Ak-
sakaTın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

120. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyük Elçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

121. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

122. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



123. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

124. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (*) 

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

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

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

128. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

129. --- Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın istanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

130. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

131. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

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

133. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

134. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü .soru önergesi. (6/149) 

135. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, is
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

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

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

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

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

140. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, is
tanbul . Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

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

142. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru Önergesi. (6/226) (*) 

143. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
iskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

144. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'-
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

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

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

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

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

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

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

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



151. — 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) 

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu Belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

155. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

156. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan ve 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

157. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

158. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtannın öldü
rülmesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

159. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

160. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

16Î. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

162. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

163. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

164. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

165. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

166. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

167. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/217) 

168. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka

rnın tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu.; (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

2. — 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 3. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tas/nsı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

4. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıth Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
tn ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2,1978) 

5. — 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) 

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

7. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Al tay 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) 

8. — 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) 

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

10. — Devlet memurlarının dlisliplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen:tc*ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VMi) 

11. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukathk Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukathk 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 târihi : 28.2.1978) 

12. — 10,86 sayılı Hulkuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Bask anlı 
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli-
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

13. — 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-
aun 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 
•e 1374'e ek> (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

14. — 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) 

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

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

17. — 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) 

•1-8. — Sivas Milletvekili Azamet 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) 

19̂  — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıiın-
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
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Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : r>7) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 .1978) 

21. — Çalışma eski Bakam M Rıza Uzuinar'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) 

22. — Maliye eski Bakamı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ydı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile Q Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporuj (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 ı 1978) 

23. — MUM Savunma eski Bakanı îlhami Sancaır' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunuıs 
21 •„ o , 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C, Senatosu : 4/16ö) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

24. — 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 Battai'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

25. — 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) 

26. — 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: 2 6 . 4 . 1978) 

27. — 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 ı 

28. — Rize Milletvekili Yılmaz Bafe'nm, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihli : 10 . 5 .1978) 

29. — Sivas Milletvekilli Azimet Köylüoğlu ite An
kara Milletvekili Semih Eryddız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (£/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
1 8 . 5 . 1978) 

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

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

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

33. — Tokat - Merkez tlçesi Soyfon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavakh'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-
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poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : I 
7 , 6 . 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumdu Şerif Darak'm, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : Î21) (Dağıtma tarihi : I 
14.6.1978) I 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, I 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka- I 
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) I 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14,6.1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve I 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 1 9 . 6 . 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 saydı 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) 

43. —Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 199 r sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun | 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 

Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

44. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

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

46. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ye 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) 

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

49. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6. İ978) 

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

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

52. •— 11 , 5.. 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
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Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

53. — 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 noi mıaddeslinıin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırcm ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

54. — 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 55. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci - maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

56. —• Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
ili, Yakup Köyü, Hane 94, Güt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'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 57. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 58. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

59. — imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kantin tasarısı ve Bayındır

lık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu, 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

60. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı iş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

61. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı iş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

'62. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına ilişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile C. Se
natosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 2/138) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

63. — Türkiye'de tüketilen sivil akaryakıt ve do
ğal gazların boru hatları ile taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait tesislerin ihale esasına dair ka
nun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma 
tarihi : 5.2.1979) 

64. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sa
yılı ispirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/5) (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gün
deme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

X 65. — Türkiye, Iran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 , 1979) 

X 66. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 
tarafından, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mül
kiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için 
alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katılmamızın 



— 15 — 

uygun bulunduğuna dair .kanun tasarısı ve Milli Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 ' , 1979) 

2/17,2/20,2/32, 2/40, 2/41,2/43, 2/51,2/52,2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84,-2/525, 2/543, 
2/585, 2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 2 . 1979) 

69. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile Zon-
gfufdaik Miiötvekıillii GülıteMn Kızılışıik'ın, 15.5.1974 
'taniih ve 18013 sayılı Gumhuriyteitıkt 50 nıci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesfein (B) Betnıdii'nin Değiştirilmesi 
(Hakkında Kamum Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let KomasyoMilairı raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihli: 8.2.Iİ979) 

70. —> Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve îs-
tiamibuf MffletJvefcii Fehımıi Cumahüğlu ile Abdullah 
Tomlba'nın Istamibulda Metro İnşasının ve tşletaıe-
sünlkı Fimaasmamama ilişkin Kamum Teklifi (2/216) 
(içtüzüğün 38 ncıi maddesi uıyaırınca Gündeme ahm-
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma itanM: 8.2.1979) 

71. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1721 
sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkın
daki Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine iliş
kin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/676) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 1 2 . 2 . 1979) 

72. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine 
Bir Fıkra, Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi
ne ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/692) 
(S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 2 . 1979) 

73. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
7 . 1 . 1932 gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun 28 nci Maddesi ile Ayriı Ka
nunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Ka
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 ncı Madde
sinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/675) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 12.2.1979) 

X 67. — Göçmen işçinin Hukuki Statüsüne ilişkin 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair yasa tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 68. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşımn, Gelir Vergisinde özel ve genel indirimin 
yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin ön
lenmesine ilişkin kanun teklifi ile Konya Milletvekili 
Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-
lu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, istanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, izmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'm, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, istanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili ihsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'm, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
izzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali. Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 




