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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 6 

II. — GELEN KÂĞITLAR 6:9 

III. — YOKLAMA 9 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 9 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 9 
1. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpı-

nar'ın, yaratılan hayat pahalılığı ve son zam
lar hakkında gündem dışı konuşması. 9:11 

B) Tezkereler ve Önergeler 11,23 
1. — 2216 numaralı Belediye Gelirleri Ka

nununun, bir daha görüşülmek üzere geri gön
derildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/547) 11:13 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a, 
Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'ün vekillik 
etmesinin uygun bulunduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (9/548) 13:14 

3. •— Görev ile yurt dışına gidecek olan İş
letmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'na, Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etme
sinin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/549) 14 

Sayfa 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülülere Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik 
etmesinin uygun bulunduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/550) 14 

5. — Görev ile yurt dışına giden Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'na Milli Savunma 
Bakanı Neş'et Akmandor'un vekillik etmesi
nin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi. (3/551) * 14 

6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'e Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekil-
lit etmesinin uygun bulunduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/552) 14 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Bay-
kal'a Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin uygun bu
lunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/553) 14 

8. — 24 Ekim 1978 tarihli ve 16 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 1 nci Madde
sinin Emeklilik Gösterge Tablosuna Gösterge 
Rakamları Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarı-
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sının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. (1/257, 3/555) 14:15 

9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 137 nci Maddesinin 
(d) Bendinin Birinci Fıkrası ve Ek 9 ncu Mad
desinin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasa
rısının geri verilmesine dair Başbakanlık Tez
keresi. (1/258, 3/554) 15 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet 
İskân Azizîoğlu'nun, imar ve İskân, Ulaştırma, 
Bayındırlık ve Turizm ve Tanıtma Komisyo
nu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/195) 15 

11. — istanbul Milletvekili Ayhan Altuğ' 
un, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/196) 15 

12. — Konya Milletvekili Şener Battal' 
in, 10/10 esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/197) 15 

13. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir 
Şaşmaz'ın, 6/170 esas numaralı sözlü soru 
önergesini geri aldığına dair önergesi. (4/193) 15 

14. — Antalya Milletvekili ihsan Ata'tÖv' 
ün, 6/213 esas numaralı sözlü soru önergesi
ni geri aldığına dair önergesi. (4/194) 15 

15. — Amerika Birleşik Devletleri Kong
re üyeleriyle dış yardım konusunda gerekli 
görüşmelerde bulunmak üzere 7 kişilik Parla
mento Heyetinin Washington'a gönderilmele
ri ve heyet üyelerinden Muğla Milletvekili 
Zeyyat Mandalinci ve istanbul Milletvekili 
Halûk Ülman'ın izinli sayılmaları hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/556) 23 

16. — Mardin Milletvekili Nurettin Yıl-
maz'ın, Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci 
maddeleri ile 5187 sayılı Yasanın Kaldırılma
sı ve Türk Ceza Yasasının 163 ncü Maddesi
nin Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/639, 4/198) 23:24 

C) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri. 16 

1. — Muğla •»Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkın
daki bir ihbarın değerlendirilmesiyle ilgili 

I Sayfa 
I tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, Mil

let Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci mad-
j deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 

ilişkin önergesi. (8/15) 16:17 
I 2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 

ve 9 arkadaşının; tren kazalarının nedenle
rini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 

I açılmasına ilişkin önergesi. (10/53) 17:18 
I 3. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 
I arkadaşının; tarım ürünleriyle bazı maddeleri

mizin rehin edilmesinin ekonomimize verdiği 
zararları saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 18:19 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci madde
leri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/16) 19:20 

5. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 
10 arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/55) 20:21 

6. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı 
Köylüoğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum 
Otomobilciler ve Şoförler Derneğinin Genel 
Kurul Toplantısı konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 21:22 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 
ve 9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne 
bağlı izmir Televizyon Müdürlüğünce yapılan 
satın almalarda yolsuzluk yapıldığı iddiasını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/56) 22:23 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 24 

A) Öngörüşmeler 24 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak 

I ve 9 arkadaşının; partizan tutum ve davranış-
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Sayfa 
lan ile devlet otoritesini zayıflattığı ve ka
nunlara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ti
caret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında 
Anayasanın 89 ncü, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 107 ncj maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/42) 24:41 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 41 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 41 
1. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya' 

nın, tren kazalarına karşı düşünülen ön
lemlere ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. (7/415) 41:42 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, 
1978 Ocak ayından bugüne kadar meydana 
gelen tren kazaları ile, alınan önlemlere iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt' 
ün yazılı cevabı. (7/417) 42 

3. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın 
Sulama ücretlerindeki artışa ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Baykal'ın, yazılı cevaibı. (7/418) 43:44 

4. —- Giresun Milletvekili Şükrü Abbas-
oğlu'nun, Fisko - Birlik Yönetim Kuruluna 
ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Teoman Köp
rülülerin, yazılı cevabı. (7/425) 44:48 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan' 
in, Adıyaman Doğumevinden çalınan eşyalar
la, faillerine ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mete Tan'ın yazılı cevabı. 
(7/430) 48 

6. — Ankara Milleetvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, yurt dışından geetirilecek ilaçlara 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mete Tan'ın yazılı cevabı. (7/434) 48:50 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataıöv'ün„ 
Maliye Bakanlığı personeline ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/437) 50:51 

8. — Erzincan Milletvekili Timuçin Tu-
ran'm, Erzincan ilinde Tamgün Yasasının uy
gulanmasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
- Başbakan Yardımcısı ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakan vekili Faruk Sü'kan'ın yazılı 
cevabı. (7/438) 51:52 

Sayfa 
9. — Antalya Milletvekili Galip Kaya' 

nın, Nemegon adlı ilacın satışına iliş/kin sorusu 
ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülülerin ya-
zıh-cevabı. (7/441) 52:53 

10. — Antalya Milletvekili Galip Kaya' 
nın, Antalya - İstanbul uçak seferlerine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Güneş Ön
güt'ün yazılı cevabı. (7/442) 53:54 

11. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
Elmalı Orman İşletme Müdürüne ilişkin so
rusu ve Orman Bakanı Vecdi ilhan'ın yazılı 
cevabı. (7/443) 54:55 

12. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, 1978 yılında tedavüle çıkarılan para 
miktarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzin
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/445) 55:56 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Yusuf Özbaş'ın, ETKO isimli yasa dışı ör
güte ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Meh
met Çan'ın yazılı cevabı. (7/447) 56:57 

14. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma' 
nın,' çeşitli belediye hizmetlerinde çalışan 
personele ve yapılan yardımlara ilişkin sorusu 
ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir' 
yazılı cevabı. (7/449) 58 

15. — Tokat Milletvekili Faruk Demirto-
la'nın, Bingöl ilindeki elektrik arızasına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabi. (7/451) . 58:59 

16. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
Karayolları Genel Müdürlüğünce Gölova ka
sabası aleyhine açılan tazminat davasına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin 
Elçi'nin yazılı cevabı. (7/453) 58:60 

17. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv' 
ün, Demirel ve Ecevit Hükümetleri döne
mindeki memur kadrolarına ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı Fa
ruk Sükan'ın yazılı cevat». (7/454) 60:61 

18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref-
oğlu'nun, 19 Mayıs töreni hazırlıklarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Genç
lik., ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un yazılı 
cevabı. (7/455) 61:62 

19. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbas-
oğlu'nun, sıkıyönetimce yasaklanan gazete ve 
dergilere ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
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Mehmet Can ve İçişleri Bakanı Hasan Feh
mi Güneş'in yazılı cevapları. (7/457) 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Do-
ğan'ın, Bolu ilinde açılan gardiyan sınavına 
ilişkin sorusu ve Adalet Ba<kanı Mehmet Can' 
in, yazılı cevabı. (7/458) 

21. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbas-
oğlu'nun, Giresun - Kazancılar semtinde yapı-

Sd/fa 

63:64 

64:65 

lan kamulaştırma işlemlerine ilişkin İmar ve 
İskân ve Kültür Bakanlarından sorusu ve Kül
tür Bakanı Ahmet Taner Kışlalı'nın yazılı 
cevabı. (7/466) 

22. — İzmir Milletvekili Mustafa Öztin' 
in, İzmir - Kınık ilçesi Öğretmen Lisesi inşaa
tına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı 
Şerafettin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/469) 

Sayfa 

65:66 

66:67 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından ve birleşime 
ara verilse de çoğunluğun olması muhtemel görülme
diğinden : 

27 . 2 . 1979 tarihli 65 nci Birleşimde alınan ka
rar gereğince, 21 Mart 1979 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanılmak üzere birleşime saat 15.35'de son 
verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Bursa 

Ali Fuat Eyüboğlu Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

No. : 50 
I. — GELEN KÂĞITLAR 

2 . 3 . 1979 Cuma 

Tasarılar 
1. — 1425 sayılı Kanuna Ekli ve 3 ? 7 . 1975 

gün ve 1922 sayılı Kanun ve 27 . 10 . 1978 günlü 
ve 16 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile De
ğiştirilen «Emeklilik Gösterge Tablosunun Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname» 
(1/265) (Plan Komisyonuna) 

2. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Değişik 137 nci maddesinin (d) bendin
den sonra gelen 5, 6, 7 ve 8 fıkralarının değiştirilme
sine ilişkin Kanun Hükmünde Kararname, (1/266) 
(Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun teklifi. -(2/703) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdemoğlu 
ve 6 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu 
değiştiren 202 sayılı Kanunun değişik geçici 4 ncü 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi. (2/704) 
(Plan Komisyonuna) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 13 
arkadaşının, 2 . 1 . 1964 tarih ve 359 sayılı Türkiye 

— 6 — 
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Radyo Televizyon Kurumu Kanununun 11 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/705) (Anayasa ve Milli Eğitim komisyonlarına) 

4. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar ve 4 ar
kadaşının, 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ve bu kanuna ek 

ve geçici maddeler ilavesine ve aynı Kanunun 232 sa
yılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi. (2/706) (Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Milli Eğitim, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

No. : 51 
5 . 3 . 1979 Pazartesi 

Teklif 
1. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, 

İstanbul Milletvekilleri İsmail Hakkı Tekinel, Fehmi 
Cumalıoğlu, Turan Kocal ve Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 26 . 4 . 1961 ta
rihli ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin Kaldırılma

sı ve buna 5 Geçici Madde Eklenmesi; 24 . Ş . 1961 
tarihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin 
Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si; 25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Se
çimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
ve Bazı Maddelerinin Kaldırılması Hakkında Kanun 
Teklifi. (2/707) (Anayasa ve Adalet komisyonlarına). 

No. : 52 
21 . 3 . 1979 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — Üst Mahkemeler Kanunu Tasarısı. (1/267) 

(Anayasa ve Adalet komisyonlarına) 
2. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 

7 nci maddesinin 1991 sayılı Kanunla değişik üçün
cü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarı
sı. (1/268) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

3. — Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun Tasarısı. (1/269) (Adalet ve 
Dışişleri komisyonlarına) 

4. — 1612 sayılı Yüksek Askeri Şûranın kuruluş 
ve görevleri hakkında Kanunun kimi maddelerinin 
değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı. (1/270) (Mil
li Savunma Komisyonuna) 

5. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince bir 
daha görüşmek üzere Cumhurbaşkanınca geri gön
derilen, 1 . -7 . 1948 gün ve 5237 numaralı Belediye 
Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 
2216 numaralı Kanun. (1/271) (Plan Komisyonuna) 

Teklifler 
1. — C. Senatosu Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğ-

rul Ergin'in, 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun bazı maddelerine bent ve fıkralar 
ile, 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Seçi
mi hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin sonuna 1 

fıkra eklenmesine ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi 
Kanununun 27 nci maddesinin 1 nci bendinin yü
rürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa önerisi. (2/708) 
(İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Yozgat Üyesi Süleyman Ertuğ-
rul Ergin'in, 26 . 4 . 1961 tarih ve 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri hak
kındaki Kanunun bazı maddelerine bent ve fılkra ile 
bir ek madde eklenmesine ilişkin yasa önerisi. (2/709) 
(İçişleri, Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

3. — Kütahya Milletvekili A. Mahir Ablum ve 
4 arkadaşının, Sosyal Hizmetler Kurumu Kanun 
Teklifi. (2/710) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ko
misyonlarına) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Paraşüt Hizmetleri Tazminat Ka
nunu Teklifi. (2/711) (Milli Savunma ve Plan komis
yonlarına) 

5. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Astsu
bayların Subaylığa geçebilmeleri için 926 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi. (2/712) 
(Milli Savunma Komisyonuna) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, her tür
lü kamu personelinin maaş ve ücretlerinin «Eşhel 
Mobil» (Esnek Ekonomik Değer) esasına göre tes
piti ve otomatik olarak artırılması hakkında Kanun 
Teklifi. (2/713) (Plan Komisyonuna) 

._ 7 _ 
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7. — C. Senatosu Tabii Üyesi Mehmet Özgüneş' 
in, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 
43 ncü maddesinin (a) bendinin değiştirilmesiine dair 
Kanun Teklifi. (2/714) (Plan Komisyonuna) 

8. _ Yozgat Milletvekili Veli Zeren'in, 13.7.1965 
tarih ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 30 ve 
32 nci maddelerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler 
eklenmesi hakkında Kanun Teklifi. (2/715) (Adalet 
ve Anayasa komisyonlarına) 

9. — C. Senatosu İstanbul Üyeleri Vefa Poyraz 
ve Erdoğan Adalı'nın, Ecri Misil uygulanmaması 
hakkında Kanun Teklifi. (2/716) (Adalet ve Plan ko
misyonlarına) 

Tezkere 
1. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 

yasama dokunulmazlığının, kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/546) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Raporlar 
1. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci maddesinin değiş

tirilmesine ilişkin Yasa tasarısı ve Jzmir Milletve
kili Ali Naili Erdem ile 2 arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları hakkındaki Kanun uyarınca verilen di
siplin cezalarının affına dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/169, 2/553) (S. Sayısı : 
324) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) (GÜNDEME) 

2. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 
arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci mandesine bir fıkra ile geçici madde 
eklenmesine daiir Kanun Teklifi ve Bolu Milletveki
li Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon Mil
letvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğîu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi 
Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü Abbas-
oğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları raporla
rı. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 2/647) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 
(GÜNDEME) 

3. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un 618 
sayılı Limanlar Kanununun, bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve geçici madde eklenmesine ülişkin Kanun 
Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve 
Turizm komisyonları raporları. (2/528) (S. Sayısı : 
327) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) (GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz' 

in, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğretmenlere 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/247) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

3. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

4. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/250) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, gaze

te kâğıdı tahsisine ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi. (7/475) 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Karol' 
un, dış gezilerle ilgili TRT'deki beyanlarına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/476) 

3. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı' 
nın, Adana Valisine ilişkin İçişleri Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/477) 

4. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin, dö
viz tahsisi yapılan mallara ilişkin Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/478) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Çay - Kur'un kuru çay nakline ilişkin Gümrük ve 
Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. (7/479) 

6. —• Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars -
Digor ilçesi köylerinde sulama barajı yapılmasına 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/480) 

7. — Kars Milletvekili Turgut Artaç'ın, Kars -
Digor ilçesinin elektrik sorununa ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/481) 

8. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, aylıkla
rın çek ile ödenmesine ilişkin Maliye Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/482) 

9. —• Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, oyun 
kâğıdı ithaline ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi. (7/483) 
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10. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Erzincan Eğitim Enstitüsünden nakilleri yapılan ba
zı öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/484) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; Adana ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı). 

/. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşil pınar'm, ya
ratılan hayat pahalılığı ve son zamlar hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır, 
yalnız bir kişiye söz verebileceğim, o da güncel bir 
konu olduğu için. 

Yaratılan hayat pahalılığı ve son zamlar hakkın
da, Sayın Erol Yeşilpınar, buyurunuz efendim. (AP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın Yeşilpınar, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
EROL H. YEŞİLPINAR (tzmir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
«Ekonomiyi Güçlendirme Programı» takma adı 

altında açıklanan tedbirleri kapsayan zam paketi, 
Türkiye'nin mevcut gerçeklerine ve hassas bünyesine 
uymamaktadır. Bu paket, 15 ayda bilgisizce ve bece
riksizce yaratılan ekonomik bunalımdan ülkemizi kur
taramayacak, bilakis daha da derin bir batağın içi
ne sürükleyecektir. Genç ekonomimizin bu ağır şart
lara tahammülü yoktur ve korkarım ki, çökecektir. 

11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
yurt dışında görev yapan din görevlilerine ilişkin Ça
lışma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/485) 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyeler birer 
tezkereyle burada olduklarını bildirsinler. 

Sayın milletvekilleri, çoğunluğumuz vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Açılan zam paketi, fakir fukaranın, dargelirli, or
ta sınıfın mutfağında, tek çeşit kaynaklı tenceresinde 
ve çoluk çocuğunun midesinde dinamit gibi patla
mıştır. Bilgisiz ve beceriksiz ellerdeki milli ekonomi
miz hastadır, daha doğrusu hâsta edilmiştir; oksi
jen çadırındadır ve zor nefes almaktadır. Birbiriyle 
açıkça çelişen bu çarpık ve dengesiz tedbirler, bu 
çadıra giden oksijeni de kesmiştir, hasta ölmek üze
redir. Bu hastanın ölümü, Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının ilk dilimini teşkil eden 1979 yılı Büt
çesinin devre dışı kalmasına neden olacaktır. 

Ülkemizin yarınını bilgisizce feda etmeye kimse
nin hakkı yoktur. Mevcut Hükümet, bugüne kadar 
uyguladığı çarpık ekonomik politikasını «eğerler» ve 
«şayetler» üzerine değil de, «nasıllar» üzerine inşa 
etmiş olsaydı, belki bugün ekonomimiz canlı bir 
durumda olurdu. 

Değerli milletvekilleri, ortalama oranı % 86,4 
olan son zamlar gizli bir devalüasyondur. Ekonomi-
mizdeki altı aylık son bunalımın kökeninde, 6 Ey-

„* .—^»>« ««s»—* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Sa;;ti : 15.00 

BAŞKAN : Cahit Karakaş 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öz'oran (Adana), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 68 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

IV. _ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI ICONUŞMALAR 
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lül 1978'de yapılan ve ortalama oranı j % 48,6 olan 
zamlar yatmaktadır; bugün ise bu oran % 86,4'tür. 
Yani, altı ay sonra yapılan bu gizli devalüasyonla 
paramız kâğıda dönüşecek ve milli ekonomimiz çö
kecektir. 1978 Bütçesinin Meclisten çıkışını takiben 
% 32,1 oranında gerçek bir devalüasyon yapan Ece-
vit Hükümeti, 1979 bütçe müzakerelerini takiben de, 
ı% 86,4 oranında gizli bir devalüasyon yapmıştır. 

1974'te işbaşına gelen Sayın Ecevit, zamları hal
kımıza buketle, 6 Eylül 1978'de demetle, şimdi de 
paketle sunmuştur; bunu, sandık, sepet ve bohça 

olarak devam ettirecektir. 
Halk inim inim inlemektedir, zamlar halkımızı ez

mektedir. Geçmişte yapmış olduğu konuşmalarında, 
sermaye çevreleri için, «işbirlikçiler, yabancı sermaye 
uşakları, istifçiler, vurguncular, aracılar, tefeciler, soy
guncular, sömürücüler» ve «halk düşmanları» gibi, 
hakarete varan sözler sarf etmiş olan Sayın Ecevit 
ve çevresinin, son zam paketini açıklarken, bu çev
relerin bilgisine müracaat etmesi ve danışması hay
ret vericidir; fakat bu tutarsız davranışlar dizisi yüce 
halkımızın gözünden kaçmamaktadır? 

Hayat pahalılanmakta, para ise ucuzlamaktadır. 
15 aylık bir dönemde tedavülde yaratılan yüksek para 
hacmi dolayısıyla paramız ı% 66,4 değer kaybetmiş
tir; yani, 14 ay önce, 15 ay önce cebinde 100 lirası 
olan bir vatandaş, ne alıyorsa, bugün aynı malı ala
bilmesi için 166 lira 40 kuruşluk harcama yapması 
gerekmektedir^ Bütün bu rakamları, Merkez Banka
sının 24 Haziran 1977, 5 Ağustos 1977, 30 Aralık 1977 
ve 16 Şubat 1979 tarihli vaziyetlerinde görebilirler. 

Değerli milletvekilleri, televizyon ekranlarına her 
çıkışında nane şekeri beyitleri gibi önceden hazırla
dığı ufak ufak kâğıtları okuyarak ülkeyi yönetebile
ceğini zanneden Sayın Ecevit'i, zam paketinin açık
landığı gün ekranlarda görmemenin üzüntüsünü duy
duk. Ecevit Hükümetleri döneminde yaratılan kıt
lık, karne, yokluk ve pahalılık, 1940-1945 înönü Hü
kümetleri dönemlerindeki kıtlık, karne, kuyruk ve pa
halılığa rahmet okutmuştur. Rahmetli inönü'nün 
mazereti olarak, o günlerdeki harp yıllarım kabul 
edebiliriz; fakat Sayın Ecevit'e mazeret bulmak ol
dukça güçtür. Bugün yüksek fiyatına rağmen, her
hangi bir temel malı bulmak oldukça güçtür. Yok
ların adedi bir bir artmaktadır; mevcut yoklara, son 
tutum ve davranışıyla bizzat Hükümetin kendisi de 
ilave olmuştur. Mevcut Hükümetle birlikte ülkemi
zin ve Devletimizin iç ve dış onurunu da olumsuz 
yönde etkileyebilecek boyutlara ulaşmış olan hükü-
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met yokluğundan pek yakında millet olarak büyük 
zararlar göreceğiz kanaatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, geçmiş beyanlarında «zen
ginlerin lüks otolarında kullandıkları benzini sübvan
siyon etmek mecburiyetinde değiliz» diyen kişiler, 
açıkladıkları zam paketiyle normal ve süper benzine 
yalnızca :% 88,9 zam yaparken, fakir fukara halkımı
zın ve dargelirli Türk köylüsünün, ocağında, sobasın
da, lambasında ve lüksünde kullandığı gazyağına net 
'% 100 zam yapmışlardır. Böylece, «halktan ve köy
lüden yanayız» diye bugüne kadar sömürü edebiya
tı yapan gerçek dışı halkçıların maskeleri düşmüş, 
samimiyetsizlikleriyle birlikte gerçek yüzleri gün ışı
ğıyla karşı karşıya gelmiştir^ . 

Değerli milletvekilleri, umut tacirleri tarafından 
«Emek en yüce bir değerdir» denilerek aldatılan ve 
ellerinden reyleri alınan milyonlarca fikir ve beden 
emekçisi, paramız ve ekonomimiz rezil edilerek ülke
de yaratılmış olan korkunç hayat pahalılığı karşısında 
ne yapacaklarını şaşırmış durumdadırlar. Milli pa
ramız ve dolayısıyla iç ve dış ekonomimizi berbat 
edenler, kendilerine umut gözüyle bakan yüce hal
kımızın gözünden de düşmüşler ve ekkonomimizde 
yarattıkları enkazın altında kalmışlardır. 

Halkı ezen tüm bu hatalı tutum ve davranışlar ve bu 
hatalı ekonomik tedbirlerin yakın bir gelecekte fa
kiri daha fakir, zengini daha zengin yaparak, gelir 
dilimleri arasında uçurumlar meydana getireceğini ve 
işçi, memur, esnaf, çiftçi, öğretmen, emekli, dul ve 
yetimden oluşan orta gelir sınıfını yok edeceğini üzü
lerek tahmin etmekteyim., Dargelirli orta sınıfın çoluk 
çocuğunun midesine inen lokma adedini azaltma gay
reti içinde olan mevcut Hükümet, bu tutum ve dav
ranışıyla, «Tek yol devrim» sloganını bayrak edinmiş 
olan kökü dışarıdan sapık ideolojilerin dahili işbirlik
çisi durumuna düşmüştür.-

Değerli milletvekilleri, yaratılan hayat pahalılığı ve 
yokluk, yoklara yapılan zamlar halkımızı ezmektedir. 
Mevcut Hükümet, almış olduğu, tedbir» diyebileceği
miz önlemlerle altı ay sonrasında ekonomimizi kilit
leyecektir; bu kilidi açmak için anahtar bulunamaya
caktır, Bu bakımdan, ekonomimizin temel girdile
ri olan temel maddelere, sanayi maddelerine, ara mal
lara, tüketim mallarından daha az zam yapılması 
gerekirdi. Bugüne kadar ara malı üretiminde, bu
güne kadar sanayi malı üretiminde ileri gitmediği
mizi daima tenkit etmiş olan Hükümet, ekonominin 
tüketime dönük bir ekonomi olduğunu iddia eden 
Hükümet, yapmış olduğu zamlarda, tüketim madde-
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leriyle, ara malı ve sanayi maddelerine yaptığı zam
ları bir tutmuş ve ekonomimizi berbat etmiştir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Yeşilpınar, 

EROL H, YEŞİLPINAR (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim^ 

L, — 2216 numaralı Belediye Gelirleri Kanunu
nun, bir daha görüşülmek üzere geri gönderildiğine 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/547) 

BAŞKAN — Gündemin sunuşları bölümünde yer 
alan, 2216 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun geri 
gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi var
dır; okutuyorum : 

Türkiye 
Cumhurbaşkanlığı 

Ankara 
4-271 Ek : 2 

9 , 3 , 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2 Mart 1979 tarihli ve 2915-17433 sayılı ya-
zınıZi 

Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul olundu
ğu bildirilen 2216 sayılı Kanun incelenmiştir. Belediye
lerimize toplumun artan ihtiyaçlarına cevap vermek 
imkânını sağlamak üzere, Belediye Gelirleri Kanu
nunda gerekli değişikliğin yapılmasını Cumhurbaşkan
lığı görevime başladığımdan bu yana ısrarla belirt
miştim. Bu konunun Yasama organlarınca ele alına
rak bugünkü aşamaya getirilmiş olmasından gerçek
ten büyük bir memnunluk duyduğumu ifade etmek 
isterim,, Ancak, söz konusu 2216 sayılı Kanunun ili
şikte ayrıntılı bir şekilde açıklanan nedenlerle, Ana
yasaya aykırılığı konusunda ciddi endişeler duymakta
yım. Ayrıca, Kanun bugünkü şekliyle uygulandığı 
takdirde, bu uygulamanın toplumda bazı haksızlık
lara ve huzursuzluklara sebep olması da kuvvetle 
muhtemel görülmektedir. 

Bu itibarla, sözü geçen Kanun, ek gerekçede be
lirtilen nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 
93 ncü maddesi gereğince, bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 
G E R E K Ç E 

I. Kanunun geçici maddesinin son fıkrasında, 
(Bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince Değerlenme 

Bu açıdan, bu ekonomik tedbirlerin derhal revize 
edilmesi ve ekonomimizi güçlendirici ve ekonomimize 
işlerlik getirici boyutlara ulaştırılması fikrindeyim, 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeşilpınar. 
Gündeme geçiyoruz. 

resmine tabi olan faaliyetler,......) denilmektedir. 
Söz konusu hüküm, Kanunla öneride de aynı şe

kilde yazılı bulunmaktadır. Kanunun Cumhuriyet Se-
natosundaki müzakereleri sırasında Başkanın ikazı 
üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, (Bu Kanunun 
2 nci maddesi gereğince) kısmının (Bu Kanunun 3 
ncü maddesi gereğince) olarak kabul edilerek, mad
denin oylandığı 47 nci birleşiminin 2 nci oturumuna 
ait tutanak zabıtlarından anlaşılmaktadır. 

Ancak, Cumhurbaşkanlığına gönderilen Kanun 
metninde, görüşmeler esnasında bu düzeltme hiç ya
pılmamış gibi, geçici maddenin son fıkrası, (Bu Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince), olarak yazılmış bu
lunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunda, geçici maddesinin son 
fıkrasındaki (Bu Kanunun 2 nci maddesi gereğince) 
ibaresinin düzeltilerek maddenin tümü oylandığına 
göre, bilahara söz konusu madde metni üzerinde hiç
bir değişikliğin yapılmaması gerekir. 

Geçici maddenin son fıkrasında Cumhuriyet Se
natosunda bir değişiklik yapıldığı tutanaklardan da 
anlaşıldığına göre; Anayasanın 92 nci maddesi hük
müne göre Kanun önerisi, ancak bu değişikliğin Mil
let Meclisince kabulü halinde kanunlaşabilir. 

Anayasanın 92 nci maddesinde yer alan bu hükme 
uygun hareket edilmemesi, Kanunun Cumhuriyet Se
natosunda kabulünde, Anayasal bir hata durumunu or
taya çıkarmaktadır. 

II. Kanunun bazı maddelerinde yeter derecede 
açıklık bulunmadığı ve bazı maddelerinin ise Kanun 
metninde yazılı olandan daha farklı bir şekilde an
laşılması gerektiği Cumhuriyet Senatosu görüşmeleri 
sırasında ilgili Bakan tarafından beyan edilmiştir. Bun
ların tipik örneklerinden bazıları, yük ve yolcu ta
şıma ücretlerinden alınacak belediye payı ile ilgili olan 
1 nci madde ile Değerlenme resmi ile ilgili 
olan 3 ncü madde hükmüdür. İlgili Bakan, bu gibi 
hususların 11 nci maddenin (c) bendi hükmüne göre 
Maliye Bakanlığının Yerel Yönetim Bakanlığının 
görüşünü alarak yapacağı düzenlemelerle çözümlene
bileceğini Cumhuriyet Senatosunda beyan etmiştir. 

* 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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11 nci maddenin (c) bendine göre yapılacak dü
zenlemelerin tüzük veya yönetmeliklerle olabileceği 
tabiidir. 

Tüzükler Anayasanın 107 nci maddesi hükmüne 
göre, ancak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarıla
bilir. Bu nedenle, Kanunun 11 nci maddesinin (c) 
bendinde öngörülen düzenleme yetkisine dayanılarak, 
söz konusu Kanunda açıkça belirtilmeyen hususla
rın bir tüzükle düzenlenmesi mümkün değildir. Ay
rıca, yine Anayasanın 107 nci maddesi hükmüne gö
re, tüzüklerin kanunlara aykırı hükümler ihtiva et
mesi de imkânsızdır. 

Maliye Bakanlığının 11 nci maddenin (c) bendi
ne dayanarak, yönetmelikler çıkarabileceği tabiidir. 
Ancak, yönetmeliklerin de kanunların hükümlerine 
aykırı olmamaları şarttır. Bu husus Anayasanın 113 
ncü maddesinde açıkça belirtilmiştir. 

İlgili Bakan, Cumhuriyet Senatosundaki görüşme
ler sırasında Hükümet tarafından yapılan beyanların 
Cumhuriyet Senatosu tutanaklarına geçtiğini, uygula
mada karşılaşılacak tereddütlerin ve yanlış anlaşılmala
rın buna göre düzeltilebileceğini, bu nedenle Cumhu
riyet Senatosu üyelerinin endişe etmemeleri gerektiği
ni beyan etmiştir. 

Bir kanunun gerekçesinin ve kanun üzerindeki Mec
lis görüşmelerinin o kanun hükümlerinin uygulanma
sında ışık tutacağı tabiidir. Ancak, Anayasa Mah
kemesinin Esas 1964/26 Karar 1966/1 sayılı ve 
13 . 1 . 1966 tarihli Kararında da açıkça belirtildiği 
gibi; (Açık ve kesin metinler için aydınlatma ve yo
rumlama söz konusu olamayacağı gibi, gerekçelere 
ve Meclis görüşme tutanaklarına başvurulması da 
düşünülemez.) 

III. Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasında; 
Belediyeler, ticari, sınai, zirai ve meslek işletmeleri 
işletenlerden temizletme ve aydınlatma harcı dışında, 
bu harca tabi diğer emlake göre bu işyerleri için 
yapılan munzam hizmet karşılığı olarak, belediye 
meclislerinin bu munzam hizmete uygun şekilde dü
zenleyecekleri tarifeye göre bir ücret alabilirler) de
nilmektedir. 

Söz konusu fıkrada bazı işyerlerinden, temizlet
me ve aydınlatma harcı dışında ayrıca bir ücret alın
ması esası kabul edilmektedir. Ancak, bir hizmet kar
şılığı olarak alınacak bu ücretin en yüksek sınırı 
Kanunda açıkça öngörülmemektedir. Bir tür vergi, 
resim veya harç niteliğinde olan bu ücretin, konu
sunun, matrahının, nisbetinin veya en yüksek sını
rının Anayasanın 61 nci maddesi hükmüne göre, ka-
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i nunda açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Bu husus
ta, Esas 1967/54 Karar 1968/12 sayılı ve 18,4.1968 

I tarihli, Esas 1969/23 Karar 1969/41 sayılı ve 
3 . 7 . 1969 tarihli ve Esas 1970/29 Karar 1970/48 
sayılı ve 22 . 12 . 1970 tarihli Anayasa Mahkeme
si kararları da mevcuttur. 

IV. Kanunun 3 ncü maddesinde düzenlenen De
ğerlenme resmi, Meclis müzakerelerinde üzerinde en 
çok durulan hususlardan biri olmuştur. 

Belediyelerce yapılan imar faaliyetleri sonunda ta
şınmaz malların değerlerinin bu imar faaliyetleri ne
deniyle artması halinde, o bölgede bulunan taşın
maz malların değer kazanacakları tabiidir. Beledi
yelerin yaptıkları imar faaliyetleri dolayısıyla artan 
bu değerin önemli bir kısmının, taşınmaz mal ma
likleri tarafından değerlenme resmi olarak belediye
lere ödenmesinden daha haklı bir şey olamaz. 

Ancak, Değerlenme resmiyle ilgili olan 3 ncü mad
denin bugünkü şekli, belediyelerce hiçbir imar faa
liyetleri yapılmadan sadece alınacak bir kararla, ta
şınmaz mal sahiplerini Değerlenme resminin yüküm
lüsü haline getirebilecek niteliktedir. 

Aynı şekilde bir bölgedeki taşınmaz mallara ta
nınmış olan kat sayısının imar planları değişikliği 
yoluyla artırılması halinde de, bu karar dolayısıyla 
o bölgedeki taşınmaz malların arsa olarak değerleri
nin artacağı tabiidir. Bu nedenle, arsa sahipleri bi
nalarına yeni katlar ilave ederlerken veya eski bina
nın yerine daha fazla katı olan bir bina inşa ettik
lerinde, kendilerinin belediyelere Değerlenme resmi 
ödemelerinden daha haklı bir şey olamaz. 

Ancak, Kanunun Değerlenme resmi ile ilgili olan 
3 ncü maddesinin bugünkü, şekli, binasına kat ila
ve etmeyen veya eski binasını yıkıp daha fazla ka
tı olan yeni bir bina inşa etmeyen kişileri de, be
lediyelerin aldığı kat artışı kararı ile birlikte oto
matik olarak Değerlenme resminin yükümlüsü duru-

I muna getirebilecek niteliktedir. 
I İlgili Bakan Cumhuriyet Senatosundaki görüşme

ler esnasında eleştirilerin haklı olduğunu ancak bu 
gibi haksızlıkları önlemek üzere, 11 nci maddenin (c) 
bendine göre ilgili Bakanlıkça gerekli düzenlemenin 

I yapılacağını beyan etmiş, ayrıca Meclis tutanaklarının 
da uygulamaya ışık tutacağını söylemiştir. 

I Ancak, gerekçenin II No. lu kısmında da belirtil
diği üzere, Kanunun açık hükmünün yönetmeliklerle 

I değiştirilmesi mümkün olamayacağı gibi, kanunda 
I açıkça belirtilen hususlarda Meclis tutanaklarına baş-
I vurulması da mümkün değildir. 
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Bu nedenlerle, Kanunun 3 ncü maddesi yeniden 
düzenlenmediği takdirde, belediyelerce hiçbir imar 
faaliyetleri gerçekleştirilmeden sadece imar planında 
yapılacak değişiklikle o bölgedeki taşınmaz mal sa
hipleri Değerlenme resminin yükümlüsü haline ge
leceklerdir. Aynı nedenlerle, binasına yeni kat ilave 
etmeyen veya eski binasını yıkıp yerine daha fazla 
katı olan yeni bir bina inşa etmeyen arsa sahibi de, 
imar planında kat artışıyla ilgili olarak yapılan de-
ğeşiklikle otomatik olarak Değerlenme resminin yü
kümlüsü olacaktır. Bu durum, Anayasada öngörülen 
mülkiyet hakkını özünden zedelemektedir. 

V. Kanunun 1 nci maddesinde yer alan yük ve 
yolcu taşıma ücretlerinden alınacak belediye payı, 
maddenin bu şekline göre takibi çok zor bir vergi 
niteliğindedir. Nitekim, bu husus madde üzerinde 
konuşan Sayın Senatörler tarafından ayrıntılı bir şe
kilde belirtilmiştir. Maddenin bugünkü durumunda 
vergi yükümlüleri etkili bir şekilde takip edileme
yeceğine göre, bir kısım yükümlüler vergilerini dü
rüst bir şekilde öderlerken, bir kısım yükümlüler 
de bu vergiyi ödemekten kaçınabileceklerdir. Bu, hak
sız bir rekabet durumunu da ortaya çıkaracaktır. 

Bu maddede öngörülen verginin Nakliyat Vergisi 
şeklinde ve vergi kaçışını önleyecek bir biçimde 
düzenlenmesinde büyük yararlar vardır. Böylece, Dev
let hem vergi kaçmasını önleyecek, hem de çok da
ha fazla vergi tahsil edebilecektir. 

Bu maddeyle ilgili olarak uluslararası nakliyecilik 
konusu üzerinde de durmak gerekmektedir. Nitekim, 
yabancı şirketlerden belediye payı alınması halinde, 
o şirketlerin sahiplerinin tabiyetinde bulunduğu Dev
letler tarafından karşılık olarak Türk vatandaşlarına 
ait yük ve yolcu taşıyan nakil vasıtalarından da vergi 
alınacağı tabiidir. 

Bu sakıncanın yapılacak olan uluslararası anlaş
malarla düzeltilmesi mümkündür. Yalnız, anlaşmala
rın imzalanmasına kadar geçecek zaman içinde ya
bana memleketlerin karayollarından geçecek olan 
vatandaşlarımızın karşılaşacağı güçlükleri de unutma
mak gerekir. 

VI. Kanunun 4 ncü maddesindeki tonilato «ba
şına 15 ile 1 500 kuruş Liman İşgal Resmi ödenme
siyle ilgili hüküm yeter derecede açıklık taşımadığın
dan, uygulamada ilgililer tarafından Anayasaya aykı
rılık itirazının ileri sürülmesi mümkün olabilecektir. 
Büyük bir ihtimalle de, yukarıda III No. lu kısım
da belirtilen Anayasa Mahkemesi kararlarındaki ge
rekçelerle bu hükmün Anayasanın 61 nci maddesine 
aykırı olduğu karara bağlanabilecektir. 
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I Ayrıca, grev v.s. gibi mücbir sebeplerle limanda 
beklemek zorunda kalan gemilerle, Silahlı Kuvvetler 
ve Kolluk Kuvvetleri gibi Devlet ve resmi teşekkül
lere ait gemilerden Liman İşgal resminin alınmaya
cağı konusunda söz konusu maddede hiçbir hüküm 
mevcut değildir. Bu nedenle, Devlete ait gemilerin ve 
mücbir sebeplerle limanda beklemek zorunda kalan 
gemilerin, Liman îşgal resmi ödemek zorunda kala
cakları açıktır. 

Kanun önerisinin Meclislerdeki görüşmeleri sıra
sında, bu hususlar belirtilmekle birlikte düzeltileme-
miştir. Bu eksikliklerin, yukarıda II No. lu bentte 
açıklanan nedenlerle, Kanunun 11 nci maddesinin 
(c) bendine göre çıkarılacak yönetmeliklerle gideril
mesi de mümkün olamayacaktır. 

Ayrıca, bugün ihracat ve ithalatımızın % 40'ı 
dahi Türk gemileri tarafından gerçekleştirilememek-
tedir. Bu nedenle, Liman tşgal resmi ödeyecek olan 
yabancı bandralı gemilerin ödeyecekleri miktarları 

J navlunlarına ekleyecekleri ve dolayısıyla bu resim
lerin karşılığını döviz olarak ödeyeceğimiz unutul-

I mamak gerekir. 

Bu konuda gözönünde tutulması gereken bir hu
sus da ,Türk Deniz Ticaret Filosunun i% 68'inin 
kamu sektörüne ait bulunduğudur. Bu nedenle, öde
necek olan Liman işgal resminin % 68'i Devlete ait 

I kuruluşlar tarafından ödenecektir. Bu kuruluşlar öde-
I miş oldukları meblağları ya navlunlarına ekleyecek

ler, ya da Hazineden yardım istemek zorunda kala
caklardır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle, Liman tşgal resmi 
konusunda alınacak olan vergiyi ve bu verginin nis-
betlerini tayin ederken, bütün bu hususların gözönünde 
bulundurulması gerekmektedir. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
Sayın üyeler, sunuşların oturarak okunması hu

susunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır; okutup, ayrı 
ayrı bilgilerinize sunacağım. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a, Ulaştırma Bakanı 
Güneş Öngüt'ün vekillik etmesinin uygun bulundu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/548) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
I Görev ile 6-7 Mart 1979 tarihleri arasında Straz-

burg'da yapılacak olan Avrupa Konseyi üyesi ül
kelerin Sosyal Güvenlik Bakanları Konferansına- ka-

I tılmak üzere Fransaya gidecek olan Sosyal Güven-
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lik Bakanı Hilmi İşgüzar'ın dönüşüne kadar; Sos
yal Güvenlik Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Güneş 
Öngüt'ün vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Görev ile yurt dışına gidecek olan İşletmeler 

Bakanı Kenan Bulutoğlu'na Milli Eğitim Bakanı Nec
det Uğur'un vekillik etmesinin uygun bulunduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/549) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bengladeş Halk Cum

huriyeti arasında ticari ve ekonomik ilişkileri geliştir
mek amacıyla görüşmelerde bulunmak üzere 3-10 
Mart 1979 tarihleri arasında anılan ülkeye gidecek 
olan İşletmeler Bakanı Prof. Dr. Kenan Bulutoğlu' 
nun dönüşüne kadar; İşletmeler Bakanlığına, Milli 
Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Teoman Köprülülere Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun bulun
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/550) 

. 2 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Ticaret 
ve Ekonomi Bakanının çağrılısı olarak, 17 nci Ulus
lararası Trablus Ticaret Fuarının açılışına katılmak ve 
görüşmelerde bulunmak üzere, 3-6 Mart 1979 tarihleri 
arasında anılan ülkeye gidecek olan Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülüler'in dönüşüne kadar; Ticaret Ba
kanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özde
mir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı 

Ziya Müezzinoğlu'na Milli Savunma Bakanı Neş'et 
Akmandor'un vekillik etmesinin uygun bulunduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/551) 

5 . 3 .1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile Paris'e giden Maliye Bakanı Ziya Mü-
ezzinoğlu'nun dönüşüne kadar; Maliye Bakanlığına, 

I Milli Savunma Bakanı Neş'et Akmandor'un vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Devlet Ba

kanı - Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e Devlet Ba-
j kanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun bulun-
ı duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/552) 

6 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına . 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Başbakan Yardım
cısı Andrey Lukanov ile iki ülkeyi ilgilendiren ko
nularda görüşmelerde bulunmak üzere 6-8 Mart 1979 
tarihleri arasında Bulgaristan'a gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in dö
nüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
lığına, Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'a Devlet Baka
nı - Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekillik et
mesinin uygun bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/553) 

7 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

12 Mart 1979 ve 15 Mart 1979 tarihlerinde Ve
nezüella ve Brezilya'da yapılacak Cumhurbaşkanı gö
rev devir törenlerine, Türkiye Cumhuriyetini temsi-
len katılacak olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanı Doç. Dr. Deniz Baykal'ın dönüşüne kadar; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in vekil
lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — 24 Ekim 1978 tarihli ve 16 sayılı Kanun Hük

münde Kararnamenin 1 nci maddesinin emeklilik 
gösterge tablosuna gösterge rakamları eklenmesine 
ilişkin kanun tasarısının geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi. (1/257, 3/555) 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş geri alma tezkereleri vardır, 
okutuyorum : 

27 . 2 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 2 . 1979 tarihli ve 101-236-01789 sayılı 
yazımız. 

ilgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gönderilen 
«24 Ekim 1978 tarihli ve 16 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 1 nci maddesinin emeklilik gösterge 
tablosuna gösterge rakamları eklenmesine ilişkin ka
nun tasarısı' nın bir kere daha incelenmek üzere, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesi uyarınca geri 
gönderilmesini izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri ve
rilmiştir. 

9. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 137 nci maddesinin (d) bendinin birinci 
fıkrası ve ek 9 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık tez
keresi. (1/258, 3/554) 

2 7 . 2 .1979 
Millet Meclisi' Başkanlığına 

ilgi : 14 . 2 . 1979 tarihli 101-236/01616 sayılı ya
zımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gönderilen 
«926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu
nun, 137 nci maddesinin (d) bendinin birinci fıkrası 
ve ek 9 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısı» nın bir kere daha incelenmek üzere, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesi uyarınca geri 
gönderilmesine izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri ve
rilmiştir. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet İskân Aziz-
oğlu'nun, İmar ve İskân, Ulaştırma, Bayındırlık ve 
Turizm ve Tanıtma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/195) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 
İmar ve İskân, Ulaştırma, Bayındırlık ve Turizm 

ve Tanıtma Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

Diyarbakır 
Mehmet İskân Azizoğlu 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
/ / . — İstanbul Milletvekili Ayhan Altuğ'un, Di

lekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/196) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Dilekçe Karma Komisyonundan 

istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
12. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 10/10 

esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/197) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 . 2 . 1979 tarih ve 10/10 ,938/4363 sa

yılı yazıya. 
Genel Kurulun 3 . 1 . 1978 tarihli 86 ncı Bir

leşiminde kurulan Meclis Araştırma Komisyonundan 
istifa ediyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Konya 
Şener Battal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
13. — Elazığ Milletvekili Mehmet T ahir Şaşmaz 

in, 6/170 esas numaralı sözlü soru önergesini geri al
dığına dair önergesi. (4/193) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara ilişkin geri alma tez
kereleri vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» kısmının 103 ncü sı

rasında yer alan 6/170 esas numaralı sözlü soruma 
yazılı cevap aldığımdan, söz konusu sorumun Gün
demden çıkarılmasını rica ederim. 

Elazığ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövün, 6/213 
esas numaralı sözlü soru önergesinin geri aldığına dair 
önergesi. (4/194) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin «Sözlü Sorular» kısmının 129 ncu sıra

sında yer alan 6/213 esas numaralı sözlü soruma ya
zılı cevap aldığımdan, söz konusu sorumun gündem
den çıkarılmasını rica ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Geri verilmiştir. 

— 15 — 



M. Meclisi B : 68 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Anadolu Ajan
sı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ihbarın değerlen
dirilmesiyle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/15) 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 
Solcu CHP Hükümetinin kanunsuz icraatları şa

hısların fert ve mesken masuniyetlerinin ihlâline ka
dar uzanmış bulunmaktadır. Anadolu Ajansı eski 
Genel Müdürü Sayın Atillâ Onuk'un maruz kaldığı 
son mesken arama hadisesi bunun tipik bir örneği
dir. Bu nedenle, Anayasa ve diğer kanunları perva
sızca çiğnemekten çekinmeyen Gümrük ve Tekel Ba
kanı Tuncay Mataracı'nın tutumu hakkında tanzim 
ettiğimiz genel görüşme önergemizin Yüce Mecliste 
okutulmasını ve gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muğla Kocaeli 
Ahmet Buldanlı İbrahim Topuz 

Bolu Manisa 
Müfit Bayraktar Yahya Uslu 

İçel Niğde 
Fevzi Arıcı Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu 

Ankara Trabzon 
Mustafa Başoğlu Kemal Cevher 

Amasya Bilecik 
Muhammet Kelleci Cemaletin Köklü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Solcu CHP Hükümeti iktidara geldiği günden iti

baren sosyal, ekonomik ve Devlet hayatının hemen 
her kesiminde uyguladığı gayri kanuni ve gayri in
sani tutum ve davranışlarıyla Anayasanın hudutları
nı ve çerçevesini aşmış bulunmaktadır. O kadar ki, 
kanunlarla müesseselere ve şahıslara tanınan hak ve 
vedibeler siyasi iktidarın solcu görüş ve inanışıyla çiğ
nenmekte, gasp edilmekte ve taarruza uğramaktadır. 
Kanunları ve nizamları hiçe sayarak yalnızca solcu 
CHP'nin menfaat ve duyguları ile yürütülmekte ve 
millet vicdanında kanunlara, nizamlara ve adalete 
saygı hissini yitirmektedir. 

İktidarlarının ilk gününde kanuni hiçbir mecbu
riyet ve hiçbir lüzum yok iken Devlet kadrolarını 
ilkokul hademesinden müsteşarına, mahalle bekçisin-
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MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

den genel müdürüne, nahiye müdüründen valisine 
kadar demokrasinin hemen her kademesinde solcu 
CHP'ye hizmet etmeyeceklerini zannettikleri bütün 
Devlet memurlarını kiminin hak ve istihkaklarını, ki
minin kadrolarım ellerinden almak ve açlığa mahkûm 
etmek, kiminin kar ve kışta yerlerini değiştirmek su
retiyle sürülmeye mahkûm edilmek, sokak eşkiyala-
rının cüret ve cesaretinde birtakım kanunsuz işgal ey
lemlerine geçirmiştir. Tariş Genel Müdürlüğü ve teş
kilatı bir günde solcu CHP'nin militanlarınca işgal 
edilmiş, ardından Anadolu Ajansı bu işgal fiilinin 
başka bir tezahürüne hedef olmuştur. Müteakiben 
kooperatifler bu muamelelere muhatap olmuş ve bu 
suretle solcu CHP Hükümeti kendine ters düşen bü
tün müessese ve teşekkülleri gayri kanuni bir tarzda 
işgal altına almıştır. Bu taarruzlar burada da kalma
mış, en son olarak fertlerin şahsi masuniyetlerine, 
mesken ve işyeri dokunulmazlıklarına kadar sıçratıl
mış bulunmaktadır. 

Bir günde Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlı
ğının komplosu neticesi işgal edilen Anadolu Ajansı
nın Genel Müdürlüğünün Genel Müdürü Sayın Atillâ 
Onuk'un Genel Müdürlükten zorla koparılmak sure
tiyle cezalandırılması kâfi görülmemiş, bu kere sol
cu CHP'nin hışım ve kini adı geçen Genel Müdürün 
şahsına, canına ve meskenine teveccüh etmiştir. Sıh
hat derecesi meşkuk muhbiri kin ve husumet dolu 
bir ihbarı güya değerlendirmek için Atillâ Onuk'un 
mahremiyetine kadar el uzatılması hadisesi Türk si
yasi hayatında emsali, menendi ve mesnedi görül
memiş bir fecaat arz etmektedir. Bükemedikleri baş
ları, kıramadıkları kolları entrika, desise ve hile ile 
temin etmeye çalışan Bizans oyuncuları 20 nci as
rın son çeğreğinde uğrunda binlerce şehit verilen de
mokratik Türkiye Cumhuriyetinde sahneye konması 
solcu CHP'nin iç dünyasını göstermesi bakımından 
calibi dikkattir. 

Muhbiri sadık bir menfurun Atillâ Onuk'un güm
rük kaçakçılığı yaptığına dair ihbarını mal bulmuş 
mağribi gibi sarılan ve buna müsteniden hiçbir delil, 
emare ve belge bulunmamasına rağmen mumaileyhin 
evinin aranması kararını veren hâkimin dahi bir oyu
na getirildiği meydandadır. Devlet kadrolarında en 
üst seviyede bir Genel Müdür ve Türk basınında 
mümtaz bir mevkii bulunan bir şahsın evine bir ko
münist eşkiyanın yatağına bile yapılmayacak tarzda 
baskın suretiyle girilip, ev sahibinin, muhtarın da-
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hi bulunmadıkları bir anda arama yapılması ye buna 
müsaade edilmesi Anayasanın kişi dokunulmazlığını 
ortaya koyan 14 ncü maddesi ile mesken masuni
yetini karara bağlayan 16 ncı maddelerine taarruz 
halindedir. 

Bu kadar bariz Anayasa, Ceza Usulü Muhake
meleri ve gümrük kanunlarına muhalefeti göz kırp
madan ihlal edebilen Gümrük ve Tekel Bakanının 
mesuliyeti ortadadır. Bu nedenle Gümrük ve Tekel 
Bakanının tutumu hakkında bir Genel Görüşme açıl
masını Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 100 ve 101 nci 
maddeleri gereğince rica ederiz. 

BAŞKAN — Okunan bu Genel Görüşme öner
gesi gündemdeki yerini alacak, sırası geldiğinde gö
rüşülecektir. 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/53) 

BAŞKAN — Bir diğer genel görüşme önergesini 
okutuyorum:1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Solcu Ecevit Hükümetinin iktidara gelmesiyle be

raber Türk Demiryolu şebekesinde üst üste vukun 
bulan tren kazaları, çarpışmalar ve ölümler bu ida
renin CHP iktidarı ile beraber zaafa ve harabiyete 
uğratıldığı intibaını vermektedir. Hâdiselerde Bakan
lığın, TCDD Genel Müdürlüğünün personel ve istih
dam politikalarının büyük manada ağırlığı olduğu 
görülmektedir. Bakanın bu sakim ve sakat tutumu se
bebiyle 120 ölüm ve milyarlık maddi zarar meydana 
geldiği görülmektedir. Bu bakımdan Anayasanın 88 
ve içtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince 
tanzim ettiğimiz Meclis Araştırması önergesinin Yüce 
Mecliste okutulmasını ve gereğini rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muğla Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
Ahmet Buldanlı Ahmet Gültekin Kızılışık 

Zonguldak Milletvekili Trabzon Milletvekili 
Abdulmuttalip Gül Kemal Cevher 
Bilecik Milletvekili Giresun Milletvekili 
Gemalettin Köklü Şükrü Abbasoğlu 
Adana Milletvekili Manisa Milletvekili 

Hasan Gürsoy Halil Yurtseven 
Kocaeli Milletvekili Aydın Milletvekili 

İbrahim Topuz Behiç Tozkoparan 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Dünya üzerinde 3 bin yıldır hayatiyet gösteren 
Türk Milletinin 16 ncısı müstakil Türkiye Cumhuri

yeti Devleti, kendisine yurt edindiği Anadolu toprağı 
üzerinde bin yıldır yaşamaktadır. Kuruluş, yükseliş, 
gerileme ve inhitat devirleri dahil Selçuklular, Os
manlılar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ecevit Hü
kümetinin iktidara geldiği 1977 Ocak'ından bu yana 
hiçbir devirde bugünkü kadar tabii afetlere, kazala
ra, katliamlara, ölümlere, zulümlere, işkencelere ve 
yokluğa makûm edilmemiştir. Bir yılda 1 300 siyasi 
kati, 6 000 yaralama, 500 banka soygunu, bir ayda 
beş tren kazası ve sonunda 120 ölüm görülmüştür. 
Bunlardan maada ayrıca milyarlara varan maddi za
rarlar bir yana, milletimizin moral gücü de sarsıl
mış bulunmaktadır. 

Yüz yıldır Türk teknisyen, makinist, işçi ve me
murlarınca arızasız şekilde yürütülen ve idare edilen 
demiryolu işletmeciliği, CHP ağırlıklı Hükümetin 
Ulaştırma Bakanı Bay Güneş Öngüt'ün işe başlama
sıyla çürümeye mahkûm ve demiryolcu öğüten bir 
mezbahaya dönmüştür. Bu kazalar ve faciaların se
bebi ne eskimiş demiryolu şebekesi, ne sinyalizasyon 
hataları ve ne de makasçıların kusurlarıdır. Kusur, 
idareyi partizanca ve bir çiftlik gibi idare etmeye he
vesli Sayın Bakanın sakim tutumu ve idareye hâkim 
olan solcu sendika ve derneklerin yarattıkları facia
lar zinciridir. 

Bir ay içerisinde evvela Lalahan, arkasından Ba
lıkesir, iki gün sonra Haydarpaşa - Feneryolu, bila-
hara Esenkent ve kırk ölüye mal olan Ankara'ya 40 
kilometre uzaklıktaki Behiçbey mıntakalarında vuku-
bulan, 120'ye yakın insan, makinist, teknisyen ve va
tandaşların canına, milyarlarca liraya varan maddi 
zarar ve tazminata imkân veren bu kazaların sebebi
nin başında Danıştay'ın idareye Genel Müdür olarak 
tayin ettiği CHP li TCDD Genel Müd'ürnünün ve 
Bakanlığın bizatihi yarattığı yanlış personel politikası 
olmuştur. Bu zevatın yaptığı tayinlerde Marksist ve 
Leninist derneklerden aldıkları talimatlar uygulana
rak bu kış ve kıyamette binin üzerinde liyakatli tek
nik personeli harman savurur gibi savurmuş, bunla
rın yerine Bakanın hemşehrisi bine yakın Dinar'lı kişi 
ile Genel Müdürün Denizli'li bir o kadar liyakatsiz, 
ehliyetsiz ancak solcu militan kişiyi işe almış olması 
bir yana, eski emeklilerden Sivas İçletme Müdürünü 
göreve alarak buralara 3 000 kadrosuz, tahsisatsız ve 
usulsüz muvakkat işçi almıştır. 

İhmal ve nemelazımcılık o kadar iler1] gitmiştir ki, 
Demirel Hükümetinin Kanada'dan temin ettiği 5 yıl 
vadeli üçyüz milyon liralık ray kredisi kullanılama
mıştır. Bay Bakanın itiraf ettiği gibi, Türk Demir-
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yollan sinyalizasyonu Avrupa ölçüleri değerindedir. 
Bunun için kazalarda işletmenin eskiliği, sinyalizas
yon hataları değil ama, son nakil ve tayinlerle hara
beye çevrilen Türk Demiryolculuğunun içine düştü
ğü yıkım ve harabiyet sebep olmuştur. Birinci dere
cedeki hatlarda sürat katarları; ekspreslerde en az 
on - onbeş yıllık tecrübesi olan makinistler ve teknis
yenler kullanılması adet iken, son kazaları yapan per
sonelin sümmettedarik kişiler olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, idareye vurulan darbelerin işletme personelini 
moralman çökerttiği de bir va!kıadır. 

Kazalara sebep olunmadan önce idarede yapılan 
değişikliklerle; merkez ve taşrada 400'ün üzerinde 
idari ve teknik personel, 100'ün üzerinde makinist, 
makinist yardımcısı, depo şefi revizörlük müdürü, 
revizörlük şefi, liman ve yardımcıları (Haydarpaşa, 
Mersin, Defince, İskenderun, Samsun, Bandırma) 
görevlerinden alınmıştır. 

Bu nakiller, tâyinler idareyi nemelâzımcılığa ve 
ihmale sevk etmiş, kazalar birbirine eklenmeye baş
lanmıştır. Ayrıca, kazaların vukuundan sonra kurtar
ma işlemleri de gecikme ile yapılmış ve bir zihniyet 
bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. Bu bakımdan 
Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü madde
leri gereğince Meclis Araştırması açılmasını rica ede
riz. 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin rehin 
edilmesinin ekonomimize verdiği zararları saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncu maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/54) 

BAŞKAN — Bir başka Araştırma önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet "Meclisi Başkanlığına 
Özü : 125 milyon dolar karşılığında 3 yıl
lık tarım ürünleri ve bazı madenlerin ipo
teği, iç ticaret ve dış ticaretimizin çıkmaza 
girmesi hakkında Meclis Araştırma öner
gesidir. 

Gerekçe : 
Sayın Ecevit Hükümet olduğu günden itibaren 

yurtta huzur ve sükûn bozulmaya başlamış, piyasa 
alt üst olmuş fiyatlar alabildiğine artmış istikrar diye 
bir şey kalmamıştır. 

Dış ülkelerde Türk Devletinin itibarı sarsılmış 
125 milyon dolar için 3 yıllık tarım ürünlerimiz ipo

teğe bağlanmış ve rehin edilmiştir. Türkiye'yi eko
nomik bakımdan tam bir çıkmazın içine sokan CHP 
iktidarı, Osmanlı imparatorluğunu mahvetten kapi
tülasyonlara benzeyen kredi anlaşmalarına yelten
mektedir. 20 nci asırda hiçbir devletin başına gelme
yen Düyunu Umumiye ve haciz meselesi Devletler
arası facia Sayın Ecevit Hükümeti sayesinde Türk 
Devletinin başına gelmiştir. Dünya ekonomisi şartları
na göre çok tehlikeli ve korkunç muamele Devletin 
bünyesini tahrip edecek niteliktedir. Devlette itibar 
yurtta huzur bırakmayan CHP (iktidarı bu gidiş ve 
anlayışla ülkeyi daha kötü günlere götüreceği anla
şılan bol vaatler ile Hükümet olan Sayın Ecevit her 
dediğinin tersini yapmakla ün kazanmıştır. 

Sosyal adalet demiş zulüm gelmiş, bolluk demiş 
kıtlık olmuş, iş demiş işsizlik çoğalmış, barış güver
cinleri uçurmuş düşmanlık artmıştır. Saygınlıklı dev
let defken devletin haysiyetini 125 milyon dolara 
dosta düşmana karşı bazı bankalara ipotek ettirmiş
tir. İzlemiş olduğu tutarsız kararsız ve yanlış dış po
litika tüm devletleri Tüfk devletine karşı endişe ve 
kuşkuya düşürmüştür. Türk Milletinin hak ve men
faatlerini korumadan aciz iktidar, kendi görevini 4 
büyükler diye adlandırılan yabancı devlet başkanları
na bırakmış, Tüfkiye'nin ekonomi ve maliyesini ya
bancıların insafına terk etmiştir. İktidar olduğu güne 
kadar avazının çıktığı nispette bağımsızlıktan bahse
den Sayın Ecevit bir yılda tüm söylediklerini unuta
rak, tarım ürünlerinden tutun da, bakır, fosfat ve bazı 
madenlerimizi kredi karşılığı, ipotek ettirmeye hazır 
hale gelmiştir. Bu acı manzaradan hicap duymak ge
rekir iken bunu sevgi ve saygınlık alameti olarak gös
termek istemektedir. Bizden önceki hükümetlerde de 
oluyordu diyerek kapama yoluna gitmektedir. Ayı
bını kapamak peşinde olan CHP iktidarı bir gecede 
uçaklar dolusu gümüşü ingiltere'ye göndermek için 
arabaların plakalarını çamurla kaptarak hava mey
danlarına taşıtmıştır. Eşi görülmemiş bir korsanlık 
meydana gelmiştir, çünkü olay gerek kamu oyundan, 
gerekse Türk basınından saklanmış ve bir gizlilik için
de yürütülmüştür. 

27 . 1 . 1979 günü itimat edilir bir gazetemiz bi
rinci sayfasına şu acı haberi vermiştir. 

Dünyanın en büyük haber ajansı (AP) 100 ülkeye 
(Türkler zorlu bir kış geçiriyor) diyerek, binlerce ga
zete, radyo ve televizyona, aşağıdaki haberi geçirmiş; 
«Türkiye'de enflasyon hızı r/c 60'ı aştı. İlaç, yakıt, 
margarin, kahve, ampul, deterjan, röntgen filmi, si
gara, yedek parça, gazete kâğıdı yok... Elektrikler 
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saatlerce kesiliyor, hammadde yokluğundan sanayi 
durmak üzere. Ücret artışlarını sınırlamak için giri
şilen teşebbüsler, Hükümetin fiyatları kontrol göre
vini başaramaması yüzünden sonuç vermiyor.» 

İşte ak günler vaat edip, kara günlere ülkeyi ge
tiren umut hükümetinin kısa bilançosu. İşte düzen
lediği fatura, işte saygınlık, işte savurganlık. 

Para ve kredi isteme usullerini dahi bilmeyen Sa
yın Başbakan CHP küçük kurultayında yaptığı ko
nuşmada Batı alemini duvarı atlamakla tehdit etmiş, 
bir hafta sonra da aynı devletlerden yardım talep et
mek için Avrupa'ya uçmuştur. Ül'kenin zor günlere 
gelmesine Sayın Başbakanın hatalı tutum ve davra
nışları sebep olmakta, Sayın Maliye Bakanı da Türk 
parasının değerini koruyamadığı, Sayın Ticaret Ba
kanı da iç ticaretimizi çıkmaza, piyasayı başıboşluğa, 
kontrolsüz bir piyasa meydana getirilip, karaborsaya 
göz yumduğu, her malın fiyatının 3 misli değerinin 
üzerin'den satıldığı bilindiği halde önleyici hiçbir ted
bir almadığı, bir gerçektir. 

Yukarıda izah edilen sebeplerden dolayı Anaya
samızın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını 
gerekli görmekteyiz. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Sivas Tokat 

Ali Gürbüz Faruk Dernirtola 
Kahramanmaraş Erzurum 

Mehmet Yusuf Özbaş Nevzat Kösoğlu 
Elazığ Çorum 

Mehmet Tahir Şaşmaz Mehmet Irmak 
Gaziantep Konya 

Cengiz Gökçek frisan Kabadayı 
Ankara. İstanbul 

Necati Gültekin Turan Kocal 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir, 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

BAŞKAN — Bir Genel Görüşme önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurdumuzda son günlerde görülen ve hemen her-

'kesin kabul ettiği silah kaçakçılığı olayı geniş boyut
lara ulaşmıştır. Rusya'dan geldikleri tespit edilen ağır 
ve hafif seri ateşli silah, roket, bomba, tabanca ve sair 

teçhizatın kaçakçılığını önlemeyen ve önleyici tedbir 
almayan Hükümet ve Başkanının mezkûr hâdisedeki 
ihmal veya kastının bulunup bulunmadığını tespit 
için, hazırladığımız ekli Genel Görüşme önergesinin 
Yüce Mecliste okutulmasını Anayasanın 88 ve İçtü
züğün 100 ve 101 nci maddesi gereğince rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muğla İçel 

Ahmet Buldanlı Fevzi Arıcı 
Balıkesir Niğde 

Emin Engin Tanrıverdi Hüseyin Avni Kavurmacıoğlu 

Manisa Zonguldak 
Halil Yurtsever Ahmet Gültekin Kızılışik 

Bursa Zonguldak 
Halil Karaatlı Abdulmuttalip Gül 

Adana tzmir 
Mehmet Halit Dağlı Erol H. Yeşilpınar 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet devrinin başladığı 55 yıllık zaman 

içinde hiçbir hükümetin hizmet verdiği yıllarda görül
meyen açlık, yokluk, zulüm, işkence ve kuyruk dev
rinin hâkim olduğu Ecevit Hükümetinin yurdumuz 
insanlarına reva gördüğü bunca yokluk arasında en 
çok ^bolluğu görülen ve temini kolaylaşan madde; 
kanunlarımızca yasaklanmasına ve müeyyide bağlan
masına rağmen her türlü hafif ve ağır ateşli silahlarla, 
bazukalar ve emsali seri ateşli ve uzun namlulu silah
lar olmaktadır. 

Çarşı ve pazarda çekirdek alır gibi temin edilebi
len ilkokul bebelerinden 90'lrk piri fanilerin koltuk 
altlarına kadar sokulan Rus yapısı her cins ordu malı 
ağır ateşli, seri ateşli silah, cephane ve mühimmatın 
Türkiye'ye sel gibi akıtılmasının memleketimizin ya
rınlarını tehlikeye düşürecek bir vehamete ulaştığı 
görülmektedir. Her hangi bir köyde bölge ayırımı 
yapmaksızın arama yapıldığında balistik füzeler, ro
ketatarlar (bazuka) ve mermileri, saniyede 20 mermi 
atacak süratte Çalenkof makineli tabancalar ile her 
türlü ateşli, kesici, dürtücü silahlarla tahrip gücü 
yüksek bombalar, dinamit lokumları, molotof kok
teylleri, her türlü tahrip kalıpları, fülyeler ve emsali 
silahlar gayet kolayca temin edilmektedir. En küçük 
bir arama veya biraz-gayret bunların menşelerini, 
giriş yollarını, kaçakçılarını, dağıtım merkezlerini tes
pit mümkün iken, solcu Ecevit Hükümetinin memle
ket mukadderatına ve Tüfk insanına bigâne kalışı se
bebiyle umursamazlık için'de oluşu gerekli tedbirleri 
ve kanuni müeyyideleri artırıp hadisenin üzerine git
mediğinden her gün yüzlerce Türk çocuğu bu silah
ların ateşleriyle öldürülmekte ve yaralanmaktadır. 
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Kaçakçılığın bilhassa silah kaçakçılığının bu kadar 
başıboş bırakılması ve sangi bir yerlerden himaye 
ediliyor intibaının verilmesi milletinizin ve fertlerin 
moralini bozmak bir yana memleketin umumi emni
yet ve asayişini de sıfıra indirmektedir. Devletin si
lahlı güçlerinin klasik ve eskimiş köhne silahlarla gö
rev yaparken komünist eşkiyalar, gerillacı solcuların 
sanki Rusya'dan silahlı desteğe tabi tutulmuşcasına 
silahlanmaları düşündürücüdür. Kendileriyle dostluk 
ve kültür anlaşmaları yapan Sayın Başbakanın yaptığı 
anlaşmalar arasında bu tip silah kaçakçılığına göz yu
mulacağı hükmünü de koydurtup koydurtmadığı me
rak konusudur. Birkaç gün önce Silvan'da yakalanan 
450 adet roket atıcı ve mermilerinin, Maraş'ta solcu 
milİtanlarca kullanılan uzun menzilli ve uzun nam
lulu seri ateşli silahların Sivas, Malatya, Erzincan, 
Elazığ ve Kars'taki hadiselerde ele geçirilen seri 
ateşli makineli tabancaların hepsinin de Rus yapısı 
oluşu bir tesadüfe bağlanamaz. Sariki Şimal komşu
muz Türkiye'de bir iç harp için kendine bağlı Mos-
kova'cı komünistleri her türlü silahlarla teçhiz etme
ye çalışmaktadır. Vatanımızın 3 yanından komünist 
Rusya ve onun peyklerince çevrilmiş bulunması yur
dumuza geniş çaplı silah kaçakçılığının yöneltilmesi 
kolaylaşmıştır. Her gün Doğu, Güneydoğu kara hu
dutlarımızdan, Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyı şeri
dinden deniz yolu ile silah kaçakçılığı sürdürülmek
tedir. Deniz kıyılarımızı bekleyen ve kaçakçılığı ön
lemekle görevli jandarma botlarının kifayetsiz oluşu 
kaçakçılığın önlenmesine imkân vermemektedir. 

Ayrıca, Hükümetin kaçakçılığa gereken ihtimamı 
göstermemesi Anadolu'yu bir silah deposu haline ge
tirmiştir. Bu halin devamı büyük patlamalara ve 
Türk kanının akıtılmasına sebep olacaktır. Bu sebep
ten 13 aydır binlerce Türk çocuğunun ölümüne, mil
yarlara varan maddi zararların oluşmasına ve kaçak
çılığın alabildiğine ilerlemesine imkân veren Hükü
met Başkanının tutumu hakkında bir Genel Görüşme 
açılmasını Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 100, 101 nci 
maddeleri gereğince rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 

geldiğinde görüşülecektir. 

5; — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 ar
kadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

BAŞKAN — Bir başka Meclis Araştırma önerge
sini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 121 nci maddesi TRT hakkında 

şöyle demektedir: 
«Her türlü radyo ve televizyon yayınları taraf

sızlık esasına göre yapılır.» 

359 sayılı Türkiye Raıdyo - Televizyon Kurumu 
Kanununun 2 nci maddesinin yayın esaslarında da 
şöyle denmektedir: «Milli güvenlik ile genel ahlâ
kın gereklerini ve milli gelenekleri gözetmek milli 
kültür ve eğitime yardımcılık görevinde, Türk milli 
eğitiminin temel görüş amaç ve ülkelerine uymak.» 

Mezkûr kanunlar gereğince TRT tarafsız olma
lıdır. Türk Milletine hizmeti gaye edinmelidir. Eği
tim ve kültür hizmetlerini de milli duygu ve düşün
celerimize uygun bir şekilde yürütülmelidir. 

Ancak görüyoıuzki, TRT Türk Miiilietiniın ideo
lojik yapısını sarsmakta, âdet, örf ve anaınielorimizi 
hafife almaktadır. Yaptığı müstehcen meşniiyat ile 
genjl ahlâkı zedelemekte milli değerlerimizi deje
nere etmektedir. 

TRT Devletin tarafını tutan bir müessese olma
sı gerekirken, Devletimizin temelime dinamOt koyan 
aşırı sollun emrime girmiştir. Sosyalizmin, solcu hü
kümetin bir propaganda aracı durumıuına gelimı'ştfr. 
Yüce milletimizin verdiği kuruş kuruş vergilerle ku
rulan ve varlığını devam eût-Jren bu müccüJj.?, Türk 
MilkCinin malı olmaktan çıkmış bu milkitin can 
düşmanı olan sol fraksiyo'nlarun at oynattığı bin 
saha halvnci gelmiştir. 

TRT yapmış olduğu kültürel yayınlarında mil-
lei:imizin dünya görüşünü, inançlarını, zevklerimi alk-
G.ıttirmicıi ve propaganda etnusli gerekirken, haltınım 
'kokuşmuş hayat tarzını ve yaşayışını propaganda 
edion filimi ere ve yabancı dizilere geniş yer vermek
tedir. Yabancı kültürlerin mahsûlü olan pop mü
zik, caz müziği ve İtalya'dan Srw>w her gün kulakla
rımızı ti rm alamıaktadır. 

Böylece" TRT, milleıtimizıden ve milli kültür ü-
ımüzıden her gecem gün biraz daha uzaklaşmakta, 
k.nidü başına buyruk, hiçbir milli endişe duymadan 
!tam bir sorumsuzlukla yayım politikasını sürdürmek-
icd'lr. 

TRT, CHP ve yandaşlarının bir yayın org alnı 
haline gelmiştir. Bir sorun, bir konuk, telespor, ener
ji, gül, petrol maden programlarıyla iktidarın görüş
leri paralelinde faaliyet göstererdk Anayasayı ih
lal etmektedir. 
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26.4.1978 tarihinde vuku bulan Kars olaylannı 
ters yüz ederek, kasıtlı ve tarafgir bir şekilde sun
muştur. Olay sokulanım sağcıların üzerine; saldırı-
sıylia başladığı hakle, bunu sağcıların, solcular üze
rine saldırmasıyla başlamıştir diyerek yalan ve yan
lış haber vermiştir. 

TRT Dördüncü Beş Yıllık Plandan bahseder-. 
ken, planım aleyhinde olan hiçbir görüşe yer verme
miş, buna karşılık CHP'nin eseri olain bu planı halikaı 
hoş gösterebilmek için planın meddahlığını yapa
rak şöyle dem işitir. «4 ncü 5 Yıllık Plan; gelişmeci 
bir plandır. Özgür ve demokratik, bir toplum yara-
tacalk plandır. Köye hizmet götürecek plandır. Ça
lışana haklar getiren plandır.» 

TRT İstanbul'da vapur kaçırma olayından baJtöe-
derken de şöyle demiştir: «Arkadaşlarının cenazesini 
vermeyen polisi p-rıoitesi-o ötmek için Suadiye Vapu
runu kaçıran bir grup kişi mahkemeye yolianm ıştır.» 
Kim bu bir grup kişi? Solun karşısında olanlardan 
bahsederken aşırı sağcı diyen TRT itişmen DÖVL tin 
vapurunu kaçıran, askerlerle iki saat mücadele eden 
ve amaçlarını açıkça söyleyen komünistler için «bir 
grup kişi» diyerek solcu militanları kamufle etmeye 
çalışmıştır. 

TRT, güzel türkçemizi de dejenere etmektedir. 
Aşıtlar boyu konuşulan güzel Türkçe'yi öizî eştiriyoruz 
diyerek tamamen bozmakta lisanımızın kudretini, 
zenginliğini ve geçmiş nesillerle olan bağını tahrip eü-
"mektedir. 

Hülalsa TRT millettin lisanına, dinine, kültürüne, 
tarihine örf ve âdetlerine, milli ve manevi değerlerine 
saygısızca bir yayın hayatına girmiştir. Açıkça Türk 
Milletini millet yapan değerlere savaş açmıştır. Mil
letlin kullanmadığı dili kullanarak baiba ile oğul, ana 
ile kız gibi en yakıin insanların arasında uçurum mey
dana getirmekte ve yeryüzündie yaşayan Türkleri bir
birinden en mühimi Türk kültüründen koparmak is
temektedir. Kısaca TRT sol ve gayrı mffii propagan
danın borazanı haline getMlmişıtir. 

TRT'nin yayınlarının nasıl olması lazım geldi
ği Anayasamızda açıkça belir^ilm'iş, kanuntarımızda 
da hükm'e bağlanmıştır. Buna rağmen yapılan yayın
lar endişe vericidir. 

Bu hususların Millet Meclisince ele alınması bir 
zaruret halimi almıştır. Bu itibarla TRT'nin tutumu, 
program ve yayınları hakkında bir Meclis Araştırma
sı açılmasını Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü

züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca arz ve 
talep ederiz. 

Adana Bursa 
Hasan Gürsoy Mehmet Bmin Dalkıran 

Trabzon Burdur 
İbrahim Vecdi Aksakal Ahmet Sayrn 

Manisa Zonguldak 
Sümer Oral Koksal Toptan 

Bolu Adana» 
Müfit Bayraktar Ahmet Topaloğkı 

'Adana Tokat 
Selâhattin Kılıç Feyzullah Değerli 

•Adana 
Mehmet Hafit Dağlı 

BAŞKAN — Okunan önerge Gündemdeki yerini 
alacak, sırası geldiğinde görüşülecektir. 

6. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu ve 9 arkadaşının Ankara Umum Otomobilciler ve 
Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

BAŞKAN — Bir başka genel görüşme önergesini 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Derne

ği Genel Kurul toplantısı Ticaret Bakanı Sayın Teo
man Köprülülerin yasal olmayan müdahaleleriyle 
yap ılamama ktad ı r. 

Dernek Yönetimi, mesleki sorunlarını görüşmek 
üzere, 12 . 5 . 1978 tarihinde üyelerini olağanüstü 
genel kurul toplantısına çağırmış, .gerekli çoğunluk 
sağlanamaması nedeniyle bu toplantı yapılamamış
tır. Çağrı nedeni, mesleki sorunları çözümlenen, mes
lek kuruluşu, olağan genel kurul için Ocak ayında 
toplantı yapmayı kararlaştırmıştır. 

Ticaret Bakanlığı hiç bir gerekçe göstermeksizin, 
8 . 10 . 1978 tarihinde, Genel Kurulu olağanüstü top
lantıya çağırarak ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu zor
lamanın nedeni Dernek Yönetimince Bakanlıktan 
sorulmuş tatminkâr cevâp alınamamıştır. Ancak Sa
yın Bakan partisinin mensubu ve Ankara Belediye 
Meclisi Üyesi, Dernek Başkanlığına namzet Derviş 
Günday'ın basında yer alan «bu çağırının kendile
rince istendiği ve Ticaret Bakanlığının müdehalesi-
nin sağlandığı»; mealindeki beyanatlarından, çağrı 
nedeni anlaşılmıştır. Dernek üyelerinin Bakanlığın b,u 
tarafgirane müdehale ve tutumuna gösterdiği tepki 
nedeniyle, üyeler toplantıya katılmamışlardır. 
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Dernek yönetimi, yapmakla yükümlü olduğu ola
ğan Genel Kurul toplantısı -için, üyelerini 28 Ocak 
1979 tarihinde Atatürk Spor Salonuna davet etmiş
tir. Ayrıca, Ticaret Bakanlığına salonda hazır bulu
nanlar listelerinin imzailatılması ve toplantıya katıla
cak üyelerin salona alınmalarında görevlendirilen 
dernelk görevlilerinin ad, soyadı ve üye numaraları
nı bildirir bir liste gönderilmiştir. Ticaret Bakanlığı , 
cevabi yazısı ile, bu görevlerin kabul edilmediğini 
bildirmiştir. Genel Kurul çağırışını yapan Yönetim 
Kuruluna ait tabii ve yapılması zorunlu görevlerin, 
küme ve nasıl yaptırılmak istendiği Yönetimce Bakan
lıktan sorulmuş, cevap alınamamıştır. 

Toplantının yapılacağı sabah, Ticaret Bakanlığın
ca görevlendirildikleri bildirilen 20 kişilik bir kadro, 
Genel Kurula el koymuştur. Üzerinde «Günday Gru
bu 28 Ocak 1979»ı yazılı pankart taşıyan kişiler üye 
olsun olmasın salona alınmışlar ve kendilerine oy 
pusulasıyla birlikte kullanılması, zorunlu olduğu be
lirtilen, Içticaret Genel Müdürlüğü mührü ile mühür
lenmiş beyaz kâğıtlar verilmiştir. 

Görülen manzaranın en üzücü yönü; kısmen par-
kalı gayri ciddi görünümlü bu görevlilerin kollarına 
taktıkları kırmızı bezin üzerine büyük harflerle Ti
caret Bakanlığı yazılı pazubentlerle Ticaret Bakanlı
ğı hükmü şahsiyetine aldırdıkları büyük yaradır. 

Ekseriyet temin edilmiş olmasına rağmen, açıkça 
tutar göründükleri «Günday Grubu»ı nun seçim şan
sının bulunmadığının tespit eden görevlilerden kür
süye gelerek nisabın sağlanamadığı bu nedenle top
lantının ertelendiğini bildiren görevlinin bu tutumu, 
büyük tepkilere yol açmış, «Hükümet istifa»), «Al
lah'tan , korkmazlar»ı, «Utanmazlar» bağırışmalan 
arasında anons yapan Bakanlık görevlileri, Emniyet 
kuvvetlerinin himayesinde salondan alınarak idari 
bölümdeki bir odaya götürülmüşlerdir. 

Anayasamızın 122 nci maddesinin «kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla mey
dana getirilir ve organları kendi üyeleri arasından 
seçilir. 

İdare, seçilmiş organları, bir yargı mercii kararı
na dayanmaksızın geçici veya sürekli olarak görevin
den uzaklaştıramaz. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işle
yişleri demokratik esaslara aykırı olmaz.», 

İlkesi, idarenin (Ticaret Bakanlığı) müdehale ve 
yetki dışı tutumu ile açıkça ihlal edilmiştir. 

Özellikle, Dernek Genel Kuruluna bu tür yasa dı
şı müdehaleler, yönetime talip bir hizip lehine ya

pılmaya çalışılırsa, Bakanlığın bu davranışını hata 
olarak dahi izah imkansızlaşır. 

Yasal olmayan müdehaleler ile Devlet itibarını 
zedeleyen, Gene! Kurula katılan teşekkül üyelerinin 
hür iradelerini engelleyen ve Devlet memurlarını par
tizan emellerine alet eden, bu olay üzerinde Anaya
samızın 88 nci ve İçtüzüğün 100 ve 101 nci madde
leri uyarınca Meclisimizde bir Genel Görüşme açıl
masını arz ve talep ederiz. 

Saygılarınızla. 
Ankara Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu Hayrettin Turgut Toker 
Ankara Ankara 

Oğuz Aygün Sebati Ataman 
Ankara Ankara 

Mustafa Başoğlu Orhan Eren 

Ankara Amasya 
Mustafa Kemal Erkovan Muhammet Kelleci 

Bursa Artvin 
Cemal Külâhlı Hasan Ekinci 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Te
levizyon Müdürlüğünce yapılan satın almalarda yol
suzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/56) 

BAŞKAN — Son Meclis Araştırma önergesini 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir TV Mü

dürlüğünün şehir içi alımları ile Rusya'da mubayaa 
ettikleri TV kameraları hakkında bir çok suiistimalle
rin mevcut olduğu iddia olunmaktadır. 

Bu hususu aydınlığa çıkarmak üzere tanzim etti
ğimiz Meclis Araştırması önergesi ekte sunulmuştur. 

Önergemizin gündeme alınarak Millet Meclisin
de okutulmasını Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 102 ve 
103 ncü maddeleri gereğince rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
Muğla İzmir 

Ahmet Buldanlı Erol H. Yeşilpınar 
Balıkesir Kahramanmaraş 

Emin Engin Tanrıverdi Mehmet Şerefoğlu 
Manisa Bolu 

Halil Yurtseveri Avni Akyol 
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Zonguldak Nevşehir 
Abdülmuttalip Gül İbrahim Ethem Boz 

Yozgat Amasya 
Turgut Nizamoğlu Muhammet Kelleci 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Solcu CHP Hükümetinin iktidara geldiği günden 

itibaren bir çok Devlet alımları ve satın almalarında 
hukuk, nizam, kaide ve teamüllere riayet edilmeden 
bir çok suiistimallere başvurulduğu halk arasında şu-
yubulmuş ve şikâyetler ayyuka çıkmış bulunmaktadır. 
Buna rağmen bu kadar rüşvet, suiistimal hadiseleri 
ortalıkta yayılır ve dolaştırılırken, Hükümetin ve ilgili 
bakanlıkların bu hadiseleri duymazlıktan geldikleri ve
ya suçları örter şekilde davranışlar içine girdikleri gö
rülmektedir. 

Hükümet olarak'halkın yanında olmadan evvel 
Devleti ayakta tutmaya mecbur iken, bu mütearifiye 
riayet etmeyip rüşvetlerin, soygunların ve suiistimal
lerin devamına göz yummak Hükümet etme mefhu
mu ile kabili telif değildir. 

En son olarak Başbakanlığa bağlı TRT Genel 
Müdürlüğünün İzmir TV Müdürlüğünün yaptığı bü
tün mubayaalar suizanı davet edici şekilde ifa edil
diği, sahte faturalarla ve fahiş bedellerle mal satın 
alındığı rivayetleri almış yürümüştür. Hatta komünist 
Sovyet Rusya'dan 40 adet TV kamerası satın alındığı 
ancak, bu kameraların aksesuarları ile satın alınmaları 
icabederken, komisyonu artırmak veya düşveti temin 
için makine gövdesini ayrı, mercekleri ayrı, sehpaları 

B) TEZKERELER VE 

15. — Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyele
riyle dış yardım konusunda gerekli görüşmelerde bu
lunmak üzere 7 kişilik Parlamento Heyetinin Waşing-
ton'a gönderilmeleri ve heyet üyelerinden Muğla Mil
letvekili Zeyyat Mandalinci ve istanbul Milletvekili 
Haluk Ülman'ın izinli sayılmaları hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/556) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 78 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Amerika Birleşik Devletler Kongre üyeleriyle dış 

yardım konusunda gerekli görüşmelerde bulunmak 
üzere, parlamenterimizden Ziya Gökalp Mülayim, 
Kâmran İnan, Besim Üstünel, Metin Toker, Muhsin 
Batur, Zeyyat Mandalinci ve Haûk Ülman'ın Was-
hington'a gönderilmeleri uygun görülmüş ve konuya 

ayrı, jeneratörleri de ayrı ayrı sipariş verilip satın alın
mıştır. Bu suretle Devlet milyonlarca lira zarara so
kulmuş ve bu suretle bir çok açıkgöz Devlet Hazi
nesinden zengin edilmiştir. Yıllarca sömürü edebiya
tıyla ortalığa velvele verenler bu kerre dostluk kapı
larını açtıkları komünist Rusya'dan mubayaa ettik
leri TV kameralarını bahane ederek dostluğun ya
nında maddi menfaat de temin edildiği iddiaları var
dır. Bu iddiaların tespiti mümkün olup su yüzüne 
çıkarılması için gereken formalitelerin ikmali için bir 
çok ihbar mektubu ilgili müessesenin Genel Müdür
lüğüne yapılmış olmasına rağmen, bu genel müdür
lüğün işi ciddiye almadığı ve «Devlet malı deniz, 
yemeyen domuz» fetvasınca solcu militanlara Devlet 
varlığını peşkeş çekmeye göz yumduğu anlaşılmıştır. 

Esasen, bu rüşvet ve suiistimaller filhakika asılsız 
dedikodular dahi olsa televizyon gibi hassas elektro
nik malzemenin Rusya gibi kaba saba ve kalitesiz 
mal imal eden bir beldeden değil, üstün kaliteli cihaz
larla dünya piyasalarında varlık gösteren diğer Batı 
ülkelerinden alınması lazım gelirken, Rusya'yı tercih 
ediş komünizm âşıklığından başka bir mana taşıma
maktadır. Bu sebepten Devlete ve millete ve milli 
hazineye zarar verdikleri iddia edilen TRT Genel 
Müdürlüğü ve İzmir TV si yetkililerinin yolsuzluk
larını tespit için Meclis Araştırması açılmasını Ana
yasanın 88 ve İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri 
gereğince rica ederiz. 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdeki yerini ala
cak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

ÖNERGELER (Devam) 

ilişkin Dışişleri Bakanlığının 12 . 3 . 1979 günlü ve 
MGAD/6170/PRE/79-1178 sayılı yazısının örneği ili
şikte gönderilmiştir. 

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak ka
rarın gönderilmesini saygıyla izinlerine sunarım. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

BAŞKAN — Tezkerede isimleri zikredilen Muğla 
Milletvekili Sayın Zeyyat Mandalinci ile İstanbul 
Milletvekili Sayın Halûk Ülman'ın, Anayasanın 78 
nci maddesine göre izinli sayılmalarını oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

16. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'in, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın Kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
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163 ncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına 
dair önergesi. (2/639, 4/198) 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 
2/639 Esas Numarada kayıtlı Türk Ceza Yasası

nın 141, 142 nci maddeleriyle, 6187 sayılı Yasanın 
kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 163 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifim Adalet 
Komisyonunda 45 günlük süre içerisinde görüşülme
miştir. 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet İrmak 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) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmı
na geçiyoruz. 

Gündemimizin özel gündem kısmının 1 nci sıra
sında yer alan, 11/42 esas numaralı; Çorum Milletve
kili Mehmet Irmak ve 9 arkadaşının; partizan tutum 
ve davranışları ile devlet otoritesini zayıflattığı ve 
kanunlara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin Önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı hususundaki görüşme
lere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Hükümet Başkanının içte ve dışta daima 

demokrasiden, demokrasiye bağlılıktan, demokrasinin 
korunmasından, bunun için ortak tedbirler düşünül
mesinden, anarşiyi önleyici kanunların Parlamento
dan, iktidar - muhalefet işbirliğiyle çıkarılmasını ta-
lebetmesine rağmen, anarşiye kargaşaya, içbarışı im
haya, iç güvenliği sarsmaya, kanunları yok saymaya 
ve tatbikatlarını engellemeye bizzat Hükümet Başka-
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Meclis İçtüzüğünün 38 nci maddesi gereğince Mil
let Meclisince doğrudan doğruya gündeme alınması 
için gereğini saygıyla arz ederim. 

6 . 2 . 1979 
Mardin 

Nurettin Yılmaz 
BAŞKAN — Okunan önerge hakkında ilgili Ko-

nıisyona haber verilmiştir. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
NURETTİN YILMAZ (Mardin) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz önergem üzerinde konuşmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtik. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

nı başta olmak üzere bir kısım bakanlar icraatlarıyla 
vasıta olmaktadırlar. 

Böyle bir ortamda, elbetteki sokak anarşisinin 
durmayacağı, bilakis, Devleti temsil iddiasında olan
ların yasa tanımazlıklarını, örnek olarak kıtalleri, ci
nayetlere varan anarşi ve terörü doruğuna çıkacağı 
pek tabidir. 

Bunların Sayın Ecevit Hükümetindeki örneklerini 
vermek yerinde olacaktır. 

Şöyle ki; 
Hükümet Başkanı bizzat TSE'de kendi kanunları

na göre yönetimin kendi yöneticilerini seçmesini, hak
sız, kanunları ihlal edici davranışlarıyla engellemiştir. 

Kendi bakanlarına iyi bir örnek teşkil etmemiş, 
kanunların her kademedeki yöneticilerce hiçe sayıl
masına sebebiyet vermiştir. 

Evvel açık veya zımni muvaffakiyetleriyle, bakan
ların yaptığı kanunsuz icraat şimdi artık aleniyete 
dökülmüştür. 

Milli Eğitim Bakanının öğretmen ve öğrenci kıyı-
mındaki menfur rolü izahtan varestedir. 

Gençlik ve Spor Bakanının Kredi Yurtlar Kuru
mundaki, öğrenci yurtlarındaki kendi görüşündeki 
gençlere Devlet kasasından, gerçek emek karşılığı al
maksızın köylülerimize aşırı sol propagandası için 
milyonların sokağa atılması faciaları unutulmayacak
tır. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı ile Çalışma 
bakanlarının kendi zaviyesindeki aşırı sol ekseriyet 
olmak için sendikaların gelişmesi, işyerlerinde sendi
ka özgürlüklerine darbe indirilmesine imkân verme-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

— 24 — 
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leri, teşvikkâr, tasvipkâr tutumları gerçekten demok
rasiye gölge düşürücü, tasallut edici hareketlerdir. 

Bunun örneklerinden yeni birini de Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler vermiştir. 

Ankara Umum Şoförler ve Otomobilciler Derneği
nin, dramatik teatral bir hal alan, kangrenleşen duru
muna Ticaret Bakanı sebebiyet vermiştir. 

507 sayılı Kanun gereğince kamu kurumu niteli
ğindeki meslek kuruluşları kanunla kurulur ve organ
ları, üyeleri arasından kendilerince, her hangi dış mü
dahale olmaksızın seçilirler. Hükümet, seçilmiş or
ganlarına mahkeme kararı almaksızın muvakkaten 
veya daimi tarzda görevlerinden uzaklaştıramaz. 

Hükümet, kongrelerin kanunlara uygun biçimde, 
güven, huzur ve sükûnetle yapılmasından sorumludur. 
Yoksa, kendi istediği grup ve kişileri işbaşına getire
bilmek için onların lehine seçimlere müdahale ede
mez, bazılarının yardımcısı durumuna gelemez. 

Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Derne
ğinin kongrelerinde ise Ticaret Bakanı Devletin na
zım rolünü bertaraf etmiş, bizzat bu derneğin üyesi 
idarecisi ve idareci adayı gibi davranmış, yetki ve 
nüfuzunu kötüye kullanmıştır. 

Ticaret Bakanının tarafgirliği ve engellemeleri so
nucu, adı geçen dernek 12 Mayıs, 8 Ekim 1978 ve 
28 Ocak 1979 tarihlerinde üç defa yüz binlerce lira 
masraflar ederek on binlerce üyesini günlerce işle
rinden alıkoyarak hazırlanmasına rağmen Ticaret 
Bakanı bir dernek kongresini icra ettirmeyip Devlet 
otoritesini, basın, kamuoyu ve derneğin 40 000'i aş
kın üyeleri nazarında sıfıra indirmiştir. 

Bakanın, partisinin, belediye meclisinde üyesi olan 
ve esnaf olmayan, dernek üyesi bulunmayan bir ada
yı desteklemek, onun dernek seçimlerini kazanmasını 
sağlamak için bu kanunsuz, bu sakim yolu tutmuş
tur. 

Dernekle ilgileri bulunmayan, şoför olmayan, be
lediye meclis üyeleri, temizlik işçileri gibi kimseler, 
militanlarla - polis işbirliği sonucu salona alınmış der
neğin asıl üyeleri dışarıda tutulmuş. Kendi adayları 
şanslı görülmeyince de kongreler her defa dağıtılmış
tır. 

28 Ocak 1979 Kongresinde de Hükümet, 20 par-
kah militanı görevlendirerek yeniden hazırlanılan ha-
zırun cetveli yerine eski kongredeki cetvelleri kullan
dırmaya zorlamıştır. Binlerce kişi isim ve üyelikleri
ne bakılmaksızın rastgele yere imza attırılarak bakan
lıkça hazırlanmış kartlarla salona doldurulmuştur, j 
Ancak dışarıda birikmiş olan gerçek üyelerin kala- \ 

balıklığı ve muhtemel tepkileri düşünülerek yine kong
re ekseriyet olmadığı bahanesiyle dağıtılmıştır. 

Devletin otoritesi, Hükümetin saygınlığı nerede 
kalmıştır. Ya benim adamım, partimin adayı ya hiç 
bir kimse anlayışla hukuk Devleti ilkelerini, hukukun 
üstünlüğünü, derneklerin kendi yöneticilerini kendi 
hür iradeleriyle seçme özgürlüklerini bertaraf eden 
Sayın Bakan kendini hangi ülkede, hangi rejimde 
sanmaktadır. 

Vatandaş karşısında kanunları çiğneyen, Devletin 
otoritesini hiçe indiren partizan tutumundan dolayı 
Sayın Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında 
Anayasamızın 89 ncu ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddesi gereğince Gensoru açılmasını arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 6 . 2 . 1979 
Çorum Konya 

Mehmet Irmak İhsan Kabadayı 
Tokat Sivas 

Faruk Demirtola Ali Gürbüz 
Niğde İstanbul 

Sadi Somuncuoğlu Turan Kocal 
Gaziantep Kahramanmaraş 

Cengiz Gökçek Mehmet Yusuf Özbaş 
Erzurum Kayseri 

Nevzat Kösoğlu Mehmet Doğan 
BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alınıp 

alınmayacağı hususundaki görüşmelerde Anayasada 
belirtilen süreye göre önerge sahiplerinden birisi, par
ti grupları adına birer üye ve hükümet adına ilgili 
bakana sırasıyla söz verilecektir. 

Ayrıca, İçtüzüğümüzün 61 nci maddesine göre 
ise, önerge sahibi 10 dakika, gruplar adına konuşacak 
üye ve bakan 20'şer dakika ile kayıtlıdır. 

Önerge sahipleri adına Sayın Mehmet Irmak, bu
yurunuz efendim. 

Sayın Irmak, görüşme süreniz 10 dakikadır. 
MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; antidemokratik gördüğümüz Sa
yın Tica'ret Bakanının bu tutumunu, bir demokratik 
kuruluş olan, bir tüzelkişiliği bulunan bir derneğin hu
kuki olan kongrelerine haksız, kanunsuz olan müda-
halelelerini ve defalarca tekerrür etmiş olan müda
halelerini demokratik hayatımızın temel ilkelerine ay
kırı bulduğumuz için Yüce Heyetinize getirmiş bu
lunuyoruz. Şahsım ve grubum adına Yüce Heyeti
nizi saygılarımla selamlarım. 

Hükümet, bu kabil tutum ve davranışlarıyla da
ha önce de tüzelkişilerin ve gerçek kişilerin huku
kuna müdahale ve tasallut eylemiş bulunmakta idi. 
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Sayın Ticaret Bakanı, kooperatiflerde olsun, ken
disine bağlı diğer teşekküllerde olsun, şimdiye kadar 
emsallerini pek çok defa görmüş bulunduğumuz 
haksız tasarruf ve müdahalelerinin yeni bir örne
ğini vermiş bulunmaktadırlar. Önergemizde de be
lirttiğimiz üzere, Sayın Bakan, Hükümet içerisinde 
bu kabil haksız tasarruflara el atmış yegâne Bakan 
değildir. Diğer birçok dernek kongrelerinde de em
sali birçok Bakanların bizzat mikrofonu kapıp, kong
relerin gerçek delegelerini, polis marifetiyle kapının 
dışarısında bulundurup, kendisinin tasvip ettiği dele
geleri içeri aldırmak suretiyle, kongre akdetmiş bu
lunduğunu ve bakanların kongre başkanlığı yaptık
larını görmüş bulunmaktayım. 

Hükümetteki diğer bakanların özendirmesi neti
cesi olsa gerek ki, Sayın Ticaret Bakanı, Ankara 
Otomobilciler ve Şoförler Derneğinin kongrelerine, 
üçüncü defadır ki haksız şekilde müdahale eylemiş 
ve dernek yöneticilerini ve mensuplarını zarardide 
eylemiş bulunmaktadırlar. 

Sayın Bakanın ve Hükümetin bu tutumlarından, 
kendilerinin demokrasiden yana olduklarını lisanen, 
televizyon bülbülleri olarak, her zaman ileri sür
dükleri halde, tatbikatta bunun aksini müşahede et
tiğimizi belirtmeden geçemeyeceğim. Hükümetin ve 
ferden pek çok bakanların antidemokratik davranış
ları, Parlamentonun ve kamuoyunun gözleri önünde 
cereyan etmektedir. Bunların misallerini vermek 
mümkündür. Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür
lüğü bu şekilde - işgal kuvvetleri gibi - işgal edilmiş 
ve vatan evlatları kanuni haklan olan devlet öğrenci 
yurtlarında barınma haklarını, haksız şekilde, Hükü
metin müdahaleleriyle kaybetmiş bulunmaktadırlar. 
Nizami kongreler bu şekilde gayri nizami, gayri ka
nuni hale getirilmiş, polis kuvvetleri ve birtakım so
rumsuz kişiler bu haksız müdahaleleri temin için 
araç olarak kullanılmışlardır. 

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, diğer yurtlar, 
.hatta kurumun yetkileri dışındaki şehir yurtları da
hi Hükümetin bu haksız müdahalelerine maruz kal
mış bulunmaktadırlar. Bu haliyle Hükümet, müte
addit bakanlar marifetiyle demokrasiye, linsan hakla
rına, özel kişilerin ve tüzelkişilerin haklarına müda
hale etmiş bulunmaktadır. 

Türk Standartları Enstitüsü bu şekilde haksız mü
dahalelerle, kanuni mümessillerinin dışında işgal 
edilmiş, Hükümetin, kendi görüşündeki kişilere terk 
edilmesi için, mevzuat ve kanuni temsilciler bertaraf 
edilmiştir. 

Merkez Bankası bu şekilde işgal edilmiştir. 
Çeşitli sendikaların hürriyetlerine bu şekilde mü

dahale edilmiştir. 
Bunları saydıktan sonra, önergemizin esasını teş

kil etmekte olan Ankara Otomobilciler ve Şoförler 
Derneği kongresine gelmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, son olarak 19.1.1979 
günü yapılan kongreye, bakanlık, mutadı veçhile di
yeceğim, müdahale fylemiş ve kendisinin destekle
miş bulunduğu bir grubun seçimi tehlikeye düşün
ce, kongreyi erteletmek suretiyle dışarıda bekleyen 
ve içeri alınmamış olan delegeleri bertaraf etmiş, 
kongreyi kanunsuz olarak yaptırmamış ve ertele-
miştir. Bir seneden beri bir kanuni teşekkül muallak
ta, kongresini yapamamış durumda bırakılmaktadır. 

Anayasamızın 122 nci madesi, kamu kuruluşu 
niteliğindeki meslek kuruluşlarının kanunla meydana 
getirileceğini amir bulunmaktadır. 

I 

507 sayılı Kanun, tüzelkişilerin, derneklerin, or
ganlarını kendileri tarafından seçeceklerini amir bu
lunmaktadır. Dernek idaresi için seçilmiş organların, 
bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici veya 
sürekli olarak, Hükümet tarafından, Bakanlık tara
fından görevinden uzaklaştırılması kanunlarımıza ay
kırıdır. 

Meslek kuruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işle
yişleri demokratik esaslara aykırı olamaz. Bu Ana
yasa hükmü ve ilkesi maalesef Sayın Ticaret Baka
nının, Bakanlığın kanunsuz müdahale ve yetki dışı 
tutumuyla 3 defa üstüste ihlâl edilmiş bulunmakta
dır. Ankara Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin se
çimle gelmiş yönetim kurulu işbaşında iken Bakan
lıkça 12 Mayıs 1978'de bir defa, 8 Ekim 1978'de ikin
ci defa ve en son 28 Ocak 1979 Pazar günü binlerce 
şoför Atatürk Kapalı Spor Salonuna davet edilerek 
işlerinden edilmişlerdir. Yapılmayan bu 3 toplantı 
için dernek bütçesinden Bakanlığın kanunsuz tutu
mu için salon kirası ve diğer kongre masrafları ola
rak 700 bin liranın üstünde bir masraf yapılmış ve 
bu yetkililerin haksız müdahaleleri sebebiyle heba 
olmuş, 4 ncü kongre için dernek ve mensupları, şo
förler, esnaf yüzbinlerce lira yeniden masraf etmek, 
zaman kaybetmek, emek heba etmek zorunda bıra
kılmışlardır. Bunun sebebi, Sayın Bakanın bu derne
ğin başına getirmek istediği kişi, esnaf olmadığı, be
lediye meclisi üyesi bulunduğu ve kendi partisine 
mensup bulunmaktan başka dernekle uzaktan yakın
dan bir ilişkisi bulunmadığı halde, sureta bu kişi her 

| 3 kongrede de aday edilmekte ve bunun tayin edil-
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memesi sebebiyle, seçiimemesi sebebiyle kazanacağı 
ihtimalleri zayıf görüldüğü için kongre ertelenmek
te, geri bırakılmaktadır. Ankara'da çalışan bu der
neğe mensup 40 bin kişi gözler önünde bu şek?lde 
zarardide edilmiş, kongre yaptırılmamış; kongreye 
haksız olarak - korumak maksadıyla değil, nizamı 
sağlamak maksadıyla değil, kongreyi yaptırmamak 
veya belli adayın kazanmasına seyirci kalmak üze
re - maksatlı, delege olmayan kişileri içeri almak şek
linde polis himayesi temin edilmiş ve bu suretle kong
re zoraki bir biçimde iptal ettirilmiş bulunmak ta-

" dır. 
BAŞKAN — Sayın Irmak, bir dakikanız kaldı 

efendim. 
MEHMET IRMAK (Devamla) — Sayın Başkan, 

Grup adına da devam edeceğim. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

tensip buyurursanız Grup adına da konuşacalklar 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, buyurunuz efendim. 

MEHMET IRMAK (Devamla) — Öyle ki, gö
revli emniyet mensuplarının dışında, parkalı, militan 
olduğu; kongreyi takip eden görevliler, dernek yöne
ticileri ve ileri gelen mensupları, derneğin, kongrenin 
delegeleri tarafından görülmüş, bilinen kişiler salo
na alınmış ve delegelere bu suretle haksız müdahe-
lede bulunulmuş; delegeler zorla dışarı atılmak su
retiyle bu militanlar kullanılmıştır. Bunları demokra
siye aykırı bulmayacaksak ve saymayacaksak, de
mokrasiye aykırı tutum ve davranışlar başka ne ola
bilir, nasıl düşünülebilir? 

12 Mayıs 1978 ve 8 Ekim 1978 günlerinde kong
relerde pek çok belediye meclisi üyeleri, belediyenin 
işçileni ve şoför olmayan kimseler salona alınmışlar, 
kendi istedikleri adayın kazanması için, derneğin ba
şına getirilmesi için haksız bir tasarrufta bulunmak 
istemişlerdir. 

Sayın Ticaret Bakanlığı kendi arzu ettiği çoğun
luğu temin edemeyince, himayesine almış bulundu
ğu adayı kazandıramayınca, derneğe müdahele eyle
miştir. iç Ticaret Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 1978 
tarihli ve 26609 sayılı yazısı bu mealdedir. 

Her şeye rağmen dernek yöneticileri saygınlıkla
rını, demokrasiye inançlarını yitirmemişler ve »kong
relerinin bir sonraki kongrede yapılacağına dair 
inançlarını muhafaza etmişlerdir. 

507 sayılı Yasanın açık hükümleri uyarınca Ba-
" kanlık, yukarıda tarih ve numarasını zikrettiğim ta

limatında emredilen hususların yerine getirilmesi so-
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nucu, yönetim kurulu yeniden kongre yapmak duru
muna gelmiş ve keyfiyet Bakanlığa bildirilmiştir. 
Derneğin yöneticileri tarafından, dernek yasasına, 
dernek tüzüğüne ve yönetmeliklerine uygun biçimde 
yeni kongre için hazırun cetvelleri hazırlanmıştır. 

Buna rağmen sonucu 'kongrede, 28 Ocak 1979 ta
rihli Genel Kurulda bu hazırun cetvelleri gereğince 
delegeler içeriye alınmayıp, bir evvelki kongrede, 
8 Ekim 1978 tarihli kongrede kullanılan hazırun lis
teleri muteber sayılmış, onun üzerinden ve isimleri
ne de dikkat edilmeksizin gelişi güzel imza atılmak 
suretiyle; Bakanlığın bir beyaz kâğıda «İç Ticaret 
Genel Müdürlüğü»' resmi mührünü vurmak suretiyle 
vermiş olduğu ve himaye görmüş olan sözde delege
ler salona alınmak suretiyle netice sağlamak crheti-
nc gidilmiştir. 

Şoför ve esnafın iradesine güvenerek dernek yö
netiminin bu kayıtlara göre, 28 Ocak 1979'da kong
reye gidileceğini ilan etmesine, bildirmesine rağmen, 
Bakanlık işin çıkmaza sokulmasını temin için kong
re sabahı yine militanları, hükümet komiseri gibi gös
termek suretiyle, ki dernek yöneticileri tarafından 
gerçek de biliniyor, iddia o merkezdedir, bu şekilde 
hazırlanan cetvelleri değiştirmek, eski listeleri göster
mek, beyaz kâğıtlara imza attırmak ve kendi grup
larının himaye ettikleri adayın, grubun kartını ve be
yaz k;ğıda resmi mühürlü kartı vermek suretiyle -

I biraz sonra göstereceğim - kongreyi iptal edecek, er-
I teleyecek şekilde olumsuz davranışlara da Sayın Ti

caret Bakanlığı yetkilileri resmen amil olmuşlardır. 

Dernek genel kurul toplantılarının nasıl yapılaca
ğını düzenleyen 507 sayılı Yasanın 13, 14 ve 15 nci 
maddeleri Bakanlığa böyle bir yetkiyi vermemiş bu
lunmasına rağmen, bahsettiğim her 3 kongrede de 
Hükümet haksız tasarruflarda bulunmuş ve demok
rasiye, tüzelkişilerin, derneklerin hukukuna aykırı ha-

I reket etmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın, 507 sayılı Yasanın bütün bu hüküm-
I leri çiğnenerek Bakanlıkça üşenmeden binlerce mü-
I hürlü boş kart, yakasına falan adayın rozeti verile-
I rek, isim ve üyeliklerine bakılmaksızın rastgele cet-
} vellere imza attırılarak Bakanlıkça salona doldurul

muş bulunmaktadır. Yapılan itirazlar, tutulan zabıt
lar fayda vermemiş, asıl üyelerden pek çoğu dışarı-

I .da saat 15.30'a kadar bekletilmiş, örfi idare yetkili
lerinin de gözleri önünde biriken büyük kalabalıktan, 
iradesini çiğnetmek İstemeyen şoförlerin tepkisinden 

I çaresiz duruma düşen Bakanlık yetkilileri adına tç 
I Ticaret Genel Müdür Yardımcısı, «aranılan çoğun-
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luk sağlanamadı»! bahanesiyle binlerce şoförün pro
testosu ve engellemeleri arasında emniyet görevlileri
nin himayesine sığınarak, görevli olduklarını ileri sü
ren ve kongreyi bertaraf eden, kongreyi çıkmaza sü
rükleyen kişiler çekilip gitmişlerdir; kongre bu suret
le iptal edilmiş bulunmaktadır. Bu durum karşısın
da, 3 ncü defa sukutu hayale uğrayan ve kongresini 
yapamamış bulunan onbinlerin üzerinde delegenin 
Bakanlığın bu icraatına, resmi muamelelere ve dev
lete güveninin ne hale geleceğini düşünmek yerlinde 
bir husustur. 

Hükümetin bu tutumunu, uzun süre ve ağır bir 
şekilde şoför esnafı ve kongre delegeleri bu suretle 
protesto etmişlerdir; ama ne diyelim ki Hükümet, 
bu kabil •antidemokratik davranışlardan, dernekleri 
kendi himayeleri altına alıcı müdahalelerinden mem
nun bulunmaktadırlar ki halkın, dernek mensupları
nın şikâyetlerini nazarı itibare almamaktadırlar. 

Sayın Ticaret Bakanı bilmelidirler ki, bu derneğin 
kongrelerini zamanında yaptırmamış olmaktan dola
yı uğrattıkları zarar, resmen olmasa bile vicdanlar 
önünde kendilerinden sorulmak hakkaniyetli bir hu
sus olacaktır. 

Sayın Bakan bu tutumuyla Bakanlığına, Hükü
metine ve mensup olduğu teşkilatına zararlı olmuş
tur ve olmaktadır. 

Memleketimizde bugüne kadar eşine rastlanma
mış, keyfi, sorumsuz bir uygulama; bu suretle bir 
defa daha Sayın Ticaret Bakanı tarafından uygulama 
mevkiine konulmuş "bulunmaktadır. Bu da, Başkent
te, Ankara halkının 40 binin üstünde dernek mensu
bunun ve onbinlerin üstünde delegelerin önünde ce
reyan etmiş bulunmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, hangi siyasi kanaatte olur
sak olalım bu şekilde kanunsuzlukları uygulamak, 
kanunları tatbik edecek yerde kanunsuzlukları dü
şünmek ve tatbik mevkiine koymak, elbette tasvip 
edilir bir hareket, bir tutum, bir Hükümet tasarrufu, 
Bakanlık tasarrufu olmasa gerektir. 

İşin biraz daha detayına inmek istiyorum. 
Bu derneğin olağan genel kurul toplantısının, der

nek yöneticilerince yapılan çağrısı üzerine toplanma
sına rağmen, Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen 
20'nin üstünde görevli ve komiser sabahın erken 
saatinde duruma el koyarak kongreyi çalışamaz ha
lâ getirmişlerdir. 

Hiçbir yönetim görevlisi ve üyenin bulundurul-
madığı bölüme, gruplar halinde alınan üyelere, 
8 Ekim tarihindeki olağanüstü genel kurul için ha-
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zırlanmış bulunan toplantıya katılanların listeleri, 
ikinci kez imzalatılmak suretiyle içeri alınmak isten
mişlerdir. Halbuki dernek idaresi, yeni kongre için 
yeni bir haziran cetveli hazırlamış bulunmaktaydı. 
Buna göre delegelerin içeri alınması gerekirdi. Bu hu
sus dahi göstermektedir ki, normal. derneğin listesini 
tatbik etmeyip, bir başka liste üzerinden işlem ya
pılması, işlere bir karmaşıklık verilmesi isteğini gös
termektedir. 

Bu hususa değinen ve ayrıca bu toplantı için ha
zırlanmış, Bakanlığa ibraz edilmiş listeler bulunduğu 
halde, bunların tatbik edilmemesi, art niyetler oldu
ğunu açıkça kanıtlar inancındayım. 

Bu listelerden birinci defa veya ikinci defa kul
lanılışları renk ve tonlarla o kadar bellidir ki, ayrı 
kalemlerle atılmıştır ve isimlerin hizasına atılan im
zalar isminin yanındaki delege adını taşımamakta
dır. Birinci ve ikinci imzalar bu suretle farklı bulun
maktadır. İlgililerce incelendiği zaman bu husus ko
layca görülebilmektedir. 

Sayın Bakanlığın himaye ettiği Günday Grubu 
ılÇin 28 Ocak 1979 tarihli kokartlı rozetler hazırlan
mış ve bunlar seçilen ve gözde birtakım kişilere, ken
di istikametlerinde oy kullanacak kişilere gösterilmiş 
bulunmaktadır. Bu, biraz evvel bahsettiğim resmi 
mühürlü kâğıttır; bu, belli delegelere ve belli istika
mette oy kullanacak delegelere verilmiş, Ticaret Ba
kanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün resmi müh
rü, bunun niçin verildiğini, müdahale teşkil edip et
mediğini kongreye, maksadının ne olduğunu Sayın 
Bakan açıklamak mevkiindedir görüşündeyim. 

Bu da, belli bir grubun, Bakanlığın himaye ettiği 
grubun rozeti durumundadır. Bu kişiler açıkça, bu 
sebeple himaye görmüşlerdir; ama dernek 40 bin 
üyesiyle zarara sokulmuş bulunuyor. Halen de kong
resini yapamamış ve nizamlar, kanunlar, dernek ka
nunları bu suretle ihlal edilmiş bulunuyor. 

Bu hadisede İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Sa
yın Bakanlığın haksız müdahaleleri, derneğin büyük 
miktarda üyelerinin iğbirarını mucip olmuş, Hükü
mete güvensizliğini olay mahallinde belirttikleri gi
bi, halen geçen zaman zarfında da, her geçen gün, 
«yeni kongreleri de aynı şekilde Sayın Bakanlık» er
teletecek mi? diye endişeler içerisinde bulunmakta-

* dırlar. 
Görülen manzaranın bir üzücü yönü de şudur : 

Bu tür gayretkeşlik içinde kısmen paırkalı militan gö
revlilerin bu gayri ciddi görünümlerine, kırmızı ze
min üzerine «Ticaret Bakanlığı» yazılı bulunan pazu-
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bentlerin takılması, Devlet, daha doğru deyimle, Ti
caret Bakanlığı hükmi şahsiyetine yara aldırtıyor. Te
menni ederiz ki, yeni kongrede Bakanlık bu şekilde 
müdahalelere kalkışmayacaktı r. 

Salon tıklım tıklım dolu olduğu halde, Bakanlık, 
delege olmayan 1 500 kadar kişiyi, bu şekilde, belli 
grupların rozetini ve mühürlü kâğıdını vermek sure- i 
tiyle, zoraki şekilde, gayri kanuni şekilde içeri aldır
mış ve kongreyi bu suretle erteletmiş bulunmakta
dır. 

Değerli milletvekilleri, maksat, bir yerde illetin 
bulunup bulunmadığını, bir bünyenin hasta olup ol
madığını tespit etmektir; demokrasiye aykırı icraat 
yapılabiliyor mu, yapılmıyor mu? Bu Hükümet, söz
leriyle, davranışlarıyla, temennileriyle demokrasiden 
yana olduğu halde, tutumlarıyla, icraatıyla, kanunla
rı çiğnemesiyle insan haklarına, tüzelkişilerin huku- I 
kuna saygılı olmamakla antidemokratik tutumlar mı 
takip etmektedir? Bunu ayırt etmek, kanunların ve I 
nizamların mevcudiyetini ve hakkıyla tatbikini sağ
lamak mevkiindeyiz. Elbefte kanunların ve nizam
ların tatbikini sağlamak mahkemelere, adalet ciha- I 
zina düşen bir husustur; ama Yüce^Meclis da yaptığı 
kanunları tatbik eden, murakabesiyle mükellef bu
lunduğu Hükümeti bu suretle, haksız tutumlarında I 
en azından himaye etmemek suretiyle, imkân verme
mek ve yenilerinden, en azından, yeni haksız, anti- I 
demokratik müdahalelerinden bu Hükümeti koru
mak mevkiindedir. I 

Bu duygularla önergemizi, samimiyetle, demokra- I 
si inancımız icabı kanunların bütün vatandaşlar için I 
hakkıyla işletilmesinden yana olduğumuz için vermiş I 
bulunuyoruz. 

Şimdiye kadar verdiğimiz önergelerden hiçbirisi I 
sayın iktidar kanadınca kabul edilmiş değildir. Haklı 
çıkıp çıkmadığımızı tespit bakımından olsun, öner
gemizin müspet kabul edilmesini, oylanmasını ve I 
ciddi araştırmalar yapılmasını ve Hükümetin antide
mokratik tutumlarının önlenmesine yol açılmasını 
Yüce Meclisten dileyerek, önergemiz lehinde oy ve
rilmesini temenni ederken sözlerime son veriyorum. 

Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Korkut 

Özal. (MSP sıralarından alkışlar) 
MSP GRUBU ADINA KORKUT ÖZAL (Er

zurum) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; bugün Türk ekonomisi için büyük önem taşıyan 
bir bakanlığın, Ticaret Bakanlığının ve Ticaret Baka- | 
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nının bazı tutum ve davranışlarıyla ilgili olarak ve
rilmiş bulunan bir Gensoru öne'rgesi üzerinde Milli 
Selâmet Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz edi
yorum. 

Ticaret Bakanlığı Türk ekonomisinin önemli ba
kanlıklarından birisi ve belki de birincisidir. Sayın 
Bakanın ve icraatının bir Gensoruyla denetlenmek 
istendiği bir noktada Ticaret Bakanlığının ve Sayın 
Bakanın son 15 ay zarfındaki icraatının değerlendi
rilmesi ve özellikle Gensoruya konu teşkil eden hu
susların bu icaraat üzerindeki tesirlerinin ortaya ko
nulması gerekiyor. 

Bu Hükümetin icraata başladığı birinci ay olan 
1978 Ocak ayından bugüne üzülerek ifade edelim ve 
bunları tabii fiili rakamlarla, Türkiye'ye gösterildiği 
gibi değil, fiili nasılsa öyle görmeye çalışarak, bazı 
hususları ortaya koymamız lazım. Türkiye'nin gerek 
iç ticaretinde gerekse dış ticaretinde yapılan birtakım 
güzel beyanlara ve özellikle TRT'nin manzarayı çok 
toz pembe gösterme gayretlerine rağmen bir acı ger
çek vardır; Türkiye bugün iktisadi bakımdan, iç ve 
dış ticaret dengeleri bakımından bir felaketin eşiğin
de veya içinde, büyük bunalım geçirmektedir, Bir 
hükümet ki, göreve başladığından şöyle böyle 15 ay 
içinde fiyatlarda iki defa büyük patlamanın önüne 
geçememiştir, hatta ifade edeyim, bir hükümet ki, 
aldığı birbirine zıt pek çok kararlarla Türk ekono
misinin bugün içinde bulunduğu dengesiz ve artık" 
her türlü kontrolden çıkmış bir bunadım içine itil
mesine sebep olmuştur. Örnek olarak, bu Hükümetin 
işbaşına geldiği zaman ticaretle ilgili olarak yapmış 
olduğu, anakelimesiyle «Ucuzluk» biraz daha teknik 
kelimesiyle «Enflasyon» un kontrolü meselesini ele 
alalını. 

Sayın Bakan göreve başladığı zaman Hükümet 
Programının kendisiyle ilgili kısmında beyan edildiği 
gibi, Hükümetin bir ucuzluk politikası takip edeceği
ni ve ondan evvelki fiyatlarda yer almış olan artış
ları durduracağını ve Türkiye'de fiyatlara bir istik
rar getireceğini vaat etmişti. Bir Hükümet beyanı ola
rak bunu yerine getirebildiği takdirde, sadece Hü
kümeti tebrik etmemiz gerekirdi. Fiili durum ise, 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bugüne kadar 
görülmedik bir enflasyon senesi geçirmişizdir. Top
tan eşya fiyat endeksleri olarak konuşuyorum. Ge
çen yıl zarfında vukubulan enflasyon, Türkiye Cum
huriyetinin tarihindeki en büyük enflasyondur. Bu
gün bu enflasyonun resmi değerlere dahi tam mana
sıyla aksedebildiği kanaatinde değilim; çünkü, üzün
tüyle görüyoruz ki, Hükümetin bazı kuruluşlar üze-
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rinde partizanca olan baskıları, rakamların bile par
tizanca değerlendirilmesi neticesi, gerçekte çok daha 
zor olan durumları tahfif etmektedir veya hafifletme 
gibi bir görünüm içindedir. Buna rağmen, geçen se
ne zarfında Türkiye'de i% 50'yi aşkın bir enflasyon 
görülmüştü. Galiba sayın CHP sözcülerince tekelci, 
monopolcü sermaye denilenlerin dışında bu enflas
yonun acısını herkes çekmektedir. 

Netice olarak bu Hükümet yaptığı icraatla, te
kelci, monopolcü ve belli bir menfaat grubu teşkil 
edenlerin dışında çiftçisiyle, memuruyla, işçisiyle, 
emeklisiyle, dar gelirlisiyle bütün vatandaş kesimini, 
en korkunç ve en gayri adil olan enflasyon vergisiyle 
bu sene büyük bir istirap içerisine itmiştir. Üzüntüy
le 'ifade edelim ve tehlikeyi haber verelim; içinde bu
lunduğumuz 1979 yılında da, işte üçüncü ayını idrak 
ediyoruz bu yılın, bu enflasyon meselesinin ayda 
% 4 - 4,5 niscpetinde devam ettiğini görüyoruz. 

Bunun alınan enkazla ve çok kötü bir ekonomi
nin devralınmış olduğu 'iddialarıyla örtülmesi müm
kün değildir. Bu gibi iddialarla Hükümet kendini sa
vunmaya kalkıyor; ama aylardır gezdiğimiz vatan 
sathında artık kargalar bile Hükümetin bu iddiasına 
gülüyorlar. Bugün CHP'ye güvenerek oy vermiş yüz-
binler, milyonlar, bu Hükümetin değil savunmasını, 
bu Hükümetin memleketin iktisadiyatını bu duruma 
düşürmesi karşısında başlarını yerden kaldırıp ko
nuşacak duruma artık gelemiyorlar. Bizzat bu partiye 
rey vermiş, gönül bağlamış insanlar bile bu Hükü
metin icraatının vatan sathında ortaya koyduğu kor
kunç manzara karşısında sadece susmak ve gene bel
li belirsiz, bellkii birşey olur mu umudu içinde bu
günleri geçirme gayreti içindedir. Ama üzüntüyle ifa
de edeyim, bu Hükümetin bugüne kadar göstermiş 
olduğu performans bundan sonra neler yapacağını 
da göstermektedir. 

Örnek olarak dış ticareti de verebiliriz. Dış tica
rette 1978 yılında 2,2 milyar dolarlık, kendi tabirle
riyle dışsatım, bizim alıştığımız tabirle ihracat yap
tık. Acaba bu bir başarı mıydı, yoksa başarısızlık 
mıydı? Bunu, Hükümetin, kendi kendini methetme
den, oturup bazı rakamları bilimsel bir açıdan ince
leyerek değerlendirmesi lazım. Kanaatimce bu ra
kam bir başarısızlıktır, hem de büyük bir başarısız
lıktır. Neden mi? 1976 senesinde Türkiye buna yakın 
bir dışsatım yapmıştır; gene kendi tabirlerini kulla
nıyorum. Türkiye 2,2 milyarlık bir ihracat yapmıştı. 
O sene 2,2 milyar dolanla 1978'in 2,2 milyar doları 
acaba aynı dolar mıdır? Bir de ona bakalım. Bu 2 

sene arasında doların değer kaybını da nazarı itiba
ra alırsanız ki, dolarda bu 2 dönem arasında % 27 
civarında bir değer kaybı olmuştur, o zaman 1978 
senesi ihracatın 1976 yılıyla, 2 sene evveline göre 
mukayese edildiği zaman, takriben !% 30ı nispetinde 
gerilemiş olduğunu tespit ederiz. Neye rağmen? 1977 
senesi Hükümetinin bıraktığı büyük stoklara rağmen. 
Bu stoklar hakkında çok konuşuldu ve denildi ki : 
«işte efendim buğdaylar çürüyor, şu oluyor, bu olu
yor.^ 

Bunları kabul etmek mümkün değil; bunlar ben
ce şairane beyanlar olmaktan ileri gidemez. Bu Hü
kümet kendisine bırakılmış değerli pek çok stoka 
rağmen ve çok iddialı olmasına rağmen, değil ihra
catı yükseltme, rel değerlerle hareket ettiğimiz za
man ihracatın gerilemiş olduğunu görüyoruz. 

Sebebi tabii ortada; bu Hükümetin elkonomi po
litikasının kimin ve nasıl güttüğünü, zannediyorum 
Hükümetin kendisi de bilmiyor. Bu Hükümette eko
nomi politikasından sorumlu en az 4 tane baş görü
yoruz : Sayın Ticaret Bakanı, Sayın Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı ve ona müstakil bir ünite 
gibi çalışan Planlama Teşkilatı ve Maliye Bakanlı
ğı. Yani öyle bir durum vardır ki, bu 4 ünite aynı 
anda Türkiye'nin ekonomi gemisini idareye kalkıyor
lar; birisi gaza basıyor, aynı anda öbürü frene bası
yor, aynı anda öbürü debriyaja basıyor, biri de dü
menini çevirmeye çalışıyor ve bunların arasında Türk 
ekonomisinin nereye gittiği, fiyatların ne olduğu 
mevzuunda sadece bir başıboşluk, devlet otoritesi 
yokluğu ve TRT'nin, hiçbir yere dayanmayan ve ço
ğu zaman sadece gülümseme uyandırmadan ileri git
meyen, bu Hükümeti bir aklandırma gayretinden ba«$-
ka hiçbir manzara yoktur. 

Son 1-1,5 ay zarfında Türkiye'nin çok yerini 
gezdik. Bugün Türkiye gerçek manada bir yokluklar 
ülkesi haline gelmiştir. Türkiye'nin kendi ürettiği te
mel mallarının bile çok kısmı bugün bulunamamak
tadır. 

Türkiye'nin bugün akaryakıt fiyatlarına son yap
mış olduğu büyük zammın getireceği felaketi ben 
görmekten acizim. Akaryakıt fiyatlarına yapılmış 
olan zammın, Türkiye'deki bütün maddelerin üzeri
ne nasıl yansıyacağına dair size bir misal vereyim : 
Ankara'da bundan 15 gün evvel kilosu 15 liraya sa
tılan süt bugün 25 lira. «Akaryakıt fiyatına yapılan 
zamla ne alakası var?», diyeceksiniz; fakat süte ka
dar hemen kısa zamanda yansıdığına göre, artık siz 
seyredin diğer fiyatlardaki spiral halindeki katlan
mayı. 
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Burada, «bu Hükümet acaba niye başıboş bir eko
nomik gidişe seyirci kalıyor?» diye sorarsanız, işte 
Gensoruya esas teşkil eden mesele ortaya çıkıyor. 
Sayır^ Bakanın şahsına karşı hürmetimiz vardır. Bi
zim meselemiz zaten şahıslarla değildir; fakat Sayın 
Bakanın, Bakanlığa geldiğinden beri uygulamakta ol
duğu, diğer Balkanlı klan n çoğunda da uygulanmakta 
Olan bir politika var: Zannediyorum bu politika, 
Türkiye'de bundan evvel eşi benzeri görülmeyen bir 
partizanlık politikasıdır ve açıkça ifade ediyoruz, za
bıtlara da kaydediyoruz: Ticaret Bakanlığı ve bu 
Bakanlığa bağlı kuruluşlarda, özellikle çiftçiye hiz
met götüren, çiftçinin temel meselelerini halletmekte 
anakuruluşlar olan kooperatif birliklerinde büyük 
partizanlık yapılmış ve yapılmaktadır. Partizanlıkla 
neyi kastediyoruz? Biz daima şunu savunduk : Bir 
hükümet, elbetteki belli siyasi kararlarını götürmek 
için kendi görüş ve anlayışındaki kimselerle çalışa
caktır; ama bundan ilerisi, devletin birtakım kuru
luşlarını veya devletçe yürütülen birtakım sistemleri 
bir siyasi partinin organı haline getirebilecek ve on
ların her türlü çalışmalarını bir siyasi partinin amaç
larına hizmet ettirecek şekildeki davranışlar, siyasi 
ve partizanca davranışlardır ve Türkiye'de Devleti 
de, buna bağlı kuruluşları da tahrip etmiştir. 

Bir örnek verelim : Ankara'da bir Şoförler Der
neği toplantısı yapılıyor. Ankara'da Şoförler Derne
ği toplantısı önemli bir toplantıdır. Demokrasiye 
inanmış bir topluluk olarak bu gibi toplulukların de
mokratik havasını, Devletin birtakım kendisine tanı
dığı hakları suiistimal ederek Sayın Bakan kullan
maya kalkarsa, o zaman ben şunu ifade edeyim; Tür
kiye'de yepyeni bir demokrasinin suiistimal edildiği, 
devlet otoritesinin yanlış istikamette kullanıldığı bir 
dönem açılır. 

Bunun Türkçeye tercümesi şudur : Halk Partisi 
İktidarı ve içinde Sayın Balkanın da bulunduğu ba
kanlıkları idare eden bakanların, Türkiye'nin eko
nomisini, Türkiye'nin sosyal hayatını içinde bulun
duğu zor noktadan kurtarma amaçları yoktur ve ana-
amaçlarının ve gayretlerinin, devleti sıkıntıdan kur
tarmak yerine, bu devletin çeşitli kuruluşlarını bir 
partinin- iktidarına ve eline geçirme gayretleri var
dır, neticesi ortaya çıkmaktadır. 

Değerli Başkan, muhterem üyeler, bugün Türki
ye bir uçurumun eteğindedir ve bunu hepimiz göre
lim. Üzüntüyle ifade edelim ki, bu Hükümet, bugüne 
kadarki icraatıyla Türkiye'nin bu uçurumun kenarı
na gelmesine büyük ölçüde yardımcı olmuştur, mani 
olmak şöyle dursun. 

j Bir başka rakam verelim : Hükümeti devraldığı 
zaman 80 milyar olan emisyon hacmi, Türk parası
nın toplam emisyon hacmi 80 milyarken, şimdi bu
nun 120 milyar seviyesine yaklaştığını görüyoruz. 
Bir sene iki ay veya bir sene bir ay zarfında Türk 
parasında c/( 50 nispetinde bir artış yaparsınız, kar
şılıksız para basarak Türk ekonomisinin tamamen 
enflasyonist bir baskı altına alınmasını temin edersi
niz ve buna mukabil, gene üzüntüyle ifade edelim, 
buna ben enflasyonist baskıyı artırıcı çok daha önem
li bu Hükümetin bir yanlış kararını ekliyorum; tica
ret ve ekonomi siyaseti politikası olarak bu Hükü
met, üretimi artıracağına, üretimi kısıcı, buna muka
bil tüketimi artırıcı bir iktisadi politikayı izlemektedir. 
Fabrikaların önemli bir kısmının çok düşük kapa
sitelerle çalıştığını görüyoruz. Bugün Türkiye için en 
önemli ürünleri üreten fabrikaların bir kısmı tatil et
miştir ve bir kısım fabrikaların da >c/c 30 kapasiteye 
kadar düştüğünü bizzat tespit etmiş bulunuyoruz. 
Bu fabrikalar, bugün Türkiye için çok önemli olan 
traktör, kamyon, ulaşım araçları veya temel altyapı 
maddeleri üreten fabrikalardır. 

Bu gidişle acaba bu Hükümet Türkiye'yi nereye 
I götürecektir? Yüce Mecliste bu sualin cevabını arı

yorum. İşte, yeni bir önlemler demetiyle, gene tica
ret hayatımıza, ekonomi hayatımıza yön verecek ye-
ni bir önlemler demetinin müzakere edildiğini görü
yoruz. Hemen söyleyelim, ne kadar mübalağalı tak
dim edilirse edilsin, bu önlemler demetinin de aynı 
mantalite içinde korkakça, meseleleri çözecek güçte 
olmadan, sadece zevahiri kurtarma önlemleri oldu
ğunu. hep beraber göreceğiz. 

Önlemlerin, Türkiye'ye getirilişinden bile bunla
rın ne kadar cesaretsiz önlemler olduğunu görüyo
ruz. Dün sabah radyoyu dinliyoruz, Sayın Başbaka
nın, Bakanlar Kurulundan hemen sonra önlemleri 
kamuoyuna açıklayacağı söyleniyor; bekliyoruz Sa
yın Başbakan önlemleri açıklayacak Bakanlar Kuru
lundan diye, haa diyorlar, bu bir de parti ortak grup
larında açıklanacak, bir gün daha tehir ediliyor; ya
ni önlemlerin takdim edilmesinde bile bunların ne 

I kadar gelişigüzel, ne kadar palyatif, ne kadar güçsüz 
olduğunu şimdiden görmemek mümkün değildir. On
dan sonra bu önlemler demetiyle Türk ekonomisine 
bu Hükümet yön verecek... Bunun mümkün olmadı
ğını burada ifade ederiz. 

Bu Hükümet, kendisine gelişinde tanınmış olan 
bir fırsatı, ekonomiyi fevkalade yanlış idaresiyle he-

1 ba etmiştir. Sayın Bakan da, bu ekonominin yöneti-
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çilerinden biri olarak yapılması gereken pekçok şeyi 
yapamamış olarak burada huzurunuzdadır. 

«Bu Hükümet ayakta mıdır, ne vakit düşecektir?» 
diye sualler soruluyor bu memlekette. Geçen gün bir 
yerde bir büyük topluluk önünde vatandaşlar soru
yorlar; «Bu Hükümet ne zaman düşecek?»; Orada 
verdiğim cevabı sizlere de takdim edeyim. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Onu 
siz diyorsunuz. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bu Hükümet as
lında düşmüştür, şu anda yerdedir. Yani lazım olan; 
bu Hükümeti o yerden kaldıracak bir şey lazım, ope
rasyon lazım. Bir hükümetin bundan daha zor bir 
duruma düşmesi mümkün değildir. Vaatlerinin hiçbi
risini yerine getirememiş, söylediğinin hepsinin tersi
ni yapmış; «ucuzluk», demiş, memleketi korkunç pa
halılığın içine sokmuş. Şimdi de size burada söylü
yorum; sayın Başbakan şeddeleyerek «devalüasyon 
yapmayacağız», diyor ve ben siz burada bakın zabıt
ları okuyorum, bu Hükümet devalüasyonu yapma
dan da devrilmeyecektir; yapacak, ondan sonra dev
rilecektir veyahut da görmüştür devrileceğini. O kor
ku içinde «devalüasyonu yapmayacağım» diye biraz 
daha nefes almaya çalışıyor. 

BAŞKAN — Sayın Özal, süreniz bitti efendim. 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Süremizi bitir

dik, teeşlkkür ederim Sayın Başkan. 
Dolayısıyla Milli Selamet Partisi Grubu adına, 

bu Gensoru önergesinin kabul edilmesini özellikle 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubundan da rica ediyo
ruz. Bugün ortalık tozpembe değildir; bugün Türki
ye'nin ekonomisi, ticaret hayatı, sayın Cumhuriyet 
Halk Partili milletvekillerinin vicdanlarına hitap edi
yorum, eğer çok tatlı, güzel, vatandaşlar her yerde 
kendilerini 'kucaklayıp «Allah sizden razı olsun, gül
lük gülistanlık yaptın»! diyorlarsa, bu Gensoruyu ka
bul etmeydim; ama bunun dışında bir şey varsa, ge
lin şu Gensoruyu kabul edelim de, Ticaret Bakanı
mıza biraz; hesap soralım; «ne yaptınız da bu ara
bayı tekerleri yukarıda, gövdesi aşağıda bu hale ge
tirdiniz?» Bu hesabı sormak bizim hakkımızdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MSP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Grupları adına söz isteyen?.. Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubu adına Sayın Neccar Türkcan, buyu
runuz. 

Sayın Türkcan, görüşme süremiz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA NECCAR TÜRKCAN 

(izmir) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; 
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hepinize Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım 
adma saygılar sunarım. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Mehmet İrmak ve 
9 arkadaşının, Sayın Ticaret Bakanımız Teoman 
Köprülüler hakkında vermiş oldukları Gensoru öner
gesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin görüşleri
ni belirtmeye çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, öyle bir garip Gensoru 
önergesidir ki görüştüğümüz, insan ister istemez, bu 
Gensoruyu veren sayın -üyeler acaba 5Cı7 sayılı Ya
sayı hiç mi okumadılar diye düşünüyor. Ankara 
Umum Şoförler ve Otomobilciler Derneğinin kong
resi 3 defa çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiş, 
onun yerine kongrenin eksik sayıyla yapılmasına Sa
yın Bakanlık izin verseydi, bugünkü yasaya göre yö
netimin yanlış oluşmasına olanak verdiği için, bu 
Gensoru önergesi ancak o zaman verilebilirdi. 

Değerli Milletvekilleri, burada 3 sefer genel kurul 
ertelenmiştir. Her ertelenişinde, yasaya göre gerekli 
çoğunlukta üye adedinin bulunmamasından bu erte
leme olmuştur ve bu ertelemede eksiklik, gerek yö
neticilerin, gerekse bu kongreye giren muhalefet eki-
binin üyelerince de imzalanarak zabıt altına alınmış
tır. 

Değerii arkadaşlarım, Ankara Umum Otomobil
ciler ve Şoförler Derneği, kongresini 7 . 1 1 . 1976 ta
rihinde yapmış ve .bugünkü yönetimi işbaşına getir
miştir. 507 sayılı Yasanın 13 ncü maddesine göre, 
1977 yılında adiyen toplantısını yapması gerekirken 
yapmamıştır. Sayın önerge sahiplerinin partilerinin 
de ortak bulunduğu Cephe Hükümeti bu konuyu o 
zaman gündeme bile almamıştır. 507 sayılı Yasanın 
13 ncü maddesi: 

«Genel kurul yılda bir defa belli yer ve saatte 
adiyen toplanır. 

a) Yönetim Kurulu üye tamlsayısıimn yarıdan faz
lasının kararıyla, 

b) Üyelbndan beşte birince (500 dem fazla üye.'ü 
derneklerde onda biri) düzenlenecek tutamak ve gün
demle yapılacak başvuru üzerine yine yönetim ku
rulu kararıyla, 

c) Denetçilerimi çoğunluğuyla, 
ç) Gerektiğinde Bakanlıkça, 
Her zaman için olağanüstü toplantıya çağrılabilir

ler.» 13 ncü madldıe buidlur. 
13 ncü maddeye göre, 1977 yılında toplantısı yapıl

mamıştır. Bu maddeye göre, toplaıttyı 1977 yılında 
yapiması gerektiği halde yapmamış. Dernek Başkanı
mın rahatsızlığı sebebiyle istifasından 5 ay sonra, 
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12.5.1978 tarihinde yönetim kurulu kararıyla kongre 
ıtopianıtıya çağrılmıştır. Yine bu toplantıda çoğunluk 
sağlanamamış, toplantıya iştirak eden üyelerin sayı
sı 'sonunda bizzat Dernek Başkanı, bugünkü Dernek 

-Başkanı, yardımcısı ve muhalif gruplar taıafından 
düzenlenen, imzalanan bir tutanakla ekteriyejln r ağ
lamam adığ ı sap t anmış ti r. 

İkinci toplantıya 8 Ekiim 1978 tarihinde, 13 ne a 
maddenin (ç) fıkrası gereğince karar verilmiş; fakat 
yine çoğunluk sağlanamadığı için, Dernek Ycn'ei'm, 
Kurulu, Başkan ve muhalif grupların yine imzaları 
alınarak, çoğunluğun olmadığı tespit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ikinci toplantıdan önce Ba
kanlık, Ankara'da 40'bin'in üzerinde üyesi olan Umum 
Otomobilciler ve Şoförler Derneğinin kongresinin ya
pılabilmesi için; meukği bırakmış olanların, ölmüş 
olanların, yahut da. başka i "ere göçmüş olenların bu 
üyelikten düşürülmesi istenmiş (bu konuda 5C7 sa
yılı Kanun açıktır), üye sayısı azaltılarak kongrenin 
yapılması istenmiş; ama bu durum yine mevcut yö
neticiler tarafından halledilmemiştir. Böylece yapılan 
toplantıda yine çoğunluk sağlanamadığı için kongrj 
yapılamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, 507 sayılı Yasanın 14 ncü 
maddesi açıktır. 14 ncü maddede, « O y a c ı n üçle bi
rinin topTantısıyte çoğunluk olur ve çalışma başlar, 
dehilmektedıir. 3C0'dien fazla üyesi bulunan dernekler
de de dioııte birle çoğunluk sağlanır. İkinci toplantıda 
da en az ondla bir üyenin bulunma zor unluğu vardır, 
Genel Kurulda. Yani 507 saydı Yasanın 14 ncü mad
desi değişmediği sürece, bu kongrenin eksik üye ade-
diyk yapılması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, böyle büyük kentlerdeki bu 
esnaf ve sanatkârlarımızın, sık Kik böyle kongre erCc-
kırn'ekrinin başlarına gelmemesi için, yine Cumhuri
yet Halk Part'jsi, 5C!7 sayılı Yasada hazırladığı yasa 
değişikliğinde, bu maddeyi de düzenlemeyi amaçla
yarak, buna yeni b'r sayısal oran getirecektir. 

Değerli arkadaşlarım, son kongreleri, üçüncü defa 
28 Ocak 1979 tarihİnda yapılmış; üçüncü toplantıda 
da, 14 ncü maddedeki o belirtilen onda bir üye bu
lunmadığı için, Genel Kurul tekrar toplantıyı açama
mıştır. 5C7 sayılı Yasanın 16 ncı maddesine göre, Ti
caret Bakanlığını teimsil eden Hükümet komiserinin 
üye tamisayusının (yeterli sayının) orada bulunma zo-
runluğunu mutlaka gördükten sonra kongreyi açtırma
sı gerekmektedir. Bu, maalesef sağlanamamıştır; 
3 482 kişi Genel Kurula katılmıştır, onda bire var

maya 440 eksik üye kalmıştır. Bütün sayısı 3 922 kişi 
olması gerekirken, 3 482 üyenin Genel Kurula ka
tıldığı, sayın Bakanlık temsilcisinin, (Hükümiet ka
mberinin) yine iyi niyetlerle, tam tarafsızlıkla, gerek 
yönetici, gerekse muhalefet kanatlarının tuttuk lan 
tutanakla, nazının cetvelini tetkikleriyle ortaya çak
mış ve sayın Ticaret Bakanımız burada tam demok-
ıaçîa, taraıfsız davYanarak hareket etmiş ve kongi'enleı 
eksik sayıyla bir başka yönetimin eline geçmelini ön
lemiştir. 

•Değerli arkadaşlarım, Bakanlığın tutumunu bu
rada takdirle karşılamak gerekmektedir; eks'lk sayıyla 
yapılmaya çalışılan kongreyi açıirimamıştır. Çünkü, 
tamsayı geldiği zaman, oluştuğu zaman, bütün üye
lerin görüşüne göre, itimat ettiği, güvendiği yönetim 
seçilecektir. Eksik sayıyla bu tam teşekkül etmey:-
ceğlnden, buna mani olmuştur. Bunun için sayın Ba
kana, grupumuz adına teşekkürü borç biliriz. 

Bu durumda, verilen Gensoru, 507 sayılı Yasa
nın 13-14 ve 16 ncı maddelerini özenle uygulayan 
•sayın Bakanımız hakkında yanlış verilmiştir. Bu ne
denle, Cumhuriyet Halk Partisi Gruibu olarak Gen
soruya ret oyu vereceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Ticaret Bakanımızın yalnız 
bu konuda değil, diğer konularda da halkçı ve halt
tan yana çalışmalarını takdirle anar, buradaki linkli 
tu.', umunu tasvip eder, Yüce M edilse şahsım ve Cum
huriyet Halk Partisi Grubuna saygılar sunarım,. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşeşkür ederim Sayın Türkcan. 
ÖZER YILMAZ (Bu^sa) — Cumhuriyet Halk 

Partisi Grubuna saygılarını sundu; Cumhuriyet Halk 
Paritisl Grubuna saygı sunulmaz ki... 

BAŞKAN — Dil sürçmesi oldu, «Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına» olacak zannediyorum. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Cemal Tercan. 
(AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Tercan, görüşme süreniz 20 dakikadır, bu
yurunuz. 

AP GRUBU ADİNA CEMAL TERCAN (İzmir) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 
Sayın Ticaret Bakanı hakkında Verilen Gensoru öner
gesi münasebetiyle Adalet Partisi Grubu adına hu
zurlarınızda bulunmaktayım, Bu itibarla hepinize en 
derin saygılarımı sunarım. 

Muhterem arkadaşlar, Ticaret Bakanlığımız, ül
kemizin iç ve dış ticaretini tanzim, etmek, gibi fevka
lade önemli bir görevle görevlendirilmiş bir bakanlık -
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tır. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu şartlar içinde, 
Ticaret Bakanımızın görevi, milli ekonomimiz açı
sından, ülkemizin geleceği açışımdan fevkalade önem 
arz etmekteıJir. Ticaret Bakanımız, günün 24 saatini 
'bulgun karşı karşıya bulunduğu bu sorunları ve Ba
kanlığa taalluk eden işleri halle inicisi lazım, gelen du
rumda iken, maalesef Ticaret Bakanlığı işi, gücü bı
rakmış, Türkiye'de sayıları 4 bini bulan ve 507 sayılı 
Kanunla teşkilatlandırılmış; olan küçük esinıaıf vie sa
natkârlar derneğini hasım ilan etmiş ve bunların hak
larına tasallut eder durumda olmuştur. 

Bu itibarladır ki, önerge Bakanlığın bir tasarru
funun şöyle, ya dıa böyle icrasından diolayı dikkate 
alınacak bir önerge değirdir. Herkesçe bilindiği gibi, 
esnaf ve küçük sanatkâr dernekleri, Anayasamızın 
122 nci maddesinden güç alarak 507 sayılı Kanunla 
kurulmuştur, teşkilatlanmıştır. 

Sayın Bakanımız, Hükümet işbaşına geldiğinden 
beri, partilisinin militanlarına iş bulabilmek mecburi
yetinin tazyiki altında .bulundurulmuş, o da kolay yol 
olarak derneklerimizi görmüştür. Türkiyeımıiz'in he
men her yerinde yapılan tanığıeterde, Sayın Ticaret 
Balkanının eli, varlığı hissedilmiştir. Haımıdöıllsun ki, 
sayıları 4 bine varan bu derneklerimizin c/c 80'i .kong
resini şu an bitirmiş durumdadır ve hiçbir eonaf ve 
sanatkâr, Sayın Ticaret Bakanının oyununa, ge'.me-
miştir. (AP siîiaferındlan «Bravo» süsleri) 

Muhterem arkadaşlar, esnaf ve sanatkârı iyi tanı
mak lazımıdır. Benden evvel konuşan CHP Grubu 
Sözcüsü Sayın Neccar Tünkcan ile ben İzmir'de yıl
larca beraber çalıştık. O CHP'li idi, ben AP'li idiim. 
Neccar Tünkcan, benim dernek başkanımda, ben de 
onun birlıik başkanıydım. Neccar Tünkcan da çok 
iyi bilir ki, hiçbir kongresinde ne AP hükümetleri, 
ne de e:naf teşkilatlarının üst tabakasında görevli .ar
kadaşlarım, hiçbir zaman kendisine siyasal açıdan 
yaklaşmamışlar, pek çek kongre sinde kendisine yar
dımcı olmuşlardır. 

Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârı tanıyama
mıştır. Tanımadığı içindiir ki, her aldım atışında bir 
yanlışlık yapmaktadır, bir noktada da Anayasayı çiğ
nemiş bulunmaktadır. 

Yüce Meclisin muhterem azaları, Türk tarihinin 
yakın tarihinde «Anayasayı çiğnedin» diye birçok 
Tüvk büyüğü ipe gitmiştir. (AP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri) 

Adalet Partisinin görüşü şudur bu konuda: Sayın 
Ticaret Bakanının partizan tutumu, eğer Ticaret Ba-
kanlığina gidilirse gayet iyi görülür, tepeden tırnağa 

j kadar partizanlık kokar. Biz Adalet Paıtiısi olarak 
hiçbir zaman bu konuyu Meclisler huzuruna getir
memiştik. Çünkü, partizanlığın temeİindie haksızlık 
vardır, partizanlığın temıelinlde i nisan hak ve hukuku
na tecavüz vardır ve biz biliriz iki, haksızlığı yapa/n ,-
hakka ve hukuka tecavüz edlen her kim olunsa ohım, 
bugün dünyada, yarın ahrette mutlaka cezalanacak -
tır. 

Biz, Sayın Ticaret Bakanını bu kaderiyle haşhaşa 
bırakmak isterken, baktık ki saldırılar şiddetlendi ve 
Türk esnaf ve sanatkârı, «bu ülkede benim Anayasa
dan doğan hakkımı, hukukumu koruyacak bir merci 
yok mu?» diye haykırırken, dedik ki : «Türkiye'de 
tüm anayasal kuruluşların, insanların hak ve huku
kunu koruyacak mercilerin birisi ve başında geleni 
Yüce Meclistir. Yüce Meclise gideceğiz. Sayın Tica
ret Bakanının bu tutumunu arz edeceğiz ve eminiz 

I ki, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa olsunlar, 
haklılığımız görüldüğü takdirde, Sayın Ticaret Ba
kanını sigaya çekecekler, öylesine çekecekler ki, bun
dan sonra işbaşına gelecek hükümetler ve bakan
lar, Anayasayı çocuk oyuncağı sayıp, diledikleri gibi 
oynama cüretini bir daha göremeyeceklerdir. 

Bugünkü gündemde yer alan Genel Görüşmenin 
mevzuu Ankara Şoförler ve Otomobilciler Derneği
mizin kongresidir. Sayın Neccar Türkcan arkadaşı
mın dediği gibi olsa, denecek hiçbir şey yoktur; gayet 

- tabiidir, Bakanlığın görevi vardır, Bakanlığın denetle 
me hakkı vardır, Bakanlığın kongreyi çağırma yetki
si vardır, Bakanlığın teftiş yetkisi vardır. Bütün bun
ları kullanan bakana ve bakanlara kimsenin diyecek 
lafı yoktur. Ama Ankara-Şoförler Derneğinin kongre
si böyle mi olmuştur? 

Muhterem arkadaşlar, Ankara Şoförler Derneğinin 
i kongresi, Ankara Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün 

hizipler kavgasının arenası haline sokulmuştur. An
kara'da, Sayın Bakanın da mensubu bulunduğu hizip 
Sayın Bakanı tazyik altına almıştır; «Ankara Şoförler 
Derneğini al ve bize hediye et» denmiştir. 

Nitekim, Ankara Şoförler Derneğinin kongresinin 
idare karargâhı Sayın Ticaret Bakanlığı olmuştur ve 
nereden geldiği belli olmayan türlü kişiler, «cici ma
ma» diye belledikleri bu işin Sayın Bakandan kendi
lerine ikramını dilemişlerdir, ikram et demiştirler ve 
Sayın Bakan da, maalesef bu talihsiz oyunun kurba
nı olmuştur, benim kanımca bilerek yapmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, derneklerin kongre
lerini nasıl yapacakları, hangi şartlara uygun yapacak
ları 507 sayılı Yasada var. Üye sayısı 45 bini bulan 

34 — 
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Ankara Şoförler Derneğinin kongresi, ekseriyet bu
lunmadığı takdirde, yasanın emrettiği şekilde belki 
3 sene yapılmayalbilir. Çünkü yasa diyor ki : «Birinci 
ilandan sonra diğer ilanlarda mutlaka kayıtlı üyenin 
onda biri bulunacak» 45 bin üyesi bulunan bu der
neğin kongresini yapabilmek için 45 bin kişi gerek. 
45 !bin kişiyi bulamazsanız, yönetim kurulunun yapa
cağı iş; her ay usulüne göre ilanını verecek, yerini 
tutacak, hazırun cetvelinde gerçek üyenin imzasını 
arayacaktır. 

Sayın Ticaret Bakanlığı ne yapmıştır bu derneği
mize? Evvela 3 tane müfettiş göndermiştir. Plan böy
le tezgâhlanmıştır. 3 müfettiş niçin gitmişlerdir der
neğimize? Demişlerdir ki, kayıtlarına göre hazırun 
cetvellerini kontrol edeceğiz. Dernek ne demiştir? 
Hakkınızdır, başımın üstüne buyurun, demiştir; der
neğin bütün kayıtlarını, evrakını, defterini bu 3 mü
fettişe teslim etmiştir. Müfetişler çalışmışlar ve çalış
ma sonuçlarını (bir rapora bağlamışlardır. Rapor Sa
yın Bakanlığa verilmiştir, dernekte de mevcuttur. Ra
por şudur : 

«Yapılan tetkikat sonunda, dernek üye defterleri
nin muntazam olduğu, hazırun cetvellerinin de bun
lara uygun olarak tanzim edildiği görülmüştür.» Ya
pılacak iş nedir? Bu rapora göre dernek kongreye gi
decektir. 

507 sayılı Yasa ile kurulu dernekler kongrelerine 
giderken Ticaret Bakanından izin almazlar. «İzin 
verir misiniz Sayın 'Bakan kongre yapalım» diye bir 
sual yoktur, Bakanlığın da buna, hayır, yap, ya da 
yapma demek gibi bir hakkı yoktur. Dernekler kong
relerini yaparken, yasanın emrettiği şekilde, bölge ti
caret müdürlüklerine bildirirler, Hükümet Komiseri 
isterler, 'komiser ücretini yatırırlar, gününden ilanla
rını verirler, her şeyin hitamında kongre yaparlar. 

Muhterem arkadaşlar, Ankara Şoförler Derneği
nin kongresinde Sayın Bakanlık kendi müfettişlerinin 
Ibu raporlarına rağmen, tutmuş, derneğimizden, yeni
den hazırun cetvellerini Bakanlığa getirin demiş. 

Muhterem arkadaşlar, Ankara'da Ticaret Bakan
lığının Bölge Ticaret Müdürlüğü vardır, Dikkatlerini
ze arz ediyorum, devrede Bölge Ticaret Müdürü yok, 
bizzat Ticaret Bakanlığı ve bizzat Bakan var, istiyor
lar. Gayet tabii ki, dernek diyor ki : Ben evrakları
mı Sayın Bakanlık sana vermem, kaldı ki, senin mü
fettişlerin geldi, kontrol etti, bir de rapor verdiler; 
ama gene de ihtiyaç duyuyorsan, buyurun, evrakla
rımız dernek merkezimizde, dilediğiniz zaman, dile
diğiniz kadar tetkikatınızı yapınız. 
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Muhterem arkadaşlar, son yapılan talihsiz kongre 
örfi idare zamanına rastlamıştır ve 'bu kongrede Sa
yın Bakanlık bakınız ne yapmıştır : 

Kongrelerin salonlarını tutmak< kongrelerin inzi
batını temin etmek, kongrelerin evraklarını eksiksiz 
hazırlamak ve kongreye sunmak, kongre alanına ge
len üyenin hazırun cetveline imzasını temin etmek, 
misafir yerini ayırmak, basın yerini ayırmak, delege
nin yerini ayırmak, yönetim kurullarının görevidir, 
Ancak, hükümet komiserleri de denetlerler; gelirler 
hazırun cetvelinin başında dururlar, imza atan ki
şinin o olup olmadığına bakarlar, yanlışsa müdaha
le ederler. 

Bilmenizi istiyorum ki, bu kanunun maddelerini 
bilen bir arkadaşınız olarak konuşuyorum ve bunun 
benden sonraki konuşmalarla mugalataya gelmesini 
asla istemiyorum. Çünkü Yüce Meclis tarihi bir gö
revle, bugün karşı karşıya bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakanın namzeti bel
lidir; Sayın Bakan birisini oraya tayin edecektir. 
Kongreye tutuyor, 20 tane militan tayin ediyor; sa
kallı, bıyıklı, kollarında «Ticaret Bakanlığı» yazan 
20 tane adam tayin ediyor. Bunlar derneğin görev
lendirdiği kişileri salona sokmuyor, hatta yönetim 
kurulunu hazırun cetvelinin başına sokmuyor. Sa
londa tertibat alınmıştır; 20 tane kim olduğu belir
siz - ki Sayın Bakanlık bunları ismen derneğe bildir
miştir - bu kişiler kollarında pazubent ve yakaların
da Sayın Bakanın namzeti olan Günday Grubu ro
zetini taşıyan her kişiyi hazırun cetvelinin başına alı-* 
yor; ismi olsun, ya da olmasın derneğin geçerli olan 
hazırun cetvellerini bir yana atıyor, derneğin 8 ay 
önce tanzim ettiği hazırun cetvellerini masanın üze
rine koyuyorlar ve üstlerine de ustaca hazırlanmış 
bir beyaz kâğıt koyuyorlar; gelenin âdı olup olma
dığına bakılmaksızın, yakasında kartı olan ve herhan
gi bir yere imza atan her kişiyi salondan içeri alı
yor ve eline Ticaret Bakanlığı mühürlü beyaz kartı ve
riyor; sinyalleşme böyle. Yakada bu kart olacak, 
elde bu kart olacak; üye olup olmaması önemli de
ğil-

Muhterem arkadaşlar, derneğimiz bütün bunlara 
rağmen bu kongrede uzaktan seyirci pozisyonunda 
kalmıştır; etraf birtakım adamlar tarafından sarıl
mış, kongre yapılmıştır. Kongre açılamamıştır; o gün 
o:ada bulunan örfi idare kumandanlığı mensubu sa
yın subaylar da en nihayet isyan etmişler ve «Yahu 
Allah'tan korkun; 6 - 7 bin tane bunlardan dağıtıl
dı, bu insanlar girdiler. Bu ekseriyet nasıl olmuyor?» 
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demişlerdir. Ve Ticaret Bakanlığının bir görevlisi, 
kongrede ekseriyetin olmadığını ilan ederek kongreyi 
kapamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, niye bu böyle yapıldı? Her 
şeye rağmen, her tertibe rağmen, Günday görmüş
tür ki, gelen vicdan sahibi esnaf kendinden olmayan 
yabanı içine almayacaktır. Onun için kongre erte
lenmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, bir vesika arz edeceğim. 
Cumhuriyet Halk Partisinin aziz mensupları, elimiz
de doküman vardır, delilimiz vardır; isterseniz açar
sınız Genel Görüşmeyi, hepsini bir bir arz ederiz. 

Bakın efendim; talik tutanağına bakalım, talik tu
tanağını kimler tutuyor? Cumhuriyet Halk Partisi 
Ankara İl Genel Meclisi üyeleri tutuyor. Ne arıyor 
burada Ankara ti Genel Meclisi üyesi? Misafir ola
rak gelebilir; talik tutanağında işi ne? Hangi hakka, 
hukuka sığdırılıyor bu? Talik tutanağını hiçbir hizbin 
lideri imzalamamıştır; ne idüğü belirsiz birtakım im
zalar vardır ve bu da sahte bir belgedir. 

Muhterem arkadaşlar, Ankara işi kısaca bu. An
kara işinden başka bir dosya daha takdim edeceğim. 
Bir Muğla hadisesi vardır. 

Muhterem arkadaşlar, Muğla'da Cumhuriyet Halk 
Partisi ti Başkanı karar veriyor; «Muğla Şoförler 
Derneği de benim payıma düşmeli» diyor. Derhal 
Sayın Bakanla kontakt kuruluyor - İlk Adım Gaze
tesinin de sahibidir aynı zamanda bu zat - karar 
veriliyor, Sayın Bakanlık derhal Muğla Şoförler Der
neğine el koyuyor. Hiç mutad olmadığı halde baş-

* müfettiş adıyla anılan bir müşavir Muğla'ya geliyor, 
Şoförler Derneğimize diyor ki «Teftiş edeceğim», 
Derneğin cevabı; «Hay hay, buyurun.» Ticaret Ba
kanlığının yetkisidir, kimse buna aykırı bir şey diye
mez. Ancak Sayın Müfettiş derneğimizin tüm evrak
larını topluyor, dernek dışında bir karargâha gidiyor; 
dernek görev yapamaz durumda kalıyor, üyesine hiz
met ulaşamaz durumda kalıyor. 

Nihayet ilgili birliğimiz ve üst kuruluşlarımızın 
İsrarlı talebiyle dernek çalışır hale geliyor. Ondan 
sonra, kongreye doğru derneğimiz giderken, Ticaret 
Bakanlığı diyor ki Muğla valisine: «Bu derneğin 
kongresi asla yapılmayacaktır.» Neye dayanarak söy
lüyor? Diyor ki: «1976 yılında yapılan kongre mah
keme tarafından bozulmuştur.» Derneğimiz valiliğe 
gidiyor. (AP sıralarından gürültüler) 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — ll'lere dayanarak. 
CEMAL TERCAN (Devamla) — Ben hukukçu 

olmadığım için sayın hukukçu parlamenterlerin hem 
vicdanlarına, hem de dikkatlerine sesleniyorum. 
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Muhterem arkadaşlar, 5Û7 sayılı Yasa, arz etti
ğimiz gibi Anayasanın 122 nci maddesinden gücünü 
almıştır, konulmuştur. Anayasamızın 122 nci madde
sini bir okuyalım. Hafızalarınızı tazelemek için. bir 
kefe daha okuyacağım. 

Anayasamızın 122 nci maddesi : «Kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları, kanunla meydana 
getirilir ve organları kendileri tarafından ve kendi 
üyeleri arasından seçilir. İdare, seçilmiş organları, 
bir yargı mercii kararına dayanmaksızın, geçici veya 
sürekli olarak görevinden uzaklaştıramaz. Meslek ku
ruluşlarının tüzükleri, yönetim ve işleyişleri demokra
tik esaslara aykırı olamaz.» Anayasa diyor bunu. 

Muhterem arkadaşlar, Derneğimiz valiliğe itiraz 
ediyor, diyor ki: «Sayın vali, Bakanlık galiba dal
gın, o mahkemeye biz itiraz ettik ve itirazımız ka
bul edildi, tik mahkemenin verdiği karar hükümsüz 
kaldı.» Vali görüyor ve sayın vali bu arada ne yapı
yor? Onurlu bir devlet adamı olarak Ticaret Bakan
lığına, «Bunların böyle bir 'iddiaları var, bu idiala-
rını kanıtlayan da mahkeme kararları .var; ne yapa
lım?» diyor. Ticaret Bakanlığının ilgisi, ki vesikayı 
arz edeceğim, okuyacağım, «Ne olursa olsun bu kong
reyi yaptırmayacaksın...» 

Sayın vali, devlet adamı olarak bağlı bulunduğu 
İçişleri Bakanlığı Müsteşarına söylüyor: «Bunlar be
ni kanunsuzluğa zorluyor ne yapayım Sayın Müste
şar?» 

Sayın Müsteşar, Sayın Ticaret Bakanıyla görüşü
yor ve Sayın Müsteşar Valiye diyor ki: «Ticaret Ba
kanıyla görüştüm, ne olursa olsun bu kongreyi 2 nci 
işara kadar yaptırmayın.» Eğri mi doğru mu, bir ba
kalım. (AP sıralarından gülüşmeler, «Doğru» sesleri) 

AHMET MAHİR ABLUM (Kütahya) — Devlet 
kim bunlar kim? 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Tutanak. 
Sayın vali bir tutanak tanzim ediyor efendim, ay

nen okuyorum: «Halen Şoförler Derneği Başkanı 
Adil Demir, Başkanvekili Durmuş Akçam, yönetim 
kurulu üyesi Mehmet Boz, yönetim kurulu üyesi İs
mail Hışır, Mehmet Uygur, yönetim kurulu üyesi 
Mehmet Akkaya, yönetim kurulu üyesi Sami Yılmaz, 
yönetim kurulu üyesi Orhan Nalbantoğlu valilik ma
kamına davet edilerek, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdürlüğü, 21 Şubat 1979 gün ve 
14210/2592-4520 sayılı kendilerine daha evvel tebliğ 
edilmiş olan yazı, kendilerine hatırlatılarak, Muğla 
Kamyoncular Otomobilciler ve Şoförler Derneğinin 
30.12.1976 tarihinde yapmış olduğu 1975 - 1976 yılla-
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rina ait genel kurul toplantısı, Muğla Asliye Htrkuk 
Mahkemesinin 1977/62 esas, 1978/162 sayılı kararı 
gereğince iptal edilmiş olduğundan, bu toplantıda ya
pılan seçimle işbaşına gelen yönetim kurulunun meş
ru bir kurul olduğunun kabulü mümkün olmadığı 
bildirildiği, buna karşı Dernek Başkanı Adil Demir' 
in mevzubahis Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı
nı Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesinin esas 
978/6-83 ve 978/10218 sayılı kararıyla bozulduğu ve 
bu konuda karşı tarafından yapılmış olan karar tas
hih talebine de Yargıtayca reddine karar verildiği 
belirtilmesi üzerine, Valiliğimizce Özel Kalem 
26.2.1979 gün ve 92 sayılı çok acele talebimizle du
rumun Ticaret Bakanlığına arz edildiği ve bu du
rumda Bakanlıktan Valiliğimizce kongrenin yaptı
rılıp yaptıramayacağı hususuna emir beklediği bildi
rilmesi üzerine, Ticaret Bakanlığının işari ahire ka
dar dernek kongresinin yapılmamasını telle bildirdik
leri ve İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Orhan Er-
buğ ile yapılan telefon görüşmesinde de, Sayın İçiş
leri Bakanlığımızın Ticaret Bakanı ile görüştüğünü 
ve kongrenin işari ahire kadar yapılmamasının telle 
Valiliğimize emredildiği bildirildiği kendilerine anla
tılarak, işbu tutanak tanzim edilmiştir. 

Muğla Valisi Muğla Vali Muavini 
Naci Babacan Uğur İnan 

Şoförler Derneği ve Dernek 
Muğla Emniyet Am'iri Yönetim Kurulu üyeleri» 

Alpaslan Aslan Adil Demir 

Sayın Vali ne yaptı? 
BAŞKAN — Sayın Tercan, bir dakikanız kaldı. 
CEMAL TERCAN (Devamla) — Hay hay emre

dersiniz efendim, 
Sayın Vali ne yaptı? Kanunlara saygılı olmak 

gibi büyük bir kusur işledi Sayın Bakanın nezdinde 
ve şimdi Sayın Valinin kararnamesi, Muğla'dan alın
mak üzere, Bakanlar Kurulunda imzadadır. 

Muhterem arkadaşlar, arz ettiğim delillerin daha 
çokcasını emrederseniz, bir durumun tespiti bakımın
dan Genel Görüşmeyi açmak bizim tarihi görevimiz 
olmuştur.| 

Muhterem arkadaşlar, aynı hadise İstanbul'da ol
muştur, delillidir. Bölge Ticaret Müdürü İstanbul'da 
birliğimize yazdığı yazıda şöyle diyor aynen: «Sizin, 
kongrenizi yapmanız en yasal hakkınız, her türlü 
muameleniz usulüne uygun tanzim edilmiştir, haklı
sınız ama (Yazı bu, resmen altında imza olan yazı) 
ama yukarısı bu kongrenin yapılmasını istemiyor.» 
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Yukarısı Anayasanın haklarına tecavüz ediyor, yu
karısı insan hakkına, hukukuna, haysiyetine tecavüz 
ediyor, yukarısı birtakım arpalıklar arıyor. Yukarısı, 
Türkiye'de hukuk var mı yok mu, Anayasa var mı 
yok mu, dedirtmekle karşı karşıya bulundurmuştur 
Yüce Meclisi. Adalet Partisi Grupları böylesine has
sas, böylesine bir tarihi görevde diğer parlamenter 
arkadaşlarımızla beraber hareket edecek ve Anayasa
nın, hukukun, haysiyetin kavgasında Yüce Meclisi 
beraat ettirecektir. Saygılar sunuyorum efendim. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Ticaret Bakanı Sayın Köprülüler. 
Sayın Bakan görüşme süreniz 20 dakikadır, buyu

runuz. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri, (AP sıralarından, «Allah rızası için doğru ko
nuş]» sesi) 

Bunu söyleyenin de benim kadar o konuda vic
danının rahat olmasını dilerdim. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Ama değerli arkadaşlarım, yıllarca küçük esnafı 
sömürenler, yıllarca küçük esnaf adına halen Tica
ret Bakanlığı müfettişleri tarafından teftişe tabi tu
tulanlar buraya gelip de olmayan olayları olmuş gibi 
göstermeselerdi veya... 

CEMAL TERCAN (İzmir) — Deliller ortada. 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — O delillerinize şimdi cevap vereceğim 
Sayın Tercan. 

... Veyahut ta o konuda şimdiye kadar yaptıkla
rının, Bakanlığımızın müfettişlerince saptanmış, suiis
timalle saptanmış Muğla Dernek Başkanını, 50 hin 
liralık zimmet suiistimali olan Muğla Dernek Başka
nını kalkıp burada müdafaa etmeselerdi, inanın yal
nız Ankara Şoförler Derneği konusuna değinerek söz
lerimi, onların belgelerine karşı belgelerle burada ka
patmak isterdim ama, müfettiş raporuyla sabit, der
nek arabasını satarak, derneğin, küçük esnafın para
sını, 50 bin lirayı suiistimal edenler, mahkeme kara
rıyla sabit hale gelmiş olanları burada, hâlâ o derne
ğin başkanı olarak korumak cüretini gösterirlerse, biz 
de burada her şeyi Meclise açıklamak medburiyetin-
cbyiz değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Biz de açıklanma
sını istiyoruz zaten. 
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TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım,, önce Ankara Şo
förler Derneğindeki durumu anlatmak istiyorum : 

507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Yasasının 13 ncü 
ve buna dayanarak hazırlanan Dernek Anasözleşme-
sinin 1!6 ncı maddesine göre, esnaf ve küçük sanat
kârlar dernekleri her yılın son 3 ayı içinde, yıllık ola
ğan genel kurul toplantısı yapmak zorundadırlar. Bu
nu sanıyorum ki, yıllardır bu işin içinde bulunan Sa
yın Tercan benden daha iyi 'bilir. Ancak, anılan yasa
nın ve sözleşmenin bu amir hükümlerine rağmen, An
kara Umum Otomolbilciler ve Şoförler Derneğinin 
7.Î1.1976 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 
seçilen yönetim kurulu, 1977 yılında genel kurul top
lantısını yapmaktan kaçınmıştır. 

Burada şimdi bize hesap sormak isteyenlerin, bu 
hesabı öncelikle kendileri vermeleri gerekir. 

Yasaya göre, ilgili yönetmeliğe göre genel kurul 
yaptırmasını erteleyenler ve o dernek başkanları -
madem ki partizanlıktan bahsediliyor - belli bir par
tinin kontenjan adayı olarak Ankara'dan gösterilir, 
onların kongrelerinin yaptırılmamalarına göz yuma
caksınız, yasayı yerine getirmeyeceksiniz, bu kongre
nin usulüne göre yapılması için memuruyla, baka
nıyla, müsteşarıyla hu kadar didinen, titizlik göste
ren 'bir Bakanlığa gelip burada hesap soracaksınız. 
Önce siz hesabınızı veriniz.. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

5 aylık bir gecikmeden sonra Dernek Yönetim Ku
rulu 1978 yılının Mayıs ayında - Cumhuriyet Halk 
Partili iktidar kurulduktan sonra - yayınlanmış oldu
ğu bildiride ifade ettiği gibi, dernek başkanının ra
hatsızlandığı ve aktif görev yapamadığı ve ayrıca 
yönetim kurulu içinde »başgösteren fikir ayrılıkları ve 
ibazı kuruluşlarca dernek çalışmalarının engellendiği, 
Ibugünkü ortamda çözüm bekleyen meselelerin hallin
de çıkacak manialardan dolayı, esnafın mağduriyeti
ni önlemek gerekçesiyle, 12 'Mayıs 1978 günü olağan
üstü genel kurul toplantısına gitmiştir. Dernek doğru
dan gitmiştir. Ancak, toplantıya iştirak eden üyelerin 
sayımı sonucunda, hizzat dernek başkanı, yardımcısı 
ve diğer muhalif gruplar tarafından düzenlenip imza
lanan bir tutanakla ekseriyetin sağlanmadığı tüm il
gililerce saptanmıştır. Bu tutanak buradadır, Sayın 
Tercan işine gelmediği için onları göstermiyor tabii. 

Bunun üzerine 30 Mayıs 1978 tarihli yazımızla, 
dernekten üye kayıtlarının yeniden gözden geçirilme
si ve gerçekçi düzenlemelerin yapılması'istenmiştir. 

Dernek bu konuda, üç dört aylık bir süre içerisin
de hiçhir faaliyet göstermemiş - bizim bu ikazımız 

üzerine dahi - öte yandan derneğin 1978 yılı olağan 
genel kurul toplantısının zamanı da yaklaşmış, ayrıca 
yönetim kurulu böyle büyük ve önemli sayılan bir 
derneğin üyelerine karşı mevcut sorumluluğunun ge
reklerine uvma konusunda ağır ve kararsız kalmıştır. 

Bu arada 12 Mayıs 1978 tarihinde öngörülen ve 
fakat çoğunluk sağlanamadığından gerçekleştirilme
yen olağanüstü genel kurul toplantısının gerekçeleri 
ortadan kalkmadığı gibi, geçen süre içinde belirgin 
hale gelmiş ve özellikle son güncel konuların ilave
siyle gittikçe kuvvetlenmiş. Buna rağmen Dernek Yö
netim Kurulu ilkin 1 Ekim 1978 tarihinde olağan ge
nel kurul toplantısına gidileceğini bildirmişse de son
radan Ibundan da vazgeçmiştir. Dolayısıyla bu durum 
üyelerden gelen şikâyetlerin giderek artmasına ve yo
ğunlaşmasına yol açmıştır. 

İşte bu nedenlerle Bakanlığımız objektif ölçüler 
içinde hem yönetim kurulu temsilcileri, hem de bütün 
muhalif grupların temsilcileriyle bir araya 'gelerek so
runları açık açık tartışmaya ve İrdelemeye gitmiş, ke
sinlikle herhangi bir grubun ve gruplar topluluğunun 
yarar ve zararına yol açacak bir tutumdan dikkatle 
ve titizlikle kaçınıp, tamamen tarafsız ibir davranış 
içinde kalarak 507 sayılı Yasanın 13 ncü maddesinin 
(ç) bendine istinaden 8 Ekim 1978 tarihinde olağan
üstü genel kurul toplantısının yapılmasını sağlamış
tır. Fakat, bu kez de çoğunluk temin edilememiş ve 
durum yine Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve mu
halif grupların başkanları tarafından düzenlenip imza 
edilen hir tutanakla saptanmıştır. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, bütün bu tutanak
lar ve imzalar şimdi kendilerinin yönetimde bulunan 
ve kendilerinden yana oldukları iddia edilen dernek 
başkanlarının da imzasıyla elimdeki hu dosyada sa
bittir. 

Bu 8 Ekim 1978 tarihli çoğunluk olmayan toplan
tıdan sonra bir hususu Yüce Meclise açıklamak iste
rim. 

Ancak, bu toplantı sonunda da üye kayıt defter
lerinin sağlıklı ve düzenli bir biçimde getirilmesinin 
yararı bir kez daha anlaşılmış ve kayıtların gerçek 
duruma uydurulması ve böylece bundan sonraki top
lantılarda nisabın sağlanabilmesine esas olacak temel 
şartların gerçekleştirilmesi amacıyla, dernekten üye
lik niteliğini yitirenlerin, ölenlerin, mesleği terk eden
lerin, Ankara dışına çıkanların tespiti istenmiştir. 

Hem namuslu yönetimden bahseriyoruz buraya ge
liyoruz, hem de şoför ölmüş, şoför Ankara dışına çık
mış, şoför mesleği terketmiş, ama onlar bahsettikleri 
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listelerden çıkarılmamış, ama onlar o bahsedilen lis
telerde yeni düzenlemeler yapılmadığı için başka in
sanlara delege sıfatıyla oy kullandırılsın diye sabit 
tutulmuş. İşte Bakanlığımız bunları temizledi ve te
mizlemeye devam edeceğiz arkadaşlarım. 

Bu arada derneğin 3fl 12.1978'e kadar toplantı 
yapması gerektiği halde, bu kayıt düzeltme işlemini 
tamamlayabilmesi için yeterli zamanı bırakmak üzere 
Bakanlığımız Derneğe toplantıyı daha sonra yapabil
mesi yönünde azami bir anlayış ve kolaylık göster
miştir. 

Bundan sonra, Dernek bu çalışmaları bitirmiş ol
duğunu 'bildirerek genel kurul toplantısını ilan etmiş 
ve toplantıyı 28 . 1 .1979 günü yapmıştır. 

Bu Gensoruyu veren değerli MHP'li arkadaşıma 
da hatırlatmak isterim, toplantı 19 . 1 . 1978 değil 
28 . 1'. 1979'da yapılmıştır ve bu Gensoruyu verirken 
o tarih üzerinde ıbir hata yapmamanızı dilerdim. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Sürçi lisan oldu, 
sonradan düzelttim efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Toplantının yasalara uygun bir biçim
de ve güven içinde cereyanını sağlamak için Valilik
le gerekli temas yapılmış, ayrıca büyük bir sayıda 
üyesi bulunan bu derneğin toplantısı için yeterli mik
tarda 'Bakanlık görevlisi de görevlendirilmiştir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, burada gerek Sayın 
Tercan, gerek Sayın Irmak; kollarında kırmızı pazı
bentler bulunan ve t>elli bir adayın fotoğrafını yaka
sına yapıştıran militanlardan 'bahsettiler. 

Huzurunuzda şunu Ticaret Bakanı olarak açıkla
rım ki; o gün Bakanlığımızın tespit ettiği 20 kişi gö
revlendirilmiştir. Çünkü; yine her grubun bize gele
rek «4 - 5 'bin kişi kısa sürede incelenerek içeriye 
alınmazsa dışarıda büyük hadiseler olabilir. O bakım
dan, ne olur, fazla görevli bulunsun ve içeriye gire
cek delegelerin hüviyeti kısa ıbir sürede incelenerek 
'bu işlem bitsin» dedikleri için Bakanlığımız tarafın
dan ismen bakanlık oluruyla saptanmış 20 kişi dışın
da hiçbir görevli Ticaret Bakanlığı adına pazıbent 
takmamış ve hiçbir adayın fotoğrafını taşımamışlar
dır. 

Küçük esnafı temsil eden değerli arkadaşlarımdan 
istirham ediyorum, hadiseleri saptırmak için üzerinde 
bu kadar ısrar ve titizlikle uğraştığınız küçük esnafı 
tedirgin etmemek için ve oraya o gruptan, bu grup
tan kişiler alındı diye 'bu şekilde istismar etmemek 
için lütfen bu şekilde hadiseleri tahrif etmeyiniz; bun
lar doğru olaylar değildir. 
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Yakasında belli bir grubun liderinin fotoğrafını 
taşıyarak orada bakanlık görevlisi olarak çalışmış 
olanlardan bir tanesinin fotoğrafını bana gösterebilir-
seniz gerekeni yapacağıma sizlere huzurunuzda söz 
veririm; ama eğer bu 'böyle değilse, bu şekilde haki
katleri tahrif etmek de değerli grup sözcülerine yakı
şık almayacak 'bir konudur arkadaşlarım. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — (Elinde bir kart 
göstererek) Fotoğraftan bahsetmedim Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ıbundan sonra ço
ğunluk sağlanması bu toplantıda mümkün olamamış
tır. Zira 507 sayılı Yasaya göre ikhıoi ve müteakip 
toplantılar için gerekli çoğunluk üye adedinin onda 
biri kadardır; bunu 'benden fazla Sayın Tercan bilir. 
Dernekçe verilen üye kayıt listesine göre bu nisabın 
3 922 kişi olması gerekirken iştirak eden üye 3 482 ki
şi olmuş, dolayısıyla 440 kişinin eksik olduğu görül-. 
müştür. 

Aynı şekilde diğer toplantılarda olduğu gibi bu 
toplantılarda da durumun bu olduğuna ait yine bu
günkü Dernek Başkanının da ismiyle, imzasıyla tutul
muş zaibıt vardır; yani, yeterli çoğunluk sağlanama
mış tir. 

Şimdi değerli arkadaşlarlm, bu konuda bizi eleşti
ren sayın parti grup sözcülerine soruyorum, 3 922 ge
rekli çoğunluk yerine 3 482 kişiyle 'biz bu kongreyi 
yapsaydık, bizim yaptığımız kongre yasal olur muy
du ve o zaman esas buraya gelip de sizlerin Gensoru 
vermek hakkınız olmaz mıydı? 

Gerekli çoğunluk temin edilemediği için, gerekli 
yasal çoğunluk temin edilemediği için 'bütün grupla
rın da altını imzaladığı zabıtla durum tevsik edildikten 
sonra bu toplantı ertelenmiştir ve bundan sonraki top
lantılarda da 'bu şekilde gerekli çoğunluk sağlanamaz
sa Ticaret Bakanı olarak şunu açıklamak isterim ki, 
bu toplantılar ertelenir; çünkü yasanın gereği budur. 

O bakımdan bu konuda, bu zabıtlara göre, bu bil
giyi Yüce Meclisin takdirlerine arz ederim. 

ıBunun dışında Sayın Tercan arada çok şey söy
ledi; ama Anayasa ihlalinden, ipe gitmekten falan 
'bahsetti. Yıllarca burada bu konuyu, hele küçük es
nafı belli şekilde sömürerek, küçük esnaf adına ha
reket ettiğini 'belirterek haklarında takibat açılmış 
olanların, huzurunuzda kesinlikle belirtmek isterim ki, 
bu tipte söylentilerle bizi haklı, yasal yöndeki tutu
mumuzdan geri çeviremeyecekleri açıktır. Yasalar ne 
derse, tüzükler ne derse onu yaparız, burada, Mec-

39 — 
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liste bu şekildeki konuşmalarla biz geri dönecek deği
liz, bildiğimiz yasal yola devam edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Ankara'daki olay budur. 
Yine Sayın Tercan'ın bir sözüne değinmek istiyo

rum. Bir müfettiş raporuna göre kayıtlarda hiçbir dü
zensizlik olmadığı, derneğin tuttuğu kayıtların tama
men doğru olduğunu burada ifade ettiler, bazıtlara 
geçti. 

Ticaret Bakanlığı müfettişinin dosyasının kendi 
ellerinde olup olmadığı, yahut hangi müfettişin o ra
poru verip vermediğini bilmiyorum; ama benim görev
lendirdiğim müfettişin raporu benim elimde. 2 bin ki
şiye yakın haksız yazımın, 2 bin kişiye yakın şoför 
olmadığı halde şoför şekilde kayıtlandırılmış olduğu 
'benim, Ticaret Bakanlığının resmi müfettişinin rapo
runda var. 

Kendileri bu ifadeyi nasıl kullandılar, hangi vesi
kaya göre kullandılar, onu bilmiyorum; ama benim 
elimde bunun raporu var. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — O alışıktır. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — O bakımdan, değerli arkadaşlarım, ge
rek Ankara Şoförler Derneğinde, gerek burada te
mas ettikleri Muğla olayında gerçek durum budur. 

Muğla olayını da huzurlarınızda kısaca özetle
mek isterim : 1976 yılında Genel Kurul toplantısı ya
pılmış, birtakım yolsuzluklar ortaya çıkmış, konu mah
kemeye intikal etmiş. Mahkeme, genel kurul toplantı
sının iptaline karar vermiş ve karar temyiz edilmiştir. 

Diğer taraftan, yapılan şikâyet üzerine konu teftiş 
ettirilmiş, bizzat Dernek Başkanının suiistimalleri de 
Cumhuriyet Savcılığına, müfettiş raporunca, veril
miştir. Biraz önce huzurunuzda belirttim, bu suiisti
mallerden biri, Dernek arabasını satarak 50ı bin lira
yı zimmetine geçirmektir. İkinci 'bir suiistimali, Der
nek adına basılan belgeleri, üst kuruluşlarca tespit 
edilen resmi belgeleri, fahiş fiyatla satıp, aradaki far
kı zimmetine geçirmektir. 

Şimdi bu kadar suiistimal yapmış ve bu suiisti
malleri Ticaret Bakanlığı müfettişlerince saptanarak 
konu Cumhuriyet Savcılığına intikal etmiş iken, Ba
kanlığın bu titiz durumunu dahi burada başka türlü 
göstermek istercesine, Sayın Tercan'ın konuşması, 
kendisi adına bir talihsizliktir. Muğla'da suiistimal 
"yapanlar varsa, onlara yönetim teslim edilmemesi ve 
onların mahkeme yollarıyla durumu tespit edildikten 
sonra kongrenin yapılması doğaldır. 

Bu inanış içinde gerek Ankara'da, gerek Muğla'da 
olayları belgeleriyle Yüce Meclisin bilgisine sundum 
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ve bundan sonra da bu yolda yasalara, yönetmelikle
re uyarak hareket edeceğim. Ama, bir derneği ele ge
çirdikten sonra «Ben küçük esnafı temsil ediyorum» 
diye zimmet, ihtilas, yolsuzluklara karışanları da, 
mahkeme huzuruna en iyi şekilde çıkarmak üzere gay
retimize devam edeceğiz. Bu gayretimizden de, Ana
yasaya aykırı suçlamalar, ipe çekilmeler, bunlar bizi 
ilgilendirmez. 

Sözlerimi bağlarken bir hususa değinmek istiyo
rum : Biraz önce Milli Selâmet Partisi Grubu adına 
konuşan Sayın Korkut Özal, Ankara Umum Şoförler 
Derneğini bir tarafa bırakarak, genel ekonomik poli
tikadaki görüşlerini açıkladı. Tabiidir ki, görüşlerine 
saygı duyarız, ancak üzülerek söylemek isterim-ki, 
dün Hükümetimizin aldığı yeni ekonomik önlemler
den sonra Türk parasının dış değeri yurt dışında ger
çek bir düzeye doğru giderken, dün Sayın Adalet Par
tisi Genel Başkanının devalüasyondan bahsetmesi, 
bugün Milli Selâmet Partisi Grup Sözcüsünün devalü
asyondan bahsetmesi, IMF'in devalüasyon ısrarı gibi, 
yurt ekonomisine zararlı olmuştur arkadaşlarım. (CHP 
şualarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

O bakımdan, başka konulara da ilgi göstererek, 
burada bu konuları ve Türk ekonomisini gerçekten 
ofıırduğu raydan başka taraflara çekebilecek başka 
kredi kuruluşlarının ısrar ettiği konularda dikkatli ol
maları gereğine inanıyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köprülüler. 
CEMAL TERCAN (îzmir) — Sayın Başkanım, 

Sayın Bakan konuşmalarında, yapılan yolsuzlukları, 
suiistimalleri savunduğum şeklinde itham ve isnatlar
da bulundular. Savunma hakkımı kullanmak istiyo
rum, müsaadelerinizle. 

BAŞKAN — Açıklama yapmak üzere, buyurunuz. 
CEMAL TERCAN (İzmir) — Sayın Başkan ve 

muhterem arkadaşlar; talihsizlik bende değil. Biz bu
rada kişileri değil, prensipleri konuşuyoruz, hakları 
savunuyoruz baklan. 

Sayın Bakanın konuşmalarında esnafı sömüren, 
suiistimal yapan, suçlu diye nitelediği kişi burada ken
dini savunmaktan mahrumdur. Ama biliniz ki bir ki
şinin suçlu olup olmadığını tayin eden merciler var
dır Türkiye'de. Sayın Bakan değildir, merciler vardır; 
hakka tecavüz sayarız biz bunları. 

BAŞKAN — Sayın Tercan, «Sataşma var» dedi
niz, o konuda size söz verdim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, bu konu açıklanmadı mı? 

40 — 
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CEMAL TERCAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bu suçlu dediği kişi 1 Martta kongre yaptı. 
Kongreye hesaplarını verdi, ittifakla ibra edildi. İt
tifakla tekrar seçildi. Bütün bunlara rağmen suçlular 
mahkemelerin tayin ettikleri, suçlu dedikleri kişinin-
cezasını Türkiye'de bakanlar değil, yargı organları 
verir. Yargının suçlu demediği kişiye suçlu demek 
mümkün değildir. Bizim... 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Suçlu demiş yargı. 
CEMAL TERCAN (Devamla) — ... Bizim Tür

kiye'de kimi savunup kimi savunmadığımızı, geçmiş 
25 senemiz bilinir ve Türkiye'de 5 bine varan dernek
lerimizin başındaki idarecilerimiz hangi siyasi partiye 
mensup olurlarsa olsunlar onurlu kişilerdir. Her yıl 
şerefle hesap verirler. 

Sayın Bakan maalesef iddialarında haklı değildir. 
Tutanağın kopyası elimde. İddia vardır. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Kukla kukla. 

CEMAL TERCAN (Devamla) — Sayın Bakan 
da ister görünüyor, Açalım Genel Görüşmeyi, kar
şınızda eğri ile doğruyu tespit edelim. Saygılar suna
rını efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tercan. 
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 

hususunu oylarınıza sunacağım. Gündeme alınmasını 
kabul edenler... Gündeme alınmasını kabul etmeyen
ler.. Gündeme alınması kabul edilmemiştir. (AP sı
ralarından alkışlar) 

Çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman 
kaldığından ve aynı zamanda grup yetkililerinin de 
müşterek isteğine uyarak, gündemde yer alan Gen
soru önergelerinin ve kanun tasarılarının görüğülme-
sine devam etmek üzere 22 Mart 1979 Perşembe gü
nü saat 15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 18.34 

<mmm 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Nihat Kayanın, tren 
kazalarına karşı düşünülen önlemlere ilişkin sorusu 
ve Ulaştırma Bajcanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. 
(7/415) (1) 

16 . 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli iş
lemin yapılmasını dilerim. 

Saygılarımla, İstanbul Milletvekili 
Nihat Kaya 

Anadolu Ekspresinin Esenkent Tren İstasyonunda 
durmakta olan Boğaziçi Ekspresine çarpması sonu
cu meydana gelen kaza ve hemen bir kaç gün sonra
ki facia milletçe hepimizi ıstıraplara gark etmiştir. 

Bakan olarak tren ile seyahat ettiğiniz zaman, tek
nik eksiklerin, noksanların tespiti yönünden teftişle
riniz ve denetlemeleriniz oldu mu? Olduysa hangi ön
lemleri aldınız? Çağın teknolojisine uygun önerilerde 
bulundunuz mu? 

1. — Verilen beyanatlardan kaza nedeninin sade
ce kazada hayatlarını kaybeden ve ağır yaralanan 

(1) Not : 15 . 2 . 1979 tarihli 53 ncü Birleşimde 
yayımlanan cevaba ek cevaptır. (7/415) 

makinistlerin ihmali ve ışıkla ilgili olarak gösteril
mektedir. Bu tarz teşhis ve tespitler soruna çözüm 
getirmediği gibi, inandırıcı da değildir. Aslında, zor 
şartlar altında çalışan makinist ve diğer personel üze
rinde olumsuz etki yapmakta, personelin çalışma şev
kini kırmaktadır. Kusuru ve ihmali sistemin ve orga
nizasyonun kötülüğünde aramıyor musunuz? 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
nın bir kış programı var mıdır? Gelişen "dünya tek
nolojisine uygun bir biçimde yönetici ve teknik per
sonelin eğitimi konusunda hangi çalışmalar yapılmak
tadır? Demir yolculuğunun ileri olduğu ülkelere eği
tim için eleman gönderilmekte midir? Kazada hayat
larını kaybedenlerin aileleri ile yaralananlara sosyal 
yardım ve buna benzer ödeme yapıldı mı? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 

Planlama ve Programlama 
Kurulu Başkanlığı 

PPK : 1-04/73/100-5412 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 25 . 1 . 1979 gün Genel Sekreterlik, Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/415 ve 2819/16995 sayılı 
yazınız. 
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b) 12 . 2 . 1979 gün PPK.L04/73 sayılı yazımız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Nihat Kaya tarafın

dan Bakanlığıma yöneltilen demiryollarında meydana 
gelen kazalarla ilgili yazılı soru önergesindeki husus
lara eevap verebilmem için «Demiryolu kazaları ne
denlerini araştırma komisyonu», raporunun tarafıma 
verilmesini beklediğimi ilgi (b) yazımızla belirtmiş, 
Şubat ayı sonuna kadar müddet istemiştim. 

Anılan konudaki incelemelerin bir bölümü bitmiş 
olmasına rağmen henüz kesin sonuç alınamamıştır. 

Konunun çok karmaşık olması ve akla gelen tüm 
sorulara cevap aranması, bu arada Uluslararası yapı
lan bazı yazışmalara henüz cevap alınamadığından 
kesin rapor belirtilen tarihe yetiştirilememiştir. 

Çalışmalara aralıksız devam edilmekte olup, ne
ticelendiğinde cevabın sunulacağını arz ederim. 

Güneş Öngüt 
Ulaştırma Bakanı 

2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, 1978 
Ocak ayından bugüne kadar meydana gelen tren ka
zaları ile, alınan önlemlere ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. (7/417) (1) 

17 . 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın 
Güneş Öngüt tarafından yazılı cevaplandırılmasına 
müsaadenizi istirham ederim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Şinasi Osma 
1978 senesinde, CHP iktidara geldikten sonra yurt 

sathında Devlet Demiryoldarında vukubulan tren ka
zaları son üç hadise ile çok vahim boyutlara ulaşmış 
ve milletin Devlet Demiryollarına olan itimadını sars
mıştır. 

Yaptığım incelemeye göre CHP Hükümeti iktida
ra geldikten sonra Devlet Demiryollarında, Hareket 
Dairesinden başlanmak üzere geniş çaplı bir kıyma 
hareketine geçilmiş tecrübeli ve ehliyetli müdür, şef, 
memur, makinist, şef tren ve sinyalciler işlerinden çı
karılarak veya pasif hizmetere alınarak yerlerine par
tizan, tecrübesiz, ve bilgisiz militanlar yerleştirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu hal Devlet Demiryollarında moral çöküntüsü
ne sebep olduğu gibi bir birini kovalayan hadiselerle 
yüzlerce vatandaşımızın ölmesi, binlerce yurttaşımızın 

(1) Not : 15 . 2 . 1979 tarihli 53 ncü Birleşimde 
yayımlanan cevaba ek cevaptır. (7/417) 

21 . 3 . 1979 O : 1 

da yaralanması veya sakat kalması bu üzüntüyü ge« 
nişletmiş ve yaygınlaştırmış bulunmaktadır. Binaena* 
leyh: 

1. 1978 Ocak ayından bugüne kadar Türkiye'de 
nerelerde ve kaç tren kazası olmuştur? 

2. Bu kazalarda şef, makinist, memur ve yolcu 
olarak kaç kişi hayatını kaybetmiş, kaç kişi yaralan
mış ve kaç kişi sakat kalmıştır? 

3. Bu tren kazaları maddi bakımdan Devlete 
kaça mal olmuştur? 

4. Birbirini kovalayan bu müessif olaylar karşı
sında Devlet Demiryolları ne gibi tedbirler almış ve 
sorumlular hakkında ne muamele yapılmıştır? 

5. 1978 Ocak ayından bugüne kadar Devlet De
miryollarında kaç müdür, kaç şef, kaç memur, kaç 
makinist, kaç ateşçi veya sinyalci değiştirilmiş veya 
emekliye sevk edilmiştir? 

6. Hareket halinde bulunan trenlerin birbiriyle 
veya yol üzerinde bulunan sinyal merkezleri ile ve is
tasyonlarla telsiz telefon bağlantıları var mıdır? Yok
sa bugünün modern asrında bu neden düşünülmemiş
tir? Veya düşünülmemektedir? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 

Planlama ve Programlama 
Kurulu Başkanlığı 

PPK : 1-04/72/102-5410 
2 . 3 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 25 . 1 . 1979 gün Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/417 ve 2821/17002 sayılı 
yazınız. 

b) 12 . 2 . 1979 gün PPK.I-04/72 sayılı yazımız. 
İzmir Milletvekili Sayın Şinasi Osma tarafından 

Bakanlığıma yöneltilen demiryollarında meydana ge
len kazalarla ilgili yazılı soru önergesindeki hususlara 
cevap verebilmem için «Demiryolu kazaları nedenle
rini araştırma Komisyonu» raporunun tarafıma ve
rilmesini beklediğimi ilgi (b) yazımızla belirtmiş, Şu
bat ayı sonuna kadar müddet istemiştim. 

Anılan konudaki incelemelerin bir bölümü bitmiş 
olmasına rağmen henüz kesin sonuç alınamamıştır. 

Konunun çok karmaşık olması ve akla gelen tüm 
sorulara cevap aranması, bu arada Uluslararası yapı
lan bazı yazışmalara henüz cevap alınamadığından 
kesin rapor belirtilen tarihte yetiştirilememiştir. 

Çalışmalara aralıksız devam edilmekte olup, neti
celendiğinde cevabın sunulacağını arz ederim. 

Güneş Öngüt 
Ulaştırma Bakanı 
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3. — Antalya Milletvekili Galip Kayanın, sulama 
ücretlerindeki artışa ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Deniz Bay kal'in yazılı cevabı. 
(7/418) 

17 . 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Deniz Baykal tarafından Anayasanın 
88 nci ve içtüzüğün 94 ncü maddeleri gereğince ya
zılı olarak cevaplandırılmasını rica ederim. 

Antalya Milletvekili 
Galip Kaya 

Çiftçi hemşehrilerimizden aldığım bilgilere ve 
Antalya Ziraat Odası Başkanlığının Bakanlığınıza hi
taben gönderilen 12 . 12 . 1978 tarih ve 194-2 sayılı 
yazı suretindeki açıklamaya göre : Antalya DSl Böl
ge Müdürlüğünce 1978 yılında sulama ücretleri 1977 
yılına oranla 5 misli artırılmıştır. Bu artırmanın sebze 
ekilen arazide 7 misline kadar çıkarıldığı söylenmek
tedir. 

Henüz su kanalları yapılmamış olan halen moto
pompla sulanan arazilerden de üç - beş misli ücret 
alınmaktadır. Bu durumdaki çiftçiler akaryakıt ve 
motor masrafı ile daha ağır mağduriyete maruzdur. 

DSÎ Bölge Müdürlüğünün 1979 yılından itibaren 
yapüacak tesislerin bedellerinin ödenmesi için köy 
muhtarlıklarına tebligat yaptığı da bildirilmektedir. 
Sorular : 

1. Sulama ücretindeki artırma Bakanlığınızın 
emri midir? 1978 yılında çiftçimizin yüzü gülmemiş, 
eline doyuruşu para geçmemiş iken eski hükümetler
ce yapılan tesislerden 1977 yılına oranla 5 misli fazla 
sulama ücreti alınmasına çiftçilerimiz İNTİKAM 
VERGİSİ adını - koymuşlardır. Buna siz ne dersiniz? 

2. Henüz kanalet döşenmemiş araziden sulama 
ücreti almak aslında bir sebepsiz iktisap iken bir de 
bunu 5 misline çıkarmayı hangi hukuk ve insaf ölçü
sü ile izah edersiniz? 

3. 1979 yılında yapılacak tesislerin de ödeneceği
nin köy muhtarlıklarına tdbliğ edilmesi zaten ateş paha
sı olan motor - yedek parça - ilaç - gübre ve artan işçi 
fiyatları ve hayat pahalılığı altında inleyen çiftçi ve 
köylümüzü iyice ezmeyecek midir? 

4. 1978 yılının getirdiği ağır hayat şartları sebe
biyle çiftçinin gelirinde bir artış olmadığı için sulama 
ücretlerini derhal 1977 yılı sulama fiyatlarına indirme
niz gerekmektedir. Bu indirimi derhal yaparak lafla de
ğil icraatlaJcöylünün ve çiftçinin yanında olduğunuzu is-
pa edecek misiniz? 

— 43 

5. Akaryakıt sıkıntısı bölge halkını ve çiftçileri
mizi perişan etmiştir. Akaryakıt kuyrukları yolları tı
kamıştır. Bu sorunu çözecek misiniz? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

'Bakanlığı 6 . 3 . 1979 
Sayı : 112/053.2 - 2-492 

Konu : Antalya Milletvekili Sayın 
Galip Kaya'nın yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 25 . 1 . 1979 tarih ve 7/418-2827/17017 sa

yılı yazıları. 
ilgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza gön

derilen Antalya Milletvekili Sayın Galip Kaya'nın 
yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte gönderilmiştir, 

Bilgilerinize arz ederim, 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Antalya Milletvekili Sayın Galip Kaya'nın yazılı 
soru önergesinin cevabıdır. 

Çiftçi hemşehrilerimizden aldığım bilgilere ve An
talya Ziraat Odası Başkanlığının Bakanlığınıza hita
ben gönderilen 12 ... 12 . 1978 tarih ve 194 - 2 sayılı 
yazı suretindeki açıklamaya göre : Antalya DSt Böl
ge Müdürlüğünce 1978 yılında sulama ücretleri İ977 
yılına oranla "5 misli artırılmıştır. Bu artırmanın seb
ze ekilen arazide 7 misline kadar çıkarıldığı söylen
mektedir. 

Henüz su kanalları yapılmamış olan halen moto-
pomla sulanan arazilerden de üç - beş misli ücret 
alınmaktadır. Bu durumdaki çiftçiler akaryakıt ve 
motor masrafı ile daha ağır mağduriyete maruzdur. 

DSl Bölge Müdürlüğünün 1979 yılından itibaren 
yapılacak tesislerin bedellerinin ödenmesi için köy 
muhtarlıklarına tebligat yaptığı da bildirilmektedir. 

Soru l1 : 
Sulama ücretindeki artırma Bakanlığınızın emri 

midir? 1978 yılında çiftçimizin yüzü gülmemiş, eline 
doyurucu para geçmemiş iken eski hükümetlerce ya
pılan tesislerden 1977 yılına oranla 5 misli fazla su
lama ücreti alınmasına çiftçilerimiz intikam vergisi 
adını koymuşlardır. Buna siz ne dersiniz? 

Cevap 1 : 
Sulama tesislerine yapılan yatırım ve yıllık işlet

me - bakım masraflarının geri ödenmesi işletme faa
liyetleri içinde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu 
masrafların geri ödenmesi konusunda 6200 sayılı Ya-
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sanın 23 ile 32 nci maddelerinde gerekli hükümler 
bulunmaktadır. Bu meyanda 24 ncü madde sulama 
tesislerine yapılan yatırım, 26 ncı madde yıllık işlet
me - bakım masraflarının faydalananlarca geri öde
neceği hükmünü taşımaktadır. Buna uyulmadığı ve 
işletme - bakım masraflarına karşılık sulama ücretle
rinde her hangi bir artırma yapılmadığı takdirde ta
mamen faydalananlarca Ödenmesi gereken işletme -
bakım masraflarının büyük bir bölümünün Devletçe 
yatırım bütçesinden karşılanması gerekmektedir. 

1978 yılında çiftçi ödeme gücü de dikkate alına
rak Bakanlar Kurulunun 27 . 4 . 1978 gün ve 7/15779 
sayılı karan ile yürürlüğe konulan yıllık tarife, zam 
niteliğinde olmayıp yatırım harcamalarında kısıtla
maya gidilmeksizin işletme - bakım hizmetlerinin 
sağlıklı yürütülebilmesi için yapılacak masrafların 
yasa gereğince faydalananlardan geri alınmasından 
ibarettir. 

Soru 2 : 
Henüz kanalet döşenmemiş araziden sulama üc

reti almak aslında bir sebepsiz iktisap iken bir de bu
nu 5 misline çıkarmayı hangi hukuk ve insaf ölçüsü 
ile izah edersiniz? 

Cevap 2 : 
Sulamadan faydalanlardan sulama ücretinin alın

ması, köylü sulama arklarına Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne ait tesislerden yıllık sözleşmelerle su 
verilmesinden ileri gelmektedir ve yasalara uygundur. 

Soru 3 : 
1979 yılında yapılacak tesislerin de ödeneceğinin 

köy muhtarlıklarına tebliğ edilmesi zaten ateş pahası 
olan motor - yedek parça - ilaç - gübre ve artan işçi 
fiyatları ve hayat pahalılığı altında inleyen çiftçi ve 
köylümüzü iyice ezmeyecek midir? 

Cevap 3 : 
Bu sorunun cevabı 1 ve 2 nci soruların cevapları 

içinde açıklanmıştır. 
Soru 4 : 
1978 yılının getirdiği ağır hayat şartları sebebiyle 

çiftçinin gelirinde bir artış olmadığı için sulama üc
retlerini derhal 1977 yılı sulama fiyatlarına indirme
niz gerekmektedir. Bu indirimi derhal yaparak lafla 
değil icraatla köylünün ve çiftçinin yanında olduğu
nuzu ispat edecek misiniz? 

Cevap 4 : 
Bakanlar Kurulunca yürürlüğe konulan yıllık ta

rife, 1978 yılında çiftçinin ödeme gücü dikkate alı
narak hazırlanmıştır,, 

Soru 5 : 
Akaryakıt sıkıntısı bölge halkını ve çiftçilerimizi 

perişan etmiştir? Akaryakıt kuyrukları yolları tıka
mıştır. Bu sorunu çözecek misiniz? 

Cevap 5 : 
Yurt içindeki rafinerilerden, Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı ve Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
ithalatı dolayısıyla yurt dışından ve gerekse Ataş 
grubuna dahil şirketlerle yapılan yakıt mübadelesin
den temin edilen mallarla Güney bölgemizin ihtiyaç
ları aksaksız olarak karşılanmaya çalışılmakta ve 
bölgenin bilinen önemi nedeniyle de her hangi bir 
yakıt yokluğuna meydan verilmemesi için yoğun bir 
çaba harcanmaktadır. 

1978 yılında olduğu gibi, 1979 yılında da, bilhas
sa çiftçilerin ihtiyaç duydukları aylarda Antalya de
posuna azami akaryakıt sevkıyatı yapılması her za
man önplanda tutulmuş olduğu gibi tutulmasına da 
devam olunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz! ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
4. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 

Fiskobirlik Yönetim Kuruluna ilişkin sorusu ve Ti
caret Bakanı Teoman Köprülüler'in yazılı cevabı. 
(7/425) 

23 . 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Fiskobirlik Genel Müdürlüğünde sürdürülmekte 
olan partizan gelişmelere ve tutumlara ilişkin olarak 
aşağıda sıralanan soruların Ticaret Bakanı Sayın Teo
man Köprülüler tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını saygı ile arz ederim. 

.Giresun Milletvekili 
Şükrü Abbasoğlu 

1. Ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri olan 
Fiskobirlik Genel Müdürlüğünün en önemli organı 
olan Yönetim Kurulunun seçim yerine tayin sistemi 
ile işbaşına getirilmesi hangi haklı sebebe ve görüşe 
dayanmaktadır?^ 

2. Seçimle işbaşına gelmiş olan eski Yönetim Ku
rulu Başkan ve üyelerinin azledilmesini ve onların 
yerine tayin yolu ile tamamen CHP li kişilerin geti
rilmesini Birliğin statüsü ile ve demokratik kurallarla 
bağdaştırmak mümkün müdür? 

3. Bir yıldır seçim yapılmayarak, Fiskobirliğin 
tayinle getirilen Yönetim Kurulunun partizan tutu
muna terk edilmesi hakkaniyetle ve devletçilik anla-

i yışıyla nasıl bağdaşabilmektedir? Bu bir işgal değil
imdir? 
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4. Fiskobirlikte usulüne göre ve mevzuatta öngö
rülen biçimde seçimler ne zaman yapılacak ve dola
yısıyla bu Birlik işgalden ne zaman kurtarılacaktır? 

5. 1978 yılında Fiskobirlikte ve bu Birliğe bağlı 
tüm kuruluşlarda memur ve işçi olarak kaç persone
lin işine son verilmiştir? İşe son vermede hangi se
bepler ve kriterler esas alınmaktadır? Bu süre içinde 
görevinden alınıp başka yerlere ve başka görevlere 
nakledilen personel sayısı nedir? Yer ve görev değiş
tirmede hangi sebepler göz önünde tutulmaktadır? 

o., !1978 yılında Fiskobirlik Genel Müdürlüğünde 
ve bağlı kuruluşlarda memur ve işçi olarak yeniden 
göreve alınan tüm personel sayısı ne kadardır? Bu 
personelin Genel Müdürlük merkezine ve tüm bağlı 
kuruluşlara göre dağılımı nedir? 

7. Yeniden personel tayininde hangi esaslara ve 
ölçülere göre hareket edilmektedir? Adama iş esası 
mı, yoksa işe adam esası mı ön planda tutulmakta
dır? 

8. Haddinden fazla yapılan tayinler sebebiyle 
Birlik merkezinde ve bağlı kuruluşlarda yığınaklar 
olmakta mıdır? Yığınak sebdbi ile oturacak yeri, san
dalyesi ve masası olmayan personel var mıdır? Yer
sizlik yüzünden sadece aybaşından aybaşına işyerine 
uğrayıp maaşını alan personel sayısı ne kadardır? 

Fisköbirliğin CHP'nin yığınak yeri haline geldiği 
şeklindeki yaygın söylenti ve iddialar doğru mudur? 
CHP yanlısı ve sempatizanı olmayan kişilere Fisko
birlikte görev verilmekte midir? 

9. Fisköbirliğin 1978 yılındaki kâr ve zarar du
rumu nedir? Bu süre içinde memur ve işçi tüm per
sonele maaş, ücret, harcırah, ikramiye, fazla mesai 
v.s. olarak ödenen para miktarı ne kadardır? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 2.3.1979 

Teşkilatlandırma Genel iMd. 
Dosya No. : 15.2/27.2.29-34711 

Konu : Şükrü Abbas-
(oğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29.1.1979 gün, 7/425-2864/17191 sayılı ya

zıları. 
Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun Giresun 

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FÎSKO 
BİRLİK) ile ilgili yazılı soru önergesinde soru ko
nusu edilen hususlar aşağıda yanıtlanmıştır. 

1. Konuya ilişkin inceleme ve yapılan işlem, TC 
Ziraat Bankası Kooperatifler Müfettişi İhsan Kara
man ve Yunus Sarıca'nın ortaklaşa düzenledikleri 
6.4.1978-1 sayılı inceleme raporuna dayanmaktadır. 

A) Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri Ana-
sözleşmesi 20 nci maddesinde Birlik Genel Kurulu
nun işyılı bitiminden itibaren engeç iki ay içinde yapıl
ması hükmoiuınımuştur. Anaısözleşmieriin 3 O/d mad
desi Genel Kurulu toplantıya çağırma sorumluluğu
nu Yönetim Kur ulûmla vermiştir. Yöneıöim Kurulu bu 
görevi yerine getirmıiadiği takdirde Anasıözleşmıe 20 
nci maddesi bu görevlin Kontrol Kurulunoa gerçek-
laşebüteceğimi eıniütnıskt'edir. Danıştay 5. Daireslinin 
E: 1974/7813, K: 1976/94 sayılı Kararında da aynı 
zorunluluk belirtilmiştir. 

Sözü edilen açktamalıar ışığımda 1.8.1975-31.7.1976 
iş yılı Genel Kurulunun en geç 1.10.1977 tarihi 
Yönetim Kurulu karan ıile 1975/1976 iş yılına ilişkim 
Genel Kurulun 2Q.4.1978 tarihinde yapılacağı saptan
mıştır. 

Öte yandian AnasözJleşmıe 25 mdi maddesi ile Yö-
moüm Kurulu üyelerinin her yıl ikisinin değiştirile
ceği ve ilk yıl değiştirilecek ikıi üyenlim kura ile sap
tanacağı hülkmıol'umıtnıuştur. Birlik en som Genel Ku
rulunu 23.6.1976 tarihimde yaptığına göre 23.6.1977 
tarMnıdJfc'n sonra seçilmiş iki Yönetimi Kurulu üyasıi-
nin değişıbirillimesıini sağlamak amacıyla Binlik Genel 
Kurulunun o tarihte toplanacak şekilde karar alması 
gerekmföktodıir. Yönedir! Kurulunun kararı ise 
23.9.1977 tarihlidir ve bu kararla 23.6,1976'da seci-
ten 4 üyeden ikisânin ancak 20,4.1978 tarimindıe die-
ğiştirilrröai durumu ortaya çıkmıştır. Yani 23.6.1977 
tarihinden itibaren sözü edilen üyeler yetkisiz olarak 
göreve devam etmişlerdlir. 

Bu dumanda; 
a) IBirliği her yıl Genel Kurul toplantısı yapma

dığı, 
b) Yönetim Kurulunca 1974/1975 iş yılı Genel 

Kurulunun görüşüldüğü 23.6.1976 tarihinden sonra, 
1975/1976 iş yılımı görüşmek üzere em geç 1.10.1976 
ıtarihime kadar Gemal Kurulun toplanarak yetkisiz 
durumda dlam iki Yönıetüm Kurulu üyeısiimlim değişti
rilmesini sağlamadığı, 

c) Yine değiştiriroesi gereken üyeler içim noter 
huzurumda kura çekimi yapılmadığı1, 

d) En som Geniel Kurulun 1.10.1977 gününe ka
dar yapılmasa gerekilrifcem 1975/1976 iş yılımla ait Ge
nel Kurulla birilikte ortaklaşa ve 2Q.4.1978 taılihimdte 
topianımak üzere karar alımmaımuşitır, 
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e) Birlik Genel Kurulunum 23.6.197'öMıaim sonra j 
toplanamaması nedeni ile söz kamusu tarihte, Birlik 
Genel Kurul toplantısını sağlayan bağlı kooperatiflerim 
genel kurullarının da en az üç yıl toplanımıarmş olduğu I 
ve sonuç olarak bu süre içerisinde görevde olan 
kooperatif yön'etıim kurularının da iki yıl içlin seçilinle 
koşulunun kendiliğinden uzatıldığı ve yetkisiz yöne
tim kurullarının iş başında kalma durumunun ortaya 
çıktığı, bu durumun ise Birilik Anasıözleşrnasinin 20, 
25, 30 ve Kooperatif Anasözleşmıasıkıliim 20, 25 mci 
maddelerime aykırı olduğu, 

Saptanmıştır, 
B) Tarım Satış Kooperatifleri Birlik Amaisözleiş-

mösinin 19 ncu maddesi (f) fıkrası uyarınca taşınmaz 
mal alım ve satımı yetkisi yalnız Genel Kurula aiıt 
olduğu halde Yönetim Kurulu Birlik Genel Kurulu
nun klsnldliisCıme vermediği yetkiyi kullanarak Ondu 
Kooperatif Bölgesinde bulunan Ve mülkiyeti Birliğe 
ait oîaın 2 495 M2 yüzölçümlü arsanın Ondu Valili
ğinle satılması için Amasözfeşmenin 19/f ve 36 ncı 
maddesine aykırı şekildta 14.12.1977 tarih ve 867/5 sa
yılı oturamıuınlda karar verilmiştir. 

C) Tirelbolu'ida yaptırılanı yapımı müteahhit Ke
mal Cevher tarafımdan yüklenilmiş dtopo inşaatının 
tamamlanmaması medeni ile alınması gereken 195 000 
TL gecikme zamanı Birlik zararına olmak üzere Yö-
neijim Kurulunca bağışlanmıştır. I 

Ruhsatı alınmadan yapımıma başlanan Kocaeli 
hizmieıt binasının rulhsat alınamaması ve inşaatın İmar 
Yasasına aykırılığından dolayı mühürlenen inşaatın 
yapım masrafı 477 780,56 TL. zarar hesabına yazıl
mıştır. Yörtotim Kurulu sorumluları saptamak yerlime 
yapılan (masrafların zarara yazılmasını kararlaştır
mıştır. 

Flsıkoıbirtiğin inşa ettirmekte olduğu entegre fin- ! 
dik işleme teslisinin proje, mühendislik ve müşavirlik J 
foizmatlerini yapmak için anlaşılan Tüstaş Sınai Te-
•siisleri AŞ bağıtlaman ısiözleşma yükümlülüklerini ye- I 
nine getirmediği halde Birlikçe alınması gereken 
50 500 TL. gecikme dezası Yönetim Kurulunca kai-
dırılmıiştır. I 

Tüm bu nedenlerden dolayı Birlik Yönetimi: Ku
rulu Birlik malları ile paralarının saklanmasında Ge- I 
mel Kurula karşı olan sorumluluğunu yerime getirme- I 
miş, Anasözleşmenin 36 ncı maddesine açıkça ay
kırı davranmıştır. I 

Yukarıda açıklananların ışığımda 2834 sayılı Tarım j 
Satış Kooperatifleri Yasası ile Tarım Satış Kooperatif - | 
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terli Birlik Anasözleşmesinin Ticarüt Bakanlığıma Ver
diği «Genel kurullarını toplantıya çağırmıayam bir
liklerin Geniel Kurulara çağırılması» yatkisi önceki 
Hükümöt döneanıin'de kullanılmadığımdan yaisaMığı 
kalmayan, yukarıdaki saptamalar ile Birliğim zararına 
harekat ettikleri anlaşılan Fındık Tarım Satış Koo
peratifi Birliği Yönetim Kurulu üyeleri 2834 sayılı 
Yasamın 11 nci Birilik Anasözleşmasinin 43 mcü mad
desinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak 
görevlerinden alınmış ve yerlerine yapılacak Genel 
Kurula kadar yeni Yönetim Kurulu atanmıştır. 

2. Fındık Tarım Satış Kooperatif İleri Birliği 2834 
ısayılı Yasa ve buma ilişkin Anasözleşme bükümleri 
uyarınca faaliyet göstermekte ve Bakanlık - Birilik 
ilişkileri de bu Yasla çerçevedi içerisinde yürütülmek -
itedir^ 

2834 sayılı Yasa ve Birlik Anasözleşmesinin 11, 
43, maddesi; 

«Tarım Satış Kooperatiflerinin veya Birliklerinin 
para ve malları, bilanço, zabıtname, rapor ve başka 
bütün evrak defter, belgeleri üzerinde suç işleyen Yö
netim ve Kontrol Kurulları Başkan ve üyeleriyle, gö
revlileri ve eksperlerinin bu suçlarından dolayı Dev
let görevlileri gibi ceza göreceklerine, Bakanlıkça 
yaptırılacak kontrol sonucunda suçları anlaşılanların 
işlerine son verilebileceğine, Yönetim Kurulu Başkan 
ve üyelerinden çıkarılanların yerine Genel Kurulca 
seçim yapılıncaya dek aynı görev ve yetki ile Bakan
lık tarafından başkalarının atanacağına» 

Amir bulunmaktadır. 
Bu hukuki durum karşısında, Birliğin para ve 

malları üzerinde suç işleyen Yönetim ve Denetim Ku
rulu üyeleri görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine 
yenilerinin atanmaları, Bakanlığımızın yasal sorumlu
luğu içindedir. 

Yeni Yönetim Kurulu atamaları, yeni Yönetim 
Kurulu üyelerinin partili - partisiz olup olmadığına 
bakılmaksızın gerçekleştirilmiştir. Tasarrufumuz tü
müyle yasaldır. 

3. Fiskobirlikte yasallığı kalmayan ve Birlik za
rarlarına hareket ettikleri müfettiş raporuyla sapta
nan Yönetim Kurulunun görevden alınmasına müte
akip içinde bulunulan somut koşulların özelliği nede-
deniyle kısa sürede Genel Kurul toplantısına gidilme 
olanağı bulunamamıştır. 

Atamaları yasaların verdiği yetkiye dayanılarak 
Bakanlığımızca gerçekleştirilen yeni Yönetim Kuru
lunun partizan bir tutum içerisinde bulunduğunu ka
nıtlayacak hiç bir tasarrufu bulunmamaktadır. Bu 
tür iddialar varsayımlardan öte gidemez. 
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4. Birliğin 1977 - 1978 işyılına ait 31 . 7 . 1978 
tarihli bilançosu ancak yasal süreye bağlı kalınmak 
koşuluyla, 30 . 11 . 1978 tarihinde çıkarılabilmiştir. 
Bu tarihte, halen sürdürülen 1978 ürünü alım kam
panyası başlamıştır. Alım işlerinin çok yoğun olması 
ve mevsimin özelliği nedeniyle bağlı kooperatiflerin, 
buna paralel olarak Birlik Genel Kurullarının yapıl
masına olanak yoktur. 

5. 1978 yılının Haziran ve Temmuz aylarında 
yasal prosüdür uygulanmak suretiyle; alım kampan
yası öncesi aşırı derecede personel istihdam edildiği 
saptanan bağlı işyerlerindeki 354 büro personelinin 
işine son verilmiştir. 

Her yıl kampanyaya girilmeden önce yapılageldi-
ği üzere çoğunluğunu ambar memuru ve eksperlerin 
oluşturduğu 216 personelin alım merkezlerinin oluştu
rulmasını teminen görev yerleri değiştirilmiştir. 

6. Birliğin kuruluş amaçları doğrultusunda işle
vini yerine getirebilmek, bölge üreticilerinin 1978 
alım kampanyasında ürünlerini bekletmeden ve her 
hangi bir suretle yakınmalara meydan vermeden en 
iyi şekilde yürütebilmek amacıyla yardımcı alım per
soneli ve yeni açılan Çarşıbaşı, Kumru, Korgan, Gü-
müşova, Arhavi, Çaykara Kooperatiflerinin büro per
soneli gereksinimini karşılamak üzere 722 kişi işe 
alınmıştır. Yeni personel alımı sırasında işine son ve
rilenler de davet edilmiş, davete katılanlar işe alın
mıştır. 

Ayrıca, kısa sürede işletmeye açılacak fındık en
tegre tesislerinin nitelikli işçi gereksinimini aktarma 
suretiyle karşılamak üzere ve fındık işleme ve paket
leme tesislerinde üretimi artırmak amacıyla çift var
diyaya geçilmiş, bunun için 312 fabrika işçisi işe alın
mıştır. 

31 . 12 . 1978 tarihi itibariyle alınan yardımcı alım 
personeli ile fabrika işçilerinin görev yerleri koopera
tiflere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir. 

Yardımcı alım 
Kooperatifin adı 

Birlik 
Paketleme 
Lokal 
İstanbul " 
Samsun 
Karasu 
Kocaeli 
Ortaköy 
Akyazı 

personeli 

105 
4 

19 
10 
5 
7 

16 
6 
4 

Fabrika i 

312 
— 
— 
— 
— 
— 
- -
— 
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Yardımcı alım 
Kooperatifin adı personeli Fabrika işçisi 

Hendek 
Akçakoca 
Alaplı 
Düzce 
Cumayeri 
Çarşamba 
Tenne 
Ünye 
Fatsa 
Perşembe 
Ordu 
Piraziz 
Bulancak 
Giresun 
Dereli 
Keşap 
Espiye 
Tirebolu 
Görele 
Eynesil 
Beşikdüzü 
Vakfıkebir 
Derecik 
Traıbzön 
Maçka 
Yumra 
Arsin 
Araklı 
Sürmene 
Of 
Pazar 

Fındıklı 
Ankara 
Esmehanım 
Gölköy 
Uğurlu 
Korğan 
Kumru 
Çarşıbaşı 
Ulubey 

6 
14 
11 
14 
9 
4 

16 
15 
38 
13 
27 
24 
29 
41 
18 
25 
21 
16 
17 
12 
10 
12 
6 

32 
5 
8 

9 
5 
6 

10 
3 

8 
8 
2 

16 
4 

— 
11 
7 

14 

Toplam 722 312 

7. Birliğin kuruluş amaçları doğrultusunda işle
vini yerine getirebilmek, üreticilere hizmeti en verimli 

I ve yakınmalara meydan vermeyecek biçimde sun-
j mak için yasalara, toplu iş sözleşmelerine ve yönet-
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meliklere uygun olarak yardımcı alım ve büro perso
neli, ayrıca yakın zamanda üretime geçecek entegre 
fındık tesisinin nitelikli işçi gereksinimini aktarma 
suretiyle karşılamak için fabrika işçisi alınmıştır. Ye
ni personel istihdamı, birliğin gereksinmeleri sonucu
dur. 

8. Personel istihdamı, gereksinmelerden doğdu
ğundan birlik, bağlı kooperatifler ve işletmelerde yı
ğınak olmamakta, masa ve sandalyesi bulunmayan, 
aybaşından aybaşına aylığını almak için gelen perso
nel bulunmamaktadır. 

9. 1978 yılı ürününe ait alım ve satım kampan
yası 1 . 8 . 1978 tarihinde başlayıp halen devam et
mekte olduğundan hesap sonuçları ancak 31.7.1979 
tarihi itibariyle çıkarılacak, bilançoda kesinlik kaza
nacaktır. Bu nedenle bugünden kâr ve zarar durumu, 
tüm personelin maaş, ücret, harcırah, ikramiye, fazla 
mesai ve benzeri olarak ödenen para tutarlarını be
lirtmek olanak dışı bulunmaktadır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğanın, Adı
yaman Doğumevinden çalınan eşyalarla, faillerine 
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Me
te Tan'ın yazılı cevabı. (7/430) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mete Tan tarafından (yazılı olarak) cevap
landırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz ve rica 
ederim. 

30 . 1 . 1979 
Kayseri Milletvekili 

Mehmet Doğan 

1. 1979 Ocak ayı içinde Adıyaman Doğumevinde 
teksir makinelerinin çalındığı doğru mudur? 

2. Yapılan tahkikatta bu makinelerin bazı solcu
lar tarafından siyasi maksatlarla çalındığı hususu or
taya çıkmış mıdır? 

3. Failler bulunmuş mudur? 

4. Devlet malına sahip olamayan Hastane yetki
lileri hakkında soruşturma açılmış mıdır? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

338 

6.3.1979 

Konu : Kayseri Milletvekili Sayın 
Mehmet Doğan'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 6 . 2 . 1979 gün ve Kanunlar 

7/430-2911/17414 sayılı emir. 
Müdürlüğü 

Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın Adıyaman 
Doğumevinden çalman eşyalarla, faillerine ilişkin 
yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın yazılı soru 
önergesine cevap : 

Soru 1. 1979 Ocak ayı içinde Adıyaman Do
ğumevinden teksir makinelerinin çalındığı doğru mu
dur? 

Cevap 1. 14.1.1979 Pazar gecesi Doğumevin
den bir teksir makinesi ile 'bir daktilo çalınmıştır. 

Soru 2-3. Yapılan tahkikatta bu makinelerin ba
zı solcular tarafından siyasi maksatlarla çalındığı hu
susu ortaya çıkmış mıdır? Failler bulunmuş mudur? 

Cevap 2 - 3. Valilikten alınan bilgiye göre olay 
adliyeye intikal ettirilmiş fakat failleri saptanama
mıştır. 

Soru 4. Devlet malına sahip olamayan hastane 
yetkilileri hakkında soruşturma açılmış mıdır? 

Cevap 4. Hastane personeli hakkında tahkikat 
için Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Nevzat Binzet mu
hakkik olarak görevlendirilmiş olup tahkikatın devam 
ettiği Valiliğin 20 . 2 .1979 tarihli tel yazısından öğre
nilmiştir. 

6. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlv'nun, 
yurt dışından getirilecek ilaçlara ilişkin sorusu ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tarfln yazılı ce
vabı. (7/434) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki konunun Sayın Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mustafa Başoğlu 
1. Hangi cins ilaçların yurt dışından getirilmesi 

zorunluğu vardır? 
2. Yurt dışından getirilmesi zorunlu olan ilaç

lara ne kadar döviz ödemek gerekmektedir? 
3. Bu dövizi sağlamak için ne gibi girişimleriniz 

olmuştur? Başbakan ve Maliye Bakanının yaptığınız 
başvurulara karşılığı nedir? 

4. Döviz sağlanamaması karşısında ne tür ilaç 
eksik kalmaktadır? 

5. Memleketin bu Hükümet tarafından aspirine 
bile muhtaç edilmesini nasıl yorumluyorsunuz? 

6. Piyasada yeteri kadar röntgen filmi var mıdır? 
Yoksa ne zaman sağlanacaktır? 

TC 
Sağlık ve Sosyal Yardım 6.3.1979 

Bakanlığı 
Bakan 

337 

Konu : Ankara Milletvekili Sayın 
Mustafa Başoğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 6 Şubat 1979 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/434-2925/17459 sayılı yazınız. 
Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun yurt dı

şından getirilecek ilaçlara ilişkin yazılı soru önergesi
ne cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Mete Tan 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu tarafından 
verilen yazılı soru önergesine cevap. : 

Soru 1. Hangi cins ilaçların yurt dışından geti
rilmesi zorunluğu vardır? 

Cevap 1< İlaç hammaddeleri dışında yurt içinde 
üretilemeyen aşağıdaki tıbbi müstahzarlar yurt dışın
dan ithal edilmektedir. 

Methotrexate Sodium Parenteral 
Methotrexate tabs. 25 mg. 

J Methotraxate sodium Par. 5 mg. 
Thio - Tepa Parenteral 15 mg. 
Diamox sodium Par. 500 mg. 
Heparine Novolente 2 Mİ. 
Sshlangengift serum Europa (yılan serumu) 
Dicyone (20 komprime) 
Dicyone (100 komprime) 
Treosülfan leo 250 Mg. 
Treosülfan leo 250 Mg. 
Dicynne 2 Mİ. 4 ampul 
Dicynone 2 Mİ. 100 ampul 
Dicynone 20 campirme 
Dicyone 100 campirme 

| Quimotrose ophtalmique inj. 
Quimotrase Ampoules 10 Mg. 
Camma Globuin Human 16 % 
Lipiodola Ultra Fluida 
Myodil 

| Spangostan 
I Glaucostat collyre 

Steril cerrahi malzeme 
i Insulinler, Humegon, Porgonal 

Soru 2. Yurt dışından getirilmesi zorunlu olan 
ilaçlara ne kadar döviz ödemek gerekmektedir? 

Cevap 2. Yurt dışından ithal edilen ilaçlara öde
nen döviz miktarı Bakanlığımızca bilinmemektedir. 
Ancak yurdumuzun bir yıllık ihtiyacı için dış ülke
lerden ithali gereken ilaç hammaddesi, aktif maddesi, 
ara maddesi ve tıbbi müstahzarlar için ödenen döviz 
miktarı 100 : 120 milyon dolar arasında değişmekte
di r 

Soru 3. Bu dövizi sağlamak için ne gibi girişim
leriniz olmuştur? Başbakan ve Maliye Bakanının 
yaptığınız başvurulara karşılığı nedir? 

Cevap 3. 1978 yılında ilaç hammaddelerinin it
hali için döviz sağlanması konusunda Bakanlığımızca 
aşağıdaki girişimler ve transfer öncelik kolaylıkları 
sağlanmıştır, 

a) İlaçla ilgili döviz transferlerine öncelik veril
mektedir, 

I b) Döviz darboğazı nedeniyle, ilaç hammadde 
ve tıbbi ispençiyari malzemelerin kabul kredisi ile it
hali sağlanmıştır. Bu kapsam içinde; 1978 yılında di
ğer ödemeler dışında en az 20 milyon dolar civarında 
ilaç hammaddesi ithalatı yapılmıştır. 

c) Bunlara ek olarak, olanaklar ölçüsünde belirli 
miktarlara kadar olan ithal isteklerinin otomatik 
olarak karşılanması cihetine gidilmiş ayrıca Bakanlı
ğımızca ivedi gereksinme gösterilen ilaç hammadde-

I leri ve bazı önemli tıbbi müstahzarlar için yaklaşık 
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15 milyon doların da Maliye Bakanlığınca ithalatçı 
firmalara tahsisi sağlanmıştır. 

d) Ayrıca, döviz pozisyonu tutma yetkisi veril
miş bankalar için ihracat karşılığı döviz giderlerinin 
Merkez Bankasına devretmeleri gereken % 25'inden 
arta kalan kısmının en az %.50'sini ülkenen en fazla 
ihtiyaç duyduğu kritik kalemler olan, petrol, gübre 
ve gübre hammaddeleri yanında ilaç ve ilaç hammad
deleri ödemelerine ayırmaları zorunluğu getirilmiştir. 

Soru 4 ve 5. Döviz sağlanamaması karşısında ne 
tür ilaç eksik bulunmaktadır.? Memleketin bu Hükü
met tarafından aspirine bile muhtaç edilmesini nasıl 
yorumluyorsunuz? 

Cevap 4 ve 5. Zaman zaman döviz transferleri
nin aksaması nedeniyle bazı ilaçların piyasadaki sü
rekliliğinde aksamalar olmuştur. 

Ancak, bugün için memnuniyetle belirtmek iste
riz ki, piyasada darlığı çekilen yeri doldurulamayacak 
bir ilaç adı verilemez. 

Soru 6. piyasada yeteri kadar röntger /ilmi var 
mıdır? Yoksa ne zaman sağlanacaktır? 

Cevap 6, Röntgen filmi ithali Türkiye Kızılay 
Derneği monopolünde olup sözü geçen Dernek Ge
nel Müdürlüğünden alınan yazı örneği ilişiktedir. 

Türkiye Kızılay Derneği 
Genel Müdürlüğü 16 .2 .1979 

Telgraf adresi: Kızılay - Ankara 
No. : 3891 

Şubesi : Al. Sat. Md. 
Acelö 

TC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı 

Ankara 
İlgi : 15.2.1979 tarihli 9090-49 sayılı yazınız. 
Derneğimiz monopolünde olan röntgen filmlerin

den B. Almanya'da Dupont firmasına TC Ziraat 
Bankası Yenişehir Şubesinde açtırılan 53/447 No. lu 
akreditifle sipariş edilerek 2 partide ithal edilen 
$ 1.065.655,25 lik kısmına ait miktarları kapsayan 
fatura ilişikte sunulmuştur. Bu parti 10 . 1 . 1979 ve 
22 . 1 . 1979 tarihinde 2 kısımda gümrükten çekile
rek ihtiyaç yerleri olan Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Milli Savunma Bakanlığı ve Bakanlığınız ünitelerine 
yeteri kadar dağıtılmıştır. Şu an için elde 1 •- 1,5 aylık 
bir stok vardır. 

3 ncü parti ihtiyaç için 27 . 1 . 1979 tarihli ve 
16532 No. lu Resmi Gazetede yayınlanan Lib. II nci 
listesinde ithal edilmek üzere Bakanlığınızdan müsaa-

21 . 3 . 1979 O : 1 

de alınmış ve 15 . 2 . 1979 tarihinde TC Maliye Ba
kanlığına döviz tahsisi için intikal ettirilmiştir. Bu 
partinin de transferi 1 ay içinde alınabildiği takdirde 
piyasada film sıkıntısı olmayacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

İmza 
Ünal Somuncu 
Genel Müdür 

7. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Mali
ye Bakanlığı personeline ilişkin sorusu ve Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/437) 

31 . 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile 
arz ederim. 

İhsan Ataöv 
Antalya Milletvekili 

1. Devlet kadrolarında çalışanlar çeşitli adlar 
altında maaşlarına ilave olarak para aldıkları halde, 
Maliye Bakanlığı Teşkilatı personeli ihmal edilmiştir. 

Bu kanaate katılıyor musunuz? 
2. Yetki Yasası ile çıkarılacak kararnamelerle bu 

personelin korunması ve hakkının verilmesi mümkün 
değil midir? 

3. Maliye Bakanlığı personelinin çok ağır yükü 
nazara alınarak Bakanlıkça geçim sıkıntılarını önle
yecek veya diğer kuruluşlar personeli seviyesine ge
tirilecek ne gibi çalışma yapılmaktadır? 

4. Maliye Bakanlığı kendi personeline ne zaman 
sahip çıkacaktır? 

TC 
Maliye Bakanlığı 7 . 3 . 1979 

Ankara 
BÜMKO : 111802 - 607/8322 

Konu : Antalya Milletvekili Sayın 
İhsan Ataöv'ün yazılı soru önergesi 
Hk, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün, 6 .2 .1979 tarih 

ve 7/437-2937-17506 sayılı yazısı. 
İlgideki yazıları ekinde gönderilmiş bulunan; An

talya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv'e ait, 31.1.1979 
tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş ve bu konu
daki yanıtımız aşağıda sunulmuştur. 

Bakanlığımız personelinin mali hakları ile ilgili 
hususlar, özellikle Genel İdare Hizmetleri sınıfına 
dahil olan tüm kamu personeline ilişkin sorunlardır. 
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Kamu personeli ile ilgili olarak gösterge tablosu | 
değişikliği, aile yardımı ve derece yükselmesine iliş
kin bir kısım yeni düzenlemeler uygulamaya konul
muş bulunmakta; personel rejimini iyileştirme yolun
daki çalışmalarımız da sürdürülmektedir. 

Bu çalışmalar sırasında maliye personelinin so
runları üzerinde de önemle durulacaktır. 

Diğer yandan, hazırlanmış bulunan vergi yasa ta
sarısı içinde Maliye Bakanlığı personeline yeni mali 
olanaklar sağlayacak hükümlere de yer verilmiş bu
lunmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Maliye Bakanı Y. 

imza 

8. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turanın, Er
zincan İlinde Tamgün Yasasının uygulanmasına iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan Vekili Faruk Sü-
kan'ın yazılı cevabı. (7/438) 

1 . 2 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millet Meclisi İçtüzüğünün 
94, 96 ncı maddeleri mucibince Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delaletinizi rica ederim. 

Saygılarımla. 
Timuçin Turan 

Erzincan Milletvekili 
Soru. : 
TRT ve basında yayınlanan beyanatlarından, tam 

gün çalışma Kanununun yürürlüğe girmesinden bu 
yana, Doğu Anadolu'daki doktor, mütehassıs dokton 
ve yardımcı sağlık personelinim sayısında büyük artış
lar kayded'üdiğini öğrendim. 

1. Bir Doğu Anadolu vilayeti olan Erzincan İlin
de, tam gün uygulamasının başlangıcından sonra mü
tehassıs hekim sayısında azalma olduğu iddiası var
dır. Bu iddia doğru mudur? 

2. Erzincan İlindeki bütün sağlık kuruluşlarında, 
tam gün yasası uygulanmadan önce kaç mütehassıs ( 
hekim çalışıyordu? Şu anda kaç mütehassıs hekim 
vardır?. 

3. Erzincan'da hiçbir sağlık kuruluşunda göz 
hastalıkları mütehassısı bulunmadığından haberiniz 
var mı? Bir yılı aşkın bir zamandan beri süregelen bu 
noksanlık Tam Gün Kanunu ile de doldurulamamış, 
vatandaşlar her türlü rapor, ya da tedavi ihtiyaçları 
için Erzurum'a gidip gelme mecburiyetinde kalmışlar
dır. Bu durum halen devam etmektedir. Erzincan ' 
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Devlet Hastanesine ne zaman bir göz hastalıkları 
mütehassısı tayin edeceksiniz? 

4. Yardımcı sağlık personelinin Tam Gün Yasa
sı uygulamasından önceki ve sonraki meslekler itiba
riyle sayısal tablosu nedir? 

5. Yardımcı sağlık personeli konusunda da, özel
likle ebe temininde durumun söylediğiniz gibi olma
dığı tarafımca mahallinde yapılan tetkik sonucu tes
pit edilmiştir. Mesela, ebesizlik nedeniyle Tercan ilçe
mizin Edebük Köyünde bu kış bir ana, doğum esna
sında vefat etmiştir. Uzun zamandan beri ne doktor 
ne de ebesi olmayan Edebük Köyü Sağlık Ocağına 
hiç olmazsa bir ebe tayin edebilecek misiniz? Tayin 
edecek iseniz, ne zaman edeceksiniz? 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 8 . 3 .1979 

382 
Konu : Erzincan Milletvekili Sayın 
Timuçin Turan'ın yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 6 Şubat 1979 tarih ve Kanunlar Md. lüğui 

7/438 - 2949/17519 sayılı emir. 
Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın Erzincan 

İlinde Tam Gün Yasasının uygulanmasına ilişkin ya
zılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Faruk Sükan 
Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V. 

Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın yazılı soru 
önergesine cevap. : 

Soru 1. Bir Doğu Anadolu vilayeti olan Erzin
can ilinde, tam gün uygulamasının başlangıcından 
sonra mütehassıs hekim sayısında azalma olduğu id
diası vardır. Bu iddia doğru mudur? 

Cevap 1. Uzman hekim sayılarında Tam Süre 
Yasası ile % 1 5 - 2 0 arasında artış olmuştur. Bunun 
sebebi Tam Süre Yasası ile uzman hekimlere muaye
nehanelerini kapatmak için 9 . 7 . 1979 tarihine ka
dar süre tanınmış olmasıdır. 9 Temmuz 1979 tarihin
den sonra uzman hekimlerde de artış beklenmekte
dir. 

Soru 2. Erzincan ilindeki bütün sağlık kuruluş
larında, tam gün yasası uygulanmadan önce kaç mü
tehassıs hekim çalışıyordu? Şu anda kaç mütehassıs 
hekim vardır.? 
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Cevap 2. Erzincan ilinde Tam Süre Yasasından 
önce II mütehassıs hekim çalışmaktaydı. Tam Gün 
Yasasından sonra da 11 mütehassıs hekim görevleri
ne devam etmektedirler. 

Soru 3; Erzincan'da hiçbir sağlık kuruluşunda 
göz hastalıkları mütehassısı bulunmadığından haberi
niz var mı? Bir yılı aşkın bir zamandan beri sürege
len bu noksanlık Tam Gün Kanunu ile de doldurula
mamış, vatandaşlar her türlü rapor, ya da tedavi ihti
yaçları için Erzurum'a gidip gelme mecburiyetinde 
kalmışlardır. Bu durum halen devam etmektedir. Er
zincan Devlet Hastanesine ne zaman bir göz hasta
lıkları mütehassısı tayin edeceksiniz? 

Cevap 3. Erzincan Devlet Hastanesi Göz Hasta
lıkları mütehassıslığı Bakanlık haberler bülteninde 
ilan edilmektedir. İsteklisi halinde tayini cihetine gidi
lecektir. 

Soru 4. Yardımcı sağlık personelinin Tam Gün 
Yasası uygulamasından önceki ve sonraki meslekler 
itibariyle sayısal tablosu nedir? 

Cevap 4.. 
Tam Süre Ya- Tam Süre Ya
sasından önceki sasından sonraki 

son personel 31 . I . 1979 
durumu durumu 

Sağlık Memuru 42 48 
Hemşire 51 57 
Hemşire Yardımcısı 38 39 
Köy Ebesi 121 128 

(Soru 5. Yardımcı sağlık personeli konusunda da, 
özellikle ebe temininde durumun söylediğiniz gibi ol
madığı tarafımca mahallinde yapılan tetkik sonucu 
tespit edilmiştir. Mesela, ebesizlik nedeniyle Tercan 
ilçemizin Edebük Köyünde bu kış bir ana, doğum es
nasında vefat etmiştir. Uzun zamandan beri ne dok
tor, ne de ebesi olmayan Edebük Köyü Sağlık Oca
ğına hiç olmazsa bir ebe tayin edebilecek misiniz? 
Tayin edecek iseniz, ne zaman edeceksiniz? 

Cevap 5. Erzincan ili sosyalleştirme bölgesi ol
duğundan köy ebelerinin tayini valilik emrine yapıl
makta olup dağıtımları ise vilayetçe ihtiyaç duyulan 
yerlere yapılmaktadır. 

Tercan İlçesi Edebük Köyünde plana göre sağlık 
ocağı ve sağlık evi bulunmadığından köy ebesi tah
sisi yapılmamıştır. Bu köyün hizmetleri bağlı olduğu 

Sarıkaya Sağlık Ocağı hekimi ve Üçpınar Sağlık Evi 
ebesi tarafından yapılmaktadır. Bu durum diğer iller
de de böyledir. 

9. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Neme
gon adlı ilacın satışına ilişkin sorusu ve Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülülerin yazılı cevabı. (7/441) 

5 . 2 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Anayasanın 88, İçtüzüğün 94 
ncü maddeleri gereğince Ticaret Bakanı Sayın Teo
man Köprülüler tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istiyorum. 

Antalya Milletvekili 
Galip Kaya 

Alanya İlçesi Avsallar Köyü Tarım Kredi Koo
peratifine ve bazı diğer kooperatiflere Nemegon adın
da bir ilaç gelmiş ve 5 450 liradan satılacağı bildiril
miştir. Bu şekilde satışa arz edilen ilaç pahalı bulun
muşsa da, zaruret sebebiyle bir kısmı satılmıştır. Zi
ra, bu ilaç önceleri 1 000 liranın altında bir fiyatla 
satılmakta idi. Bilahara Antalya'dan Tarım Kredi 
Kooperatifi Bölge Müdürü ve Muhasebecisi ile ilgili 
ilaç firma yetkilisi gelerek, Nemegon ilacını gizlice 
toplatmış ve fiyatının 5 450 lira olmayıp, 840 liradan 
satılacağını bildirmiştir. Halbuki daha önce 5 450 li
radan faturası kooperatife gönderilmiştir. Bu olay 
bölgede büyük tereddütler uyandırmış, diğer ilaçların 
fiyatları hakkında da vataridaşı şüpheye düşürmüştür. 

1. 840 TL. olan ilaç, 5 450 TL. dan fatura ile 
satışa arz için hangi mercilerden nasıl geçebilmiştir? 
Çünkü kooperatif resmi bir kuruluştur. 

2. 5 450 TL. den kaç kişiye ne kadar ilaç satıl
mıştır?. 

3. İlaç firması T. K. Kooperatiflerine ilaç ver
meden Bakanlıktan fiyat almış mıdır? İlaç fiyatları 
nasıl tespit edilmektedir? 

4. Diğer tarım ilaçlarının fiyatlarında da bir 
usulsüzlük olup olmadığı resmen araştırılacak mıdır? 

5. Nemegon adlı ilacın fiyatı önceden Bakanlığı
nızca kaç TL. olarak tespit edilmişti? Bu olaydan Ba
kanlığınıza bilgi verilmiş midir? 

6. Bu olayın sorumluları hakkında ne gibi 
bir işlem yapılacaktır? 
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TC 
Ticaret Bakanlığı 2 , 3 , 1979 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15.2/57.1.33 

3472 
Konu : Galip Kaya'nın, ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Nemegon 

adlı ilacın satışına ilişkin 5 . 2 . 1979 günlü yazılı 
soru önergesiyle yanıtlanmasını istediği hususlar aşa
ğıda belirtilmiştir. 

1. Antalya Bölge Birliğine bağlı 439 sayılı Alan
ya Tarım Kredi Kooperatifi tarafından ortaklara sa
tılan Nemegon adlı ilacın fiyatı geçen yıla oranla 
pahalı bulunmuş, Tarım Kredi Kooperatifleri Mer
kez Birliğince Antalya Bölge Birliği uyarılmıştır. Bu
nun üzerine anılan yer Zirai Mücadele ve Karantina 
Müdürlüğü ilaç satıcısı firma ile temasa geçmiş, fir
manın hesaplan yeniden gözden geçirildikten sonra 
ilaç satıcısı firmanın sehven hatalı fatura düzenledi
ği anlaşılmıştır. Satıcı firma ikinci bir düzeltme fa
turası göndermiştir. 

Görüldüğü gibi fiyat farklılıkları sehven meyda
na gelmiştir. 

2. Yapılan incelemede 4 ortağa (225 Kg.) hatalı 
fiyat üzerinden satış yapıldığı anlaşılmış, iki fiyat 
farkı arasındaki fark, ilaç satıcısı firmadan tahsil 
edilerek 4 ortağa ödenmesi için 29 . 12 . 1978 tarihi 
ile talimat verilmiştir. 

3. İlaç fiyatları, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca saptandığından, firmaların satış yapa
bilmeleri için sözü edilen Bakanlıktan fiyat almaları 
gerekmektedir. Bu nedenle ilaç fiyatlarının nasıl sap
tandığı hususunun muhatabı Bakanlığımız değildir. 

4. Antalya Bölgesinde Kooperatifler aracılığı ile 
satılan ilaçların Bakanlıkça verilen parakende fiyat
larla satıldığı, hatta bazı ilaçların, bu fiyatların altın
da da satıldığı saptanmıştır. 

5. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca; 
Nemegon adlı ilacın fiyatı aşağıdaki şekilde saptan
mıştır. Parakente 

Satış Fiyatı 

Nemagon '% 20 Granüle (20 Kg. 
Fiber Fİ 01) 736,4CI TL. 

Nemagon % 75 EC (10 Kg. 
Saç Kova) 547,95 TL. 

Nemagon •% 75 EC (20 Kg. 
(Saç Kova) 1 051,90 TL. 

Bu olaydan Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğin
ce Bakanlığımıza bilgi verilmemiş, ancak anılan yer 
ziraat örgütüne durum duyurulmuştur. 

6. Yukarıda bahsolunduğu gibi olayın sorumlusu 
yoiktur. 

Bilgilerinize sunulur. 
Teoman Köprülüler 

Ticaret Bakanı 
10. — Antalya Milletvekili Galip Kayanın, An

talya - İstanbul uçak seferlerine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'ün yazılı cevabı. 
(7/442) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki hususun Anayasanın 88, içtüzüğün 94 

ncü maddeleri gereğince Ulaştırma Bakanı Sayın 
Güneş Öngüt tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını istiyorum. 

Galip Kaya 
Antalya Milletvekili 

İstanbul Antalya arasında halen F - 28 uçakları 
çalışmaktadır. Antalya İstanbul hattının yolcu kapa
sitesi yüksektir. Bu sebeple sızlanmalar vardır. Ay
rıca, Antalya'dan İstanbul ve Avrupa'ya turfanda 
sebze ve narenciye nakli için de, uçak taşımacılığına 
ihtiyaç vardır. Bu sebeple, Antalya İstanbul seferle
rine DC - 9 uçaklarının tahsis edilmesinde yarar var
dır. Böylece her seferde en az 4 ton sebze ve meyve 
nakil ve ihracat imkânı doğacak, hem üreticinin mah
sulü değerlenecek, hem de döviz sağlanacaktır. Bu 
deneme başlarsa kısa süre içinde Antalya'ya bir Car-
ter uçağı tahsisi dahi uygun görülecektir. Belki de, 
Antalya Avrupa seferleri düzenlenecektir. Bu konu
nun ele alınmasında fayda görüyorum. Antalya çok 
çeşitli ve bol mahsûl kaynağı olan bir ilimizdir. Mah
sulleri pazarlara nakil bilhassa kış mevsiminde bü
yük sorun, olmaktadır. Bu sebeple Antalya'nın mut
laka demiryolu şebekesine bağlanması gereklidir. De
miryolu şebekesinin ihyası, mahsulün taşıma ve de
ğerlendirilmesine büyük çapta katkıda bulunacaktır. 
Frigo firig vagonlarla turfanda sebze ve meyve bo
zulmadan değerlendirilebilecektir. 

1. Antalya İstanbul arasında kış mevsiminde haf
tada en az 2 sefer DC - 9 uçak seferi konulması müm
kün müdür? 

2. Görülecek gelişme üzerine Antalya İstanbul 
arasında çalıştırılmak üzere bir Carter uçağı kiralan-
r:ası mümkün müdür? 

3. Antalya'nın, demiryolu şebekesine bağlanma
sı düşünülmekte midir? Bu konuda bir çalışma var 
mıdır? Varsa ne safhadadır?. 
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TC J 
Ulaştırma Bakanlığı 2 , 3 , 1979 I 

Planlama ve Programlama ı 
Kurulu Başkanlığı | 

PPK : 1-04/98 - 5415 

Millet Meclisi Başkanlığına j 
ilgi : 12 . 2 . 1979 gün Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü 7/442 ve 2975/17613 sayılı yazınız. 
Antalya Milletvekili Sayın Galip Kaya tarafından 1 

Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesine ilişkin I 
cevap ilişikte sunulmuştur. I 

Arz ederim. I 
Güneş Öngüt I 

Ulaştırma Bakanı I 

Antalya Milletvekili Sayın Galip Kaya'nın yazılı I 
soru önergesine verilen cevaplar : I 

İstanbul - Antalya arasında halen F - 28 uçakları 
çalışmaktadır. Antalya - İstanbul hattının yolcu ka
pasitesi yüksektir. Bu sebeple sızlanmalar vardır. Ay- I 
rica Antalya'dan İstanbul ve Avrupa'ya turfanda seb- I 
ze ve narenciye nakli için de, uçak taşımacılığına ifa- I 
tiyaç vardır. Bu sebeple, Antalya - İstanbul seferleri I 
DC - 9 uçaklarının tafasis edilmesinde yarar vardır 
Böylece her seferde en az 4 ton sebze ve meyve nakil I 
ve ihracat imkânı doğacak, hem üreticinin mahsulü I 
değerlenecek, ıhem de döviz sağlanacaktır. Bu dene- I 
me başlarsa kısa süre içinde Antalya'ya bir Carter I 
uçağı tahsisi dahi uygun görülecektir. Belki de, An
talya - Avrupa seferleri düzenlenecektir. Bu konunun 
ele alınmasında fayda görüyorum. Antalya çok çeşitli I 
ve bol mahsûl kaynağı olan bir ilimizdir. Mahsulleri I 
pazarlara nakil bilhassa kış mevsiminde büyük sorun I 
olmaktadır. Bu sebeple Antalya'nın mutlaka demiryo- I 
lu şebekesine bağlanması gereklidir. Demiryolu şebe- I 
kesinin ihyası, mahsulün taşıma ve değerlendirilme- I 
sine büyük çapta katkıda bulunacaktır. Frigo firig I 
vagonlarla turfanda sebze ve meyve bozulmadan de- I 
ğerlendirilebilecektir. I 

Soru 1. Antalya - İstanbul arasında kış mevsi- I 
minde haftada en az 2 sefer DC - 9 uçak seferi ko- I 
nulması mümkün müdür? 

Cevap 1. Türk Hava Yollarının kış tarifesi baş- I 
lan'gıç tarihi olan Kasım başından Ocak ayı sonuna 
kadar olan üç aylık sonuçlara göre : \ 

Haftada 5 gün İstanbul - Antalya - İstanbul ve I 
haftada 2 gün İstanbul - Ankara - Antalya - Ankara -
İstanbul seferlerini yapan 65 kişilik F - 28 uçakların
da yolcu ortalamasının 47 olduğu saptanmıştır. Her I 
seferde ortalama 15 - 20 koltuk boş kaldığından, yer | 
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bulamama sorunu olmadığı ortaya çıkmaktadır. An
cak kargo taşımacılığına olanak bulunabilmesi yö
nünden, bu hatta haftada 2 gün DC - 9 seferinin ya
pılması planlanmıştır. 

Soru 2. Görülecek gelişme üzerine Antalya - İs
tanbul arasında çalıştırılmak üzere bir Carter uçağı 
kiralanması mümkün müdür? 

Cevap 2. Organize ve kesin bir ihracatın söz 
konusu olması ve taşıma için ayrılacak uçağa sürekli 
kargo potansiyeli sağlanması halinde, THY filo ve 
ekip imkânları içerisinde bu husus ele alınabilecek
tir. Bu konuda ihracatçı firma ile temas edilmiştir. 
Firma ihraç edeceği malları hazırladığı zaman Antal
ya'dan nakledilecektir. 

Soru 3. Antalya'nın, Demiryolu şebekesine bağ
lanması düşünülmekte midir? Bu konuda bir çalişma 
var mıdır? Varsa ne safhadadır? 

Cevap 3. Antalya'nın demiryolu şebekesine bağ
lanması düşünülmektedir. !Bu konudaki çalışma Ba
kanlığımızca yapılmış, Burdur - Antalya demiryolu
nun 4 ncü Beş Yıllık Planda öncelikle yapılacak de
miryolları arasında olduğu saptanmış ve bu konunun 
planda yer alması için Bakanlığımızca 30.11.1978 
gün PPK. 011.032-608 sayılı yazı ile Bayındırlık Ba
kanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 
bildirilmiştir. 

11. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, El
malı Orman İşletme Müdürüne ilişkin sorusu ve Or
man Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. (7/443) 

5.2.1979 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Anayasanın 88, İçtüzüğün 94 
ncü maddeleri gereğince Orman Bakanı Sayın Vecdi 
İlhan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tiyorum. 

Antalya Milletvekili 
Galip Kaya 

Antalya ili Elmalı ilçesinin Mursal köyü ihtiyar 
heyetinden aldığım yazılı bilgi ve köylülerin beyan
larına göre bu yıl köylerine odun verilmemiştir. El
malı Orman İşletme Müdürü Mursal Köyü muhtar 
ve azalarına (Halk Partili olursanız size yakacak odun 
ihtiyacını Elmalı Kazasından vereceğiz, olmazsanız 
Kumluca ilçesinin vasıta gitmez derelerinden verece
ğiz) demiş, ret cevabı alınca Mursal Köyünün odun 
ihtiyacını Kumluca ilçesinin Belenyayla derelerinden 
tahsis etmiştir. Bu derelere ise, yaz mevsiminde bile 
kamyon çıkmamaktadır. Bu sebeple Mursal Köyü ve 
diğer bazı köyler bu kış odunsuz bırakılmışlardır, 
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Bir partizan memur partiniz adına halka işkence 
etmektedir. Partizanlık yapan ve görevini kötüye kul
lanan Elmalı İşletme Müdürünün davranışını tasvip 
edeceğinizi asla sanmıyorum. Bu sebeple durumu size 
duyurarak hakkınızdaki şahsi kanaatimi teyit için ne
ticeyi beklemeye karar verdim. Köylülerimiz kışın 
çok şiddetli geçtiği bu yılı yakacak sıkıntısı içinde 
kıvranarak geçirmekte, sadece siyasi inançlarından do
layı cezalandırılmaktadırlar. 

il. Mursal köylülerinin uğradığı haksızlık bu kış 
İçerisinde telafi edilecek mi? Yoksa bütün kışı ödün
süz, ocaksız çile çekerek yazın gelmesini mi bekleye
ceklerdir? 

2. CHP'yi destekler görünse de, halka işkence 
edilmesine, görevin kötüye kullanılmasına karşı ne 
şekil işlem yapılacağını ve neticeyi 'bildirecek misiniz? 
tddia doğru ise, bu görevli hakkında ne gibi bir işlem 
yapılacaktır? 

Orman Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 7.3.1979 

02.431/10-a 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12.2.1979 tarih, 7/443-2976/17614 sayılı yazının 

cevabı. 
Antalya Milletvekili Sayın Galip Kaya'nın yazılı 

soru önergesinde 'bahsedilen hususlar mahallen ince
lettirilmiştir : , 

1978 yılında Elmalı İlçesi Mursal Köyünden 89 
aileye 890 ster yakacak odun tespiti yapıldığı, 89 aile
den 8'inin odun ihtiyacı için hiçbir müracaatı bulun
madığı, 61'inin ise odunlarını bizzat kendilerinin yap
mak istemesi üzerine idarece Çığlıkara bölgesi orman
larından izinverilmek ve nakliye tezkereleri kesilmek 
suretiyle her aile için 10 ster olmak üzere 61 ailenin 
odun ihtiyacını temin ettiği, 20 ailenin de odunlarını 
kendilerinin yapamayacağını beyan etmeleri ve de
podan verilmesini istemeleri üzerine Çığlıkara depo
larından her aileye 5'er ster odun satışı yapıldığı, bu 
suretle Mursal Köyünden 81 aileye toplam 710 ster 
yakacak odun verilmek suretiyle ihtiyaçlarının tama
men karşılanmış olduğu, zati yakacak ihtiyaçların 
karşılanmasında mevzuata uygun olarak hareket edil
diği, esasen bu hususun Köy Muhtarı ve Ihtiyr He
yetince de ifade edildiği anlaşılmıştır. 

Bilginize sunarım. 
Saygılarımla. 

Vecdi İlhan 
Orman Bakanı 

12. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlı/nun, 
1978 yılında tedavüle çıkarılan para miktarına ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/445) 

6 . 2 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletimizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Ankara Milletvekili 

Mustafa Başoğlu 
1. Hükümetçe 1978 yılı içinde tedavüle çıkarılan 

para miktarı nedir? 
2. Aynı dönem içinde paramızın değeri kaç kez 

ve ne oranda düşürülmüştür? 
3. Paramızdaki değer kaybı yüzünden dış borç

larımızda artış ne ölçüde olmuştur? 
4. Hükümetiniz döneminde hangi ülke ve ku

ruluşlardan ne miktarda kredi sağlanmıştır? 
5. Yaptığınız dış gezilere kaç kişi katılmış ve 

bu geziler nedeniyle harcırah, yol gideri ve diğer gi
derler toplamı ne olmuştur? 

TC 
Maliye Bakanlığı 19 z 3 . 1979 

Ankara 
HAZMİİT : EMİD-FÜGÎ 

Sayı : 57-19/1-18871 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Başkanlığınızın, Başbakanlığa yönelik 
12 . 2 . 1979 tarih ve 7/445-2981/17642 sayılı yazı
ları. 

Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Başoğlu tara
fından Başkanlığınıza verilen yazılı soru önergesi ile 
ilgili yanıtlar aşağıdadır. 

Bilgilerinize sunulur. 
Ziya Müezzinoğlu 

Maliye Bakanı 
Soru : 1. Hükümetçe 1978 yılı içinde tedavüle 

çıkarılan para miktarı nedir? 
Yanıt : 1. Tedavüldeki banknot miktarı 1977 yıl 

sonunda 77 milyar 881 milyon liradan 1978 yılında 
35 milyar 781 milyon lira artarak 113 milyar 662 
milyon lira olmuştur. Artış oranı % 45.9'dur. 1977 yı
lında artış oranı ise % 49 idi. 

Soru : 2. Aynı dönem içinde paramızın değeri 
kaç kez ve ne oranda düşürülmüştür? 

Yanıt : 2. Bilindiği gibi TL. sının dış değerinin 
saptanmasında ABD doları esas alınmaktadır. 1 Mart 
1978 tarihinde 1 ABD Doları = 19,25 TL'den 1 ABD 
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Doları = 25.00 TL. sına eşit duruma getirilmiştir. 
Dolayısıyla TL. sının 1978 yılında dış değeri % 29.9 
oranında devalüe edilmiştir. 

Soru : 3. Paramızdaki değer kaybı yüzünden dış 
borçlarımızda artış ne ölçüde olmuştur? 

Yanıt : 3. Türkiye'nin 1977 yıl sonunda anapara 
olarak 11 milyar dolar tutarındaki dış borçları 1978 
yıl sonunda 13 milyar dolar olmuştur. Ayrıca, bu ana
para borcunun ek olarak 2022 yılına kadar ödenecek 
faiz borcu tutarı 5 milyar dolardır. 

Türk parasının 1 Mart 1978 tarihinde dış değeri
nin düşürülmesi sonucu ABD doları olarak ifade edi
len dış borçlarda bir artış meydana gelmemiştir. Ge
nel olarak, bir ülkenin devalüasyon veya revalüasyon 
yapması durumlarında yabancı para ile gösterilen dış 
borçlarında bir değişiklik zaten ortaya çıkmaz. 

Ancak, 1975-1977 yılları arasında dış borçlanma
mız büyük ölçüde dolar üzerinden değil DM, SF gibi 
kuvvetli üzerinden yapılmıştır. Bunun sonucu, dola
rın 1978 yılı içinde diğer konvertibl paralar karşısın
da değer kaybetmesi, dolar olarak ifade edilen dış 
borçlarımızda da bir artışa neden olmuştur. Doların 
değer kaybetmesinden kaynaklanan bu dış borç ar
tışının TL. nın devalüasyonu ile ilgisi bulunmamakta
dır. 

Soru : 4. Hükümetiniz döneminde hangi ülke 
ve kuruluşlardan ne miktarda kredi sağlanmıştır? 

Yanıt : 4. 1978 yılında yapılan anlaşmalarla 1978 
ve daha sonraki yıllarda kullanılmak üzere sağlanan 
kredi olanakları ülkeler itibariyle aşağıdadır. 

Proje 
Program 

ve Peşinat 
Kredisi 
Olarak 
Toplam 

Ülke 

ABD 
Almanya 
Belçika 
Avusturya 
Fransa 
İngiltere 
Hollanda 
İtalya 
Romanya 
Yugoslavya 
Norveç 

(Milyon $) 

53.5 
142.9 
60.1 
60.5 
76.8 

1.8 
12.9 
40.1 

293.0 
42.0 
59.4 

Proje 
Program 

ve Peşinat 
Kredisi 
Olarak 
Toplam 

Finlandiya 
Libya 
Japonya 
İspanya 
Doğu Almanya 
Dünya Bankası 
IFC 
Avrupa Yatırım 
IKB 

Bankası 

Avrupa İskân Fonu 
Uluslararası Para Fonu 

21.3 
100,— 

52.2 
0.5 

50.3 
358.4 

11.5 
7.5 

16.3 
26.0 

450,— 

Toplam 1 937.0 

Soru : 5. Yaptığınız dış gezilere kaç kişi katıl
mış ve bu geziler nedeniyle harcırah, yol gideri ve 
diğer giderler toplamı ne olmuştur? 

Yanıt : 5. Başbakan Bülent Ecevit'in ikili ve çok 
yönlü temas ve görüşmeler yapmak üzere gittiği İs
viçre, Yugoslavya, Bulgaristan, Almanya, Avusturya, 
İngiltere, ABD, Belçika, Rusya, Romanya, Irak, İs
kandinavya seyahatlerinde, bu gezilere katılanlarla bir
likte 32 365 $, 56 510 FS, 8 200 Yugoslavya Dinarı, 
2 960 DM ve 570 SCH döviz harcaması yapılmıştır. 

13. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf 
Özbaş'ın ETKO isimli yasa dışı örgüte ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Canın yazılı cevabı. (7/447) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Meh

met Can tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delalet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

7 . 2 . 1979 
M. Yusuf Özbaş 

Kahramanmaraş Milletvekili 
1. ETKO (Esir Türkleri Kurtarma Ordusu) isim

li yasa dışı bir örgüt var mıdır? Varsa bu örgütle 
ilgili herhangi bir dava açılmış mıdır? Sanıkların içe
risinde oğlum Edip Özbaş var mıdır? Hangi mahke
mededir. Numarası kaçtır? 

2. Oğlum hakkında böyle bir dava bulunma
dığı, bu konuda soruşturma dahi yapılmadığı halde, 
hakkında şahsi şikayeti bulunması nedeni ile bana 
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husumet besleyen Kahramanmaraş eski Savcılarından ı 
Celâl Mimaroğlunun 27 Nisan 1978 günlü Günay- | 
din ve Milliyet gazetelerine verdiği bir beyanatta : t 
(Kahramanmaraşta yasa dışı ETKO isimli bir örgüt 
meydana çıkarıldığı ve oğlum Edip'inde bu örgütün 
beyni mesabesinde bulunduğu ve Ankara ile kurye 
temasını temin ettiği) ni iddia etmesinden kaynakla
nan ve on aydan beri aşırı sol mihraklarca propa- j 
ganda malzemesi olarak kullanılan, hükümet yetkilile
rini bile zaman zaman müşkül mevkie düşürecek şe
kilde yanıltan, oğlum, şahsım ve dolayısıyla partim 
hakkında kamu vicdanında kötü zanlar yaratan bu 
beyan adı geçen savcı tarafından hangi nedenlerle 
tekzip edilmemektedir? 

3. Sayın Savcının bu beyanatında ve devam ede-
gelen tutumunda ilgililer bir suç unsuru görmemekte 
midir. Suç unsuru mevcutsa ne gibi bir işlem dü
şünülmektedir? 

TC 
Adalet Bakanlığı 5 , 3 . 1979 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3.4.1979 - 12159 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili Sa
yın Mehmet Yusuf Özbaş'ın yazılı soru 
önergesinin cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 12 . 2 . 1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/447-2994-17674 sayılı yazıları. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Yusuf I 
Özbaş tarafından «ETKO isimli yasa dışı örgüt»e iliş
kin olarak, Bakanlığımıza yöneltilip, ilgili yazıları ekin
de tevdii buyrulan yazılı soru önergesinin cevaplan-
dırılabilmesi için keyfiyet Kahramanmaraş ve Elbis
tan Ağır Ceza Cumhuriyet Savcılıklarından sorulmuş, 
alınan yanıtlara göre derlenen bilgiler aşağıda sunul
muştur : 

Bu bilgilere göre; . 
«ETKO» isimli, yasa dışı Esir Türkleri Kurtarma 

Ordusu ile ilgili, açılmış bir kamu davasının mev
cut olmadığı; I 

a) 4 7 3 v 1978 tarihinde işlenilen bomba imali 
ve patlatılması, bu suça azmettirmek, fiillerinden sa- I 
nık Muhittin İlhan, Şahin Boru, Turan Tolun, Ali 
Haydar Yangın, Edip Özbaş hakkında 28 . 4 . 1978 
gün ve 1978/41 sayılı iddianame ile Kahramanmaraş I 
Ağır Ceza Mahkemesine, | 
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b) 3 . 4 . 1978 günü işlenilen adam öldürmek, 
6136 sayılı yasaya muhalefet, dinamit imal etmek, 
satmak, patlatmak, suç delillerini saklamak ve bu suç
lara azmettirmek, ayrıca yardım ve müzaharette bu
lunmak suçlarından sanık Hasan Hüseyin Akbaş, Şa
hin Boru, Ökkeş Yorulmaz, Hüseyin Karakoç, Mu
hittin İlhan, Ali Haydar Yangın, Edip Özbaş, Ah
met Balcı, İsmet Çalışır, İsmail Kütükçü, Dursun Ak
ça, Ali Ekşi, Recep Sakal, Haydar Küçükatalay, Eyüp 
Gürbüzel, Hasan Karaoğlan hakkında 18.5.1978 gün 
ve 1978/48 sayılı iddianame ile Kahramanmaraş Ağır 
Ceza Mahkemesine, 

c) 10 . 4 . 1978 günü işlenilen dinamit bulun
durmak, patlatmak ve bu suça azmettirmek suçla
rından sanık Ali Haydar Yangın, Ali Boru, Lütfi 
Kireççi, Ahmet Balcı, Edip Özbaş hakkında 28.4.1978 
gün ve 1978/332 sayılı iddianame ile Kahramanmaraş 
Sulh Ceza Mahkemesine, 

d) 1 3 . 4 . 1978 günü işlenilen, dinamit patlatma
ya teşebbüs, patlayıcı madde imal etmek suçlarından 
sanık Şahin Boru, Doğan Taşo, Ahmet Bağcı, Muhar
rem Aslan, Edip Özbaş, Ali Boru, Ali Haydar Yangın 
haklarında 4 . 5 . 1978 gün ve 1978/46 sayılı iddiana
me ile Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesine ka
mu davaları açıldığı, 

Yukarıda belirtilen davalarda isimleri geçen sa
nıklar arasında gösterilen Edip Özbaş'ın, sayın soru 
sahibinin oğlu bulunduğu; Ceza Yargılaması Usulü 
Yasasının 14/son madde uyarınca davaların kamu gü
venliği nedeniyle Yargıtay 3 ncü Ceza Dairesi tara
fından Altındağ Ağır Ceza Mahkemesine nakline 
karar verildiği, belirtilen davalarda sözkonusu edilen 
eylemlerin Sıkıyönetim ilanına sebep ola» suçlardan 
olması gözönüne alınarak, Altındağ Mahkemelerin
ce de görevsizlik kararı verilerek, dosyaların Sıkıyöne-: 
tim Askeri Mahkemesine tevdi edildiği, 

Önergenin 3 ncü maddesinde bahsedilen hususla
rın, olayların vukunu müteakip Adalet Müfettişi ma
rifetiyle, yerinde incelettirilmesi sonucu; Cumhuriyet 
Savcısına ilişkin iddiaların teeyyüt etmemesi ve mu-
hazesesini gerektirir bir cihet bulunmadığının anla
şılması üzerine hakkında 2 . 11 . 1978 tarihli onayla 
muamele tayinine mahal görülmediği, 

Alınan bilgilerden ve ilgili dosyaların incelenme
sinden, 

Anlaşılmıştır. 
Keyfiyetin Sayın soru sahibine bildirilmesine de

lalet buyurulmasını saygılarımla, 
Arz ederim. Mehmet Can 

Adalet Bakanı 
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14. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, çeşitli 
belediye hizmetlerinde çalışan personele ve yapılan 
yardımlara ilişkin sorusu ve Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in yazılı cevabı. (7/449) 

8 . 2 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Yerel Yönetim Bakanı Sa
yın Mahmut Özdemir tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını istirham ederim. 

Saygılarımla. 
izmir Milletvekili 

Şinasi Osma 

Memleketimizin bir çok belediyelerinin maddi mü
zayaka içinde olduğu, Belediyeler Kanununun çık
masına bel bağlandığı malumumuzdur. Ancak, istan
bul, Ankara ve izmir gibi büyük şehirlerimizde, halkın 
sıhhati ile alakalı çöplerin dahi zaman zaman top
lanamaması belediyelere bağlı işçilerin ücretlerinin 
ödenmemesinden ileri geldiği de bilinmektedir. 

Yaptığımız incelemeye göre, büyük belediyeler
de belediye reislerinin müteakip seçimlerini garanti
lemek için kadrolarını militan ve delegelerle şişirmekte 
oldukları, belediyelerin çeşitli hizmetlerine onbinlerce 
kişiyi aldıkları iddia edilmektedir. Bu sebeple; 

1. istanbul, Ankara, izmir, Adana, Konya gibi 
büyük belediyelerin 1973 mahalli seçimlerinden önce 
çeşitli belediye hizmetlerinde çalışan personelin ade
di ne idi? Bugün bu miktar ne kadardır? 

2. iddia edildiği gibi, hiç bir hizmet görmedik
leri halde bordrolara ithal edilen ve yalnız aydan 
aya maaş almaya gelenlerin yekûnu neye varmakta
dır? 

3. Belediyelerin kendi kadrolarını gelişigüzel şi
şirmelerini «yanı halk tabiri ile bir yumurtayı 9 ki
şi taşır formülünü önlemek için» Yerel Yönetim Ba
kanlığınca bir tedbir alınmış mıdır? Alınılması düşü
nülmekte midir? 

4. Ecevit Hükümeti tarafından bir sene içinde be
lediyelere yardım olarak verilen para miktarı nedir? 
Bunlar hangi ölçülerle dağıtılmıştır? 

5. Yine iddia edildiğine göre, bu yardım CHP'li 
belediyelere çuval çuval dağıtılırken, Adalet Partili, 
MSP'li MHP'li ve bağımsız belediyelere neden birer 
avuç dahi verilmemiştir? 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 12 . 3 . 1979 

Belediyeler Genel Müdürlüğü 
Bel. Pers. Hiz. 

Sayı : 524.607/3122 
Konu : Yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 13 . 2 . 1979 gün Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü 7/449 - 3008/17728 sayılı yazılarına : 
İzmir Milletvekili Şinasi Osma tarafından verilen 

8 . 2 . 1979 tarihli yazılı soru önergesinin Belediyeler 
Genel Müdürlüğü ile ilgili kısımları incelenerek ya
nıtları maddelere göre aşağıya yazılmıştır. 

1. 1973 yılına göre : 
İstanbul Belediye kadrosu 9 682 adet, 
Ankara » » 4 131 » 
izmir » » 2 386 » 
Adana » » 523 » 
Konya » » 780 » 

personel olup, 
1978 yılı sonuna göre : 
İstanbul Belediye kadrosu 11 404 adet, 
Ankara » » 5 893 » 
İzmir » » 2 797 » 
Adana » » 782 » 
Konya » » 832 » 

tir. 
2. Hiç bir hizmet görmeden bordroya dahil edi

len ve aydan aya maaş almaya gelenler olduğu iddia
ları asılsızdır. 

3. Belediyelerin kendi kadrolarını gelişi güzel 
şişirmeleri sözkonusu olamayacağı gibi, hizmete ve 
ihtiyaca göre kadro verilmesine titizlikle dikkat edil
mektedir, 

Arz ederim. Mahmut Özdemir 
Yerel Yönetim Bakanı 

15. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nm, 
Bingöl ilindeki elektrik arızasına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın 
yazdı cevabı. (71451) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Sayın Deniz Baykal tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delalet Duyurulmasını saygıla
rımla arz ederim. 9 . 2 . 1979 

Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola 
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1. Bingöl iline birbuçuk aydır enerji hattında I 
olan arızalar sebebi gösterilerek ceryan verilmemek
tedir. Bu hususta bir inceleme yapılmış mıdır? 

2. Devrildiği ileri sürülen birkaç direğin bu sü
re içinde tamir edilememesi teknik imkânsızlıklardan 
mı, ihmalden mi, yoksa kasıtlı bir engellemeden mi 
ileri gelmektedir? 

3. Pek çok sanatkârı ve işyerini atıl hale getiren 
ve geciktirenler hakkında kanuni bir işlem yapılmış 
mıdır? 

4. Bingöl Belediyesinin CHP'lilerin elinde olma
yışı, acaba bu işin fuzuli uzamasına yol açmış mı
dır? 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 6 . 3 . 1979 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2-4/914 

Konu : Sayın Faruk De- J 
mirtola'nın soru önergesi I 
hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : 19 . 2 . 1979 tarih 7/451 - 3016/17756 sayılı 

yazıları. 
Tokat Milletvekili Sayın Faruk Demirtola'nın 

ilgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza gönderilen 
Bingöl ili elektrik arızaları ile ilgili yazılı soru öner
gesi yanıtı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Tokat Milletvekili Sayın Faruk Demirtola'nın Yazılı 
Soru Önergesi Cevabıdır. 

Soru 1 : 
Bingöl iline bir buçuk aydır enerji hattında olan 

arızalar sebebi gösterilerek ceryan verilmemektedir. 
Bu hususta bir inceleme yapılmış mıdır? 

Cevap 1 : 
Yurdumuzu etkileyen sert hava koşulları nedeniy

le Bingöl ili ve civarına enerji nakleden 154 kv. luk 
Ferrokrom Bingöl Enerji Nakil Hattında 4 Ocak 
1979 tarihinde meydana gelen arızada beş direğin yi- I 
kılması ile şehir ve civarı elektriksiz kalmıştır. 

Soru 2 : 
Devrildiği ileri sürülen birkaç direğin bu süre için

de tamir edilememesi teknik imkânsızlıklardan mı, 
ihmalden mi, yoksa kasıtlı bir engellemeden mi ileri 
gelmektedir? 1 
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Cevap 2 : 
Anılan hattaki arıza yerlerinin tespiti, yıkılan di

reklerin yerine yeni direk temini ve bunların arıza 
mahalline şevki, sadece mevsim nedeniyle ağır hava 
şartları yüzünden uzun zaman almış olup, başkaca 
her hangi bir kasıt bulunmamaktadır. 

Soru 3 : 
Pek çok sanatkârı ve işyerini atıl hale getiren ve 

on binlerce halkı zarurete ve sıkıntıya sokan bu dav
ranışa sebep olanlar ve geciktirenler hakkında kanu
ni bir işlem yapılmış mıdır? 

Cevap 3 : 
Arızanın giderilmesi için geçen sürede kimsenin 

bir ihmali olmamış üstelik ağır hava koşullarına rağ
men arıza ekiplerinin olağan üstü çalışmaları ile arı
za giderilerek 154 kv. luk Ferrokrom Bingöl Enerji 
Nakil Hattına 16 . 2 . 1979 günü saat 21.15'te ceryan 
verilmiş ve şehrin normal elektrikle beslenmesi temin 
edilmiştir. 

Soru 4 : 
Bingöl Belediyesinin CHP'lilerin elinde olmayışı, 

acaba bu işin fuzuli uzamasına yol açmış mıdır? 
Cevap 4 : 
Yukarıda da açıklandığı gibi arızanın giderilme

sinde tek neden ağır hava koşulları olup, bunun dı
şında hiç bir görüşe yer verilmemiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

16. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce Gölova Kasabası aley
hine açılan tazminat davasına ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'nin yazdı cevabı. 
(7/453) 

17.1.1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki hususun Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 
94 ncü maddeleri gereğince Bayındırlık Bakanı Sayın 
Şerafettin Elçi tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Antalya Milletvekili 
Galip Kaya 

DKY Genel Müdürlüğünün Antalya Elmalı İlçesi 
Gölova Kasabası aleyhine açılmış 1976/351 esas sa
yılı derdest 315 168 TL. 33 kuruşluk bir tazminat da
vası vardır. Bu dava 13 ncü Bölge Müdürü iken Or
han Büyükalp tarafından tamamen hissi ve siyasi se
beplerle açtınlrnıştır. Elmalı yolu asfalt çalışması sı-
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rasında bu yol için köylerinden çakıl taşınmasına razı 
olan Gölova Kasabasına eski Müdür 2 kilometre köy 
yolu için asfaltlama vaadinde bulunmuş, fakat Orhan 
Büyükalp tekrar müdür olunca «bu köy MSiP'ye rey 
vermemiştir, yollarını asfalt yapmam» demiştir. Köy 
halkı da o halde tozdan sağlığımız ve mahsulümüz 
zarar görüyor, önce yolu sulasınlar sonra çakıl taşısın
lar diyerek çakıl kamyonlarının geçmesine izin ver
memişlerdir. 

Karayolları Genel Müdürlüğüne sözlü müracaat
ta bulundum. Hazinenin de köylünün de zararına 
olacak bu neticesiz davadan vazgeçilmesini istedim. 
Mümkün olmadığını bildirdiler. Sayın Bakan : 

1. Halk taciz ve izrar için açıldığı aşikâr olan da
vadan feragat mümkün değil midir? Bu hususun tah
kiki ile Hazineyi ve köylüyü zarardan kurtarmak 
mümkün değil midir? 

2. Köylünün D. K. Yollarına karşı gösterdiği 
kolaylık ve iyi niyete bu şekilde •mukabele, halkın Dev
lete olan itimadını sarsmayacak mıdır? 

3. Devlet gücünün siyasi maksatla, kişisel amaç
la bu denli istismarına sebep olanlar hakkında bir iş
lem yapılacak mıdır? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 15.3.1979 

810 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 19 Şubat 1979 gün ve 7/453-2829-17019 sa

yılı yazınız. 
Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın Bakanlığıma 

yönelttiği 17 .1 .1979 günlü soru önergesi konusunu 
tetkik ettirdim. 

Korkuteli - Elmalı yolunun yapım ve asfaltlanma
sı çalışmaları sırasında, 

Köy içinden geçen nakliye çalışmalarınızdan mey
dana geldiği iddia edilen toz sebebiyle 2 km. tulde
ki Ayrım - Gölova yolunun asfaltlanması isteği ve 
mezkûr yolun asfaltlanacağına dair verildiği söyle
nen sözün yerine getirilmediği gerekçesiyle Gölova 
Muhtarı ve ihtiyar heyetinden üyeler ve bazı köylü-
lerce 16 Eylül 1975 günü yol yapım ve asfalt ile ilgili 
çalışmalarımız kaba 'kuvvet gösterisi ve tehdit yolu 
ile, Gölova kenarındaki taşocağında, 

a) Gece ve gündüz iki vardiya halinde çalışan 
iki çift sögonder ve primerli büyük konkasör ile bun
ları besleyen kompresör, dozer ve yükleyici, kamyon
lar, 

— 60 

21 . 3 . 1979 O : 1. 

b) Karayolları için ta? ihzaratı yapan müteahhi
dimiz (Kompresör, yükleyici, kamyon ve ameleleri ile) 

c) Köy İçinden Korkuteli - Elmalı yoluna asfalt 
mıcırı çeken müteahhidimiz (Yükleyici, kamyon ve 
ameleleri ile) işten zor kullanılarak men edilmişlerdir. 

Ayrım - Gölova yolunun asfaltlanacağına dair adı 
geçen köy tüzelkişiliği ile Genel Müdürlüğümüz ara
sında imzalanmış bir protokol olmadığı gibi «Köyü
müzü asfalta kavuşturup, köylümüzü tozdan kurtar
mak için böyle yaptık» şeklindeki beyanların da 
haksızlığı açık olan böyle davranışı haklı kılacağı dü
şünülemez. 

Genel Müdürlüğümüz 5539 sayılı Yasanın kendi
sine yüklediği görevleri yasalar çerçevesi içinde ve 
önceden hazırlanan bir programa göre yapmaktadır. 
idare araç ve işçilerinin, kuvvet kullanarak ve tehdit 
edilerek durdurulması sonucunda; 

a) Serme ve sıkıştırma işlemlerinin yapılamaması 
sebebiyle 198 247,15 TL.'sı, 

b) Konkasör grubunun çalışmaması sebebiyle 
35 395,60 TL.'sı ve 

c) Ekibin, fazla iş kaybını önlemek bakımından 
Burdur'a gitmesi dolayısıyla, bu ekibin gidiş - dö-
düşü sebebiyle 81 525,58 TL.'sı ve toplam 315 168,33 
TL.'sı İdarenin zararı doğmuş bulunmaktadır. 

Bölge Müdürlüğü saptadığı İdare zararının taz
mini için dava açılması «Olur» u istemiş ve yazısına 
ekli belgeler ve dava konusu miktarın yüksekliği göz-
önünde tutularak, davanın açılması konusunda gere
ken talimat verilmiştir. 

Olayın ilk tahkikat evrakı Elmalı Jandarma Ko
mutanlığınca tanzim edilmiştir. 

İdare zararının tazmini için açılan dava Elmalı 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 1976/351 Esasında ka
yıtlı olup, halen derdest bulunmaktadır. 

Olayın oluşumu ve davanın açılmasının gerektire
cek nedenler gözönünde tutulduğunda, davanın kovuş-
turulmasından vazgeçilmesini gerektirecek maddi ve 
hukuki sebeplerin bulunmadığı düşünülmektedir. Kal
dı ki, dava konusu miktar itibariyle de vazgeçilmesi, 
Karayolları Genel Müdürlüğümüzün yetkisi dışında 
bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 
17. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, De-

mirel ve Ecevit Hükümetleri dönemindeki memur 
kadrolarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı - Başba
kan Yardımcısı Faruk Sükan'ın yazılı cevabı .(7/454) 
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1 . 2 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Faruk Sükan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz ede
rim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Demire! Hükümetinin son 3 yıllık döneminde 
kaç memur kadrosu alınmış, kaç memur tayin edil
miştir? 

2. Ecevit Hükümetinin bir yıllık döneminde kaç 
memur kadrosu alınmış, kaç memur tayin edilmiş
tir? 

3. Alınan kadrolar dereceler itibarı ile nedir? 
4. 1974 - 1978 dönemi içerisinde KİT'lerin 74 

milyar lira zarar ettiğini beyan ettiniz. Bu zarardan 
1978 yılına isabet eden miktar nedir? 

TC 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 5-398 

8 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : 7/454, 2935/17504 sayılı ve 19.2.1979 tarihli 
Antalya Milletvekili İhsan tAaöv'ün soruları. 

. 31.1.1979 tarihinde yaptığım basın toplantısında 
basına dağıttığım yazılı açıklamalara göre sorulan 
soruların cevapları ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla, 
Dr. Faruk Sükan 

Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı 

A) 1, 2, 3. Soruların cevabı. 
Eldeki rakamlara göre, 657 sayılı Kanuna tabi 

memur sayısındaki artış şöyle olmuştur: 
Yılı Memur sayısı 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

870 Bin 
940 Bin 

1 050 Bin 
1 165 Bin 
1 200 Bin 

Bu rakamlar göstermektedirki, 1974 yılı sonunda 
memleketimizde memur sayısı 870 bindir. 4 yıl zar
fında % 40 artışla, 1978 yılı sonunda bu rakam 1 
milyon 200 bine ulaşmıştır. 

1974 yılı sonunda 70 bin boş kadro varken, MC 
Hükümetleri döneminde bu kadrolar kullanılmış; ay

rıca ek olarak da 224 656 kadro alınmıştır. Bu suret
le 3 yılda toplam 294 656 yeni tayin yapılmıştır^ 
Emekli olan, ayrılan veya ölenlerin yerine yapılan 
tayinler bu rakama dahil değildir. Bunlar da nazarı 
itibara alınırsa, bilhassa MC Hükümetleri zamanında 
yapılan ölçüsüz tayinler yüzünden üç yılda 320 bin 
civarında memur tayin edildiği görülecektir. 

Kadroların yağma edilmesini ve hesapsız tayinleri 
önlemek için 1979 yılı Bütçesine bir sınırlama konul
muştur. Bu sınırlamaya göre, 1979 yılı içinde % 2' 
den fazla memur sayısında artış olmayacaktır. 

B) 4. Sorunun cevabı. 
Son ve kesin olmayan rakamlara göre KİT'lerin 

zararları şu boyutlara yükselmiştir: 
İşletme Görev Toplam 

Yıllar zararı zararı net zarar 

1975 — 2 250 — 6 924 
1976 — 6 703 — 11 124 
1977 — 8 862 — 21 741 
1978 — 38 000 — 42 00Ö 

— 6 873 
— 12 162 
— 30 603 
— 74 000 

KİT'lerin zararları bilhassa 1974 yılından itibaren 
artmaya başlamış; 1978 sonunda tahminen toplam 
net zarar 74 milyar liraya varmıştır. 

KİT'ler kaynak yaratacak yerde Hazineye yük ol
maktadır : 

KİT'lerin zararları ve yatırım için finansman ih
tiyaçları, büyük şekilde Hazineden karşılanmaktadır* 
Maliye Bakanlığı ve DPT rakamlarına göre, KİT'le
rin hazineye yükleri şu şekilde büyümüş ve endişe 
verici rakamlara ulaşmıştır : 

Yatırım Toplam 
Bilanço finansman finansman 

Yıllar net zararı açığı yükü: 

1975 — 4 509 — 26 177 — 30 686 
1976 — 12 733 — 35 495 — 48 228 
1977 — 12 688 — 46 148 — 58 833 
1978 — 34 348 — 52 977 — 87 325 
1979 — 18 103 — 95 797 — 110 900 
18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 

nun, 19 Mayıs töreni hazırlıklarına ilişkin Başbakan-' 
dan sorusu ve Başbakan adına Gençlik ve Spor Ba
kanı Yüksel Çakmur'un yazılı cevabı. (7/455) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan Bülent 

Ecevit tarafından yazılı olarak cevaplandırmalarını 
saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Eşrefoğlu 
Kırşehir Miletvekili 

— 61 — 
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1. Milli şahlanışımızın bir başlangıcı olan 19 Ma
yıs törenlerine bundan böyle Komünist Bulgarlar mı 
yön verecek? 

2. 19 Mayıs gösterilerinin ilgi çekmediğini baha
ne dilerek «Daha başka gösterilerin düzenlenmesinin 
mümkün olup olmayacağını» Sayın Gençl'ik ve Spor 
Bakanı Yüksel Çakmur zatıâlinizden sordu mu? Bu 
hususta sizin görüşünüz ne oldu? 

3. Bakanlık yetkililerine Komünist Bulgaristan' 
4a 4 yılda bir «Komünist Gençlik» tarafından dü
zenlenen törenlerin filmi gösterildiği doğru mu? 

4. Bulgaristan'a gönderilen 14 beden eğitimi öğ
retmenleri kimlerdir? Bulgaristan'dan dönen heyetin 
Sayın Gençlik ve Spor Bakanına sundukları raporun 
münderecatı nedir? 

5. 19 Mayıs gösterilerinin düzenlenmesinden so
rumlu Türk Beden Eğitimi Öğretmenlerinin bu gayri 
milli tutuma tepkileri ne olmuştur? 

6. Gençlik ve Spor Bakanlığının davetlisi olan 
Komünist Bulgarların «Fon gösterileri ile sahnedeki 
gösterilerin uyumunun sağlanmasında» bir katkıda 
bulundular mı?j 

7. Bundan böyle milli bayramlarımıza komünist 
ülkeler mi yön verecek? Bu tutum ve davranış Ata
türkçülüğe ters düşmüyor mu? 

TC 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

Ankara 
Sayı : 0Û2/G/102 

8 . 3 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 21.2.1979 gün ve 7/455-3027/17826 sayılı ya
zınız, 

Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun Sa
yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesi Baş
bakanımızın emirleri uyarınca tarafımdan aşağıda ya
nıtlandırılmışım 

Bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Yüksel Çakmur 

Gençlik ve Spor Bakanı 

1. Ulusal bayramımız 19 Mayıs törenlerine bu
güne değin hiçbir yabancı ülke yön vermediği gibi, 
bundan böyle de siyasal rejimi ne olursa olsun hiçbir 
yabancı ülke yön verecek değildir. 

2. Böyle bir konuşma kesinlikle olmamıştır. 
3. Bulgaristan'a giden heyet onuruna Bulgar El

çiliğinde verilen yemekte; Bulgaristan'da Saha - tri
bün uyumunun ne şekilde işlendiğini göstermek ve 

tribünde yapılan panolar hakkında bir fikir verebil
mek için, Bulgaristan'da yapılmış bir törenin filmi 
gösterilmiştir. 

4. Sekiz kişiden oluşan bir uzman heyeti 14-24 
Eylül 1978 tarihleri arasında Bulgaristan'da inceleme 
yapmışlardır. Heyeti oluşturan kişiler şunlardır. 

a) Yılmaz Çobanoğlu: Manisa" Gençlik ve Spor 
Akademisi Başkan Yardımcısı. 

b) Hayrünüsa Tekin: Ege Üniversitesi Ritmik 
Cimnastik Öğretim Görevlisi. 

c) Altan Tekin: Devlet Opera ve Balesi Sa
natçısı. 

ç) Serap Dayıoğlu: Devlet Opera ve Balesi Sa
natçısı. 

d) Yakup Şimşek: Ankara 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Akademisi Başkan Yardımcısı. 

e) Suna Şentürk: Ankara 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Akademisi Öğretim Üyesi. 

f) Ümmühan Özmen: Ege Üniversitesi Beden 
Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müzik Öğretmeni. 

g) Zafer Özhabeş: İstanbul Gençlik ve Spor Aka
demisi Öğretim Görevlisi 

Heyet üyeleri Türkiye'de dönüşlerinde; modern* 
cimnastik gösterileri ve fon çalışmalarıyla ilgili ola
rak gözlemlerini ve bu konularla ilgili teknik açıkla
malar içeren bir raporu Bakanlık makamına sunmuş
lardır. 

5. Soruda peşinen kabul edilmiş bulunan «Gayri 
milli tutum» yanlış bir suçlamadır. Böyle bir tutum 
ve davranış asla söz konusu değildir. Bu* nedenledir 
ki, 19 Mayıs gösterilerinin düzenlenmesinden sorum
lu beden eğitimi öğretmenlerimizin herhangi bir tep
kileri olmamıştır. Öğretmenlerimiz, aksine büyük bir 
heyecan ve özveri içinde çalışmalarını sürdürmekte
dirler. 

6. Teknik açıdan bilgi vermek için ülkemize gelen 
Bulgar teknik adamlarından gerek modern cimnastik 
konusunda, gerek fon ve saha gösterileri sırasındaki 
uyumun sağlanması konusunda teknik düzeyde geniş 
ölçüde yararlanılmıştır. 

7. Bugüne değin olduğu gibi bundan böyle de 
ulusal bayramlarımıza siyasal rejimi ne olursa, hiç
bir yabancı ülke yön vermeyecektir. 

Bakanlığımızın tutum ve davranışı; «Müspet il
me» verdiği değeri her zaman açıklayan, ülkemizi çağ
daş uygarlık düzeyinin de üzerine çıkarmayı amaçla
yan büyük Atamızın ilkelerine de tam bir uyum için
dedir. 

~ 62 — 
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19. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
sıkıyönetimce yasaklanan gazete ve dergilere ilişkin 
sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Can ve İçişleri Ba
lanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı cevapları. (7/457) 

15 . 2 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Rejimimize ve milli bütünlüğümüze yönelik zarar
lı ve bölücü neşriyatta bulundukları gerekçesiyle Sı
kıyönetim Komutanlıklarınca kapatılan yayın organ
larına ilişkin olarak aşağıda sıralanan soruların İç
işleri ve Adalet Bakanlıklarınca yazılı olarak cevap
landırılmasını arz ederim, 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Şükrü Abbasoğlu 

1. Demokrasi rejimimize ve milli bütünlüğümü
ze yönelik zararlı, bölücü ve yıkıcı neşriyatta bulun
dukları Sıkıyönetim Komutanlıklarınca sabit görüle
rek, bugüne kadar kapatılan ve geçici olarak faali
yetten alıkonan gazete ve dergi sayısı nedir? 

2. Kapatılan ve yayınları geçici -olarak durduru
lan bu gazete ve dergiler arasında milliyetçi görüşe 
sahip tek yayın organı var mıdır? Varsa kaç tane
dir ve adları nedir? 

3. Sıkıyönetim komutanlıklarınca zararlı ve bölücü 
yayınlarda bulundukları gerekçesi ile kapatılan bu 
gazete ve dergiler Sıkıyönetimin ilanından önce de 
yayında ve faaliyette bulunduklarına göre hakların
da yetkili mercilerce neden o zaman da kanuni işlem 
yapılmamış ve zararlı ve bölücü faaliyetleri durdurul
mamıştır? 

4. Sıkıyönetim sona erdikten sonra, söz ko
nusu gazete ve dergiler yeniden yayın faaliyetine 
başlayacak mıdır? Eğer yeniden yayma başlayacak
larsa buna göz yummak rejimi ve milli bütünlüğü
müzü yıkmaya ve bölmeye yönelenlere ve yeltenen
lere prim vermek anlamına gelmeyecek midir? 

5. Sıkıyönetim komutanlıklarınca kapatılan ya
yınlar arasında daha önce savcılarca işleme ve taki
bata konu yapılanlar olmuş mudur? Bu konuda sav
cılar görevlerini tam olarak yapmakta mıdırlar? Sı
kıyönetim mercilerinin uyguladığı mevzuatı savcılar 
da uygulamak ve dikkate almak zorunda değiller mi
dir? 

TC 
Adalet Bakanlığı 5 3 , 1979 

Ceza İşleri Genel Md. 
Sayı : 3.4.2.1979 

12146 
Konu : Giresun Milletvekili 
Sayın Şükrü Abbasoğlu'nun 
yazılı soru önergesinin cevap-
landırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 Şubat 1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/457-3045/17940 sayılı 
yazıları. 

Giresun Milletvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu tara
fından «Rejimimize ve Millet bütünlüğümüze zarar
lı ve bölücü neşriyatta bulundukları gerekçesiyle Sı
kıyönetim Komutanlıklarınca kapatılan yayın organ
larına»! ilişkin olarak, Bakanlığımıza ve İçişleri Ba
kanlığına yöneltilen ve ilgi yazıları ekinde tevdi buy-
rulan yazılı soru önergesinin Bakanlığımıza taalluk 
eden kısımları hakkında gerekli bilgi aşağıda arz 
olunmuştur. 

Yüksek malumları olduğu veçhile, önergelerinin 
1 ve 2 numaralı paragrafında değinilen hususlar, 
önergede de işaret olunduğu üzere Sıkıyönetim uy
gulamaları ile ilgili bulunduğundan, bu hususta Ba
kanlığımıza intikal etmiş herhangi bir bilgi mevcut 
bulunmamaktadır. 

Anayasamızın Basın ve Yayın hürriyetini düzen
leyen 22, 23, 24 ncü maddeleri bu konuda ayrıntılı 
hükümler getirmiş, ezcümle; Basın ve haber alma 
hürriyetinin ancak Devletin ülkesi ve milletiyle bü
tünlüğünü, kamu düzenini, milli güvenliği ve milli 
güvenliğin gerektirdiği gizliliği veya genel ahlakı ko
rumak, kişilerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavü
zü, suç işlemeye kışkırtmayı önlemek veya yargı gö
revinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini 
sağlamak için kanunla sınırlanabileceğini, yargı gö
revinin amacına uygun olarak yerine getirilmesi için, 
kanunla belirtilecek sınırlar içinde hâkim tarafından 
verilecek kararlar saklı almak üzere, olaylar hakkın
da yayın yasağı konamayacağını ve gazete ve dergi
lerin kanunun gösterdiği suçların işlenmesi halinde 
hâkim kararıyla toplatılabileceğini öngörmüştür. 

Diğer taraftan, CMU Kanununun 153 ncü mad
desine tevfikan Cumhuriyet Savcıları, ihbar veya her-
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hangi bir suretle bir suçun işlendiği kanısını verecek 
bir hale bilgi edinir edinmez, kamu davası açmaya 
yer olup olmadığına karar vermek üzere - herhangi 
bir makam veya merciin emir ve talimatına yer ol
madan - derhal gerekli soruşturmaya kendiliklerin
den girişmekte ye sonucuna göre de kanuni mukte-
zalannı takdir ve tayin etmektedirler. Ayrıca soruş
turma aşamasında C. Savcılıklarının vaki talepleri 
üzerine, suç konusunu ihtiva eden yayınların toplat
tırılmasına da mahkemelerce karar verilmektedir. 

Sıkıyönetim döneminden önce, kapsamında suç 
saptanan yayınlar hakkında yetkili adli merciler ta
rafından yukarıda açıklanan kanuni işlemler yapıldı
ğı gibi, Sıkıyönetim Komutanlıklarınca da hakların
da tedbir uygulanan gazete, dergi, kitap ve broşürler 
C. Savcılıklarınca da soruşturma konusu yapılarak, 
kanunun öngördüğü işlemlere tevessül edilmiştir. 

Nitekim, Sıkıyönetim Komutanlıklarının bildiri
lerinde isimleri geçen Rızgafi, Kava, Roja Welat, 
Kurtuluş, Halkın Kurtuluşu, Devrimci Halkın Yolu, 
Devrimci Halkın Birliği gibi dergi ve gazetelerin tüm 
sayıları, diğer yayınların da suç konusunu ihtiva eden 
Sayıları soruşturma konusu yapılmış, mahkemelerce 
toplattırılmasına karar verilerek, sorumluları hakkın
da da yetkili mahkemelere kamu davası açılmıştır. 

Keyfiyetin Sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet Duyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Can 
Adalet Bakanı 

TC 
İçişleri Bakanlığı 14 . 3 . 1979 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Basın 
58736 "" - ^ ^ ^ m m 

Konu : Giresun Milletvekili 
Şükrü Abbasoğlu'nun önerge

si. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 21 . 2 . 1979 
gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü, 
7/457, 3045/17940 sayılı yazıları. 

Giresun Milletvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Sıkıyönetim Komutanlıklarınca yasaklanan gazete ve 
dergilerle ilgili yazılı soru önergesinde yer alan ve 
Bakanlığımızı ilgilendiren hususlara ilişkin bilgiler 
aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

1. 26 Aralık 1978 tarihinden önergenin verildiği 
15 Şubat 1979 tarihine kadar Sıkıyönetim Komutan

lıklarınca; ülkenin ve milletin bütünlüğünü bozucu, 
milli duyguları zayıflatıcı, zararlı, bölücü ve yıkıcı 
mahiyette yayında bulundukları gerekçesiyle (17)'si 
dergi ve (14)'ü gazete olmak üzere toplam (31) adet 
mevkutenin, Sıkıyönetim bölgelerine sokulması, ba

sımı, yayımı, dağıtımı, satılması, bulundurulması ve 
her ne surette olursa olsun propoganda amacı ile 
.kullanılmaları 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasasının 3 ncü 
maddesinin (c) fıkrası gereğince ve Sıkıyönetim sü
resince yasaklandığı, Bakanlığımıza gelen bilgilerden 
anlaşılmıştır. 

2. Sıkıyönetim Komutanlıklarınca, 1 nci mad
dede belirtildiği şekilde yasaklanan gazete ve dergiler 
arasında bulunan (GENÇ ARKADAŞ) ve (KON) 
adlı gazeteler sağ eyilimli fraksiyonlar paralelinde 
yayın yapmaktadır. 

3. Sıkıyönetim Komutanlıklarınca yasaklanmış 
bulunan sözkonusu (31) adet gazete ve derginin çe
şitli sayıları hakkında Sıkıyönetim ilanından önce de 
yerel mahkemelerce, içerikleri yasalara aykırı görül
düğünden toplatma kararı verildiği ve 1 Ocak 1978 -
26 Aralık 1978 tarihleri arasında toplam (218) top
latma kararının yerine getirildiği saptanmıştır. 

4. Sıkıyönetim sona erdikten sonra da bu gaze
te ve dergilerin yayına başlayıp başlamayacakları bi
linemez. Ancak Sıkıyönetimden önce olduğu gibi 
sonra da yasalara aykırı yayın yapan tüm gazete ve 
dergiler hakkında yasal gereği kesinlikle yapılacak
tır. 

5. Bu paragraftaki sorunun ilk kısmı 3 numara
lı paragrafla ilgili olarak yukarıda sunulmuştur. 

Ancak Cumhuriyet Savcılarını, yargılamak, gö
revlerini tam yapıp yapmadıklarına karar vermek 
yargı erki dışındaki hiç bir şahıs ve makamın hakkı 
olmadığı gibi Bakanlığımın da takdiri üzerindedir. 

Arz olunur. 
Hasan Fehmi Güneş 

İçişleri Bakanı 
20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğanın, 

Bolu ilinde açılan gardiyan sınavına ilişkin sorusu 
ve Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın yazılı cevabı. 
(71458) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Meh

met Can tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delâlet buyurmanızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
15 . 2 . 1979 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan 
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1. 29 Ocak tarihinde Bolu vilayetimizde gardi
yan imtihanı açtınız mı? 

2. Bu imtihan gününü herhangi bir basın - ya
yın organıyla ilan ettiniz mi? 

3. Bu imtihandan Bolu'luların dahi haberi yok
ken dışardan gelen 52 vatandaşımızın gardiyan ya
pıldığı doğru mudur? 

4. Bu 52 kişiden kaçı sizin hemşehrinizdir? 
5. Vatandaşların Ikanun önünde eşitliği ilkesine 

inanıyor musunuz? 

TC 
Adalet Bakanlığı 8 , 3 . 1979 

Bakan : 273 
Millet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 21. Şubat 1979 gün ve 7/458/3046/17943 sa
yılı yazıya : 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Doğan tara
fından Bakanlığıma yöneltilen yazılı soru önergesine 
verilen cevap ilişikte takdim kılınmıştır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mehmet Can 
Adalet Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Doğan tara
fından Millet Meclisi Başkanlığına verilen ve Bakan
lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı: 

1. Bolu Adalet Komisyonu Başkanlığınca boş 
bulunan kadroların doldurulması amacı ile 20 Ocak 
1979 tarihinde sınav açıldığı, sınavın yalnız gardiyan
lık için olmayıp, başkâtiplik ve zabıt Ikâtipliği mün-
hâlleri için de yapıldığı, 

2. Sınav gününün yalnız Bolu ili belediye sınır
ları içinde değil, tüm ilçelerinde ilan edilip, ilan tu
tanaklarının Belediye Başkanlıklarınca düzenlendiği, 
tutanakların ve tüm sınav evrakının kıdemli hâkimin 
başkanlığında üç hâkim ve Cumhuriyet Savcısından 
oluşan Bolu Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemin
de saklandığı, 

3. Sınava 64 kişinin katıldığı ve bunlardan 12' 
sinin başarı sağlayamadığı, 

4. Sınav evrakının değerlendirilmesinde hemşeh
rilik ölçüsü düşünülmeyip, sorulara verilen yanıtlar
daki başarı derecesinin esas alındığı, 

Yazılı soru önergesi üzerine yaptırılan inceleme 
ile saptanmış bulunmaktadır. 

5. Vatandaşların kanun önünde eşitliği ilkesine 
yürekten inanmanın ötesinde, yaşantım boyunca sa
vunucusu da olduğumu bilenler çoğunluktadır. Kaldı 
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ki, bu ilke mensup olduğum siyasi kadronun ve için
de bulunduğum Hükümetin kabul ettiği ve uyguladı
ğı önde gelen prensiptir. 

Sınava katılanların adedi yanıtlarımın en belirgin 
kanıtıdır. 

Saygılarımla, 
Mehmet Can 

Adalet Bakanı 

21. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Giresun - Kazancılar semtinde yapılan kamulaştırma 
işlemlerine ilişkin İmar ve İskân ve Kültür bakan
larından sorusu ve Kültür Bakanı Ahmet Taner Kış
lalı'mn yazılı cevabı. (7/466) 

19.2.1979 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

Giresun ilinin Kazancılar semtinde yapılan ka
mulaştırmalara ve buradan geçirilmek istenen yola 
ilişkin olarak aşağıda sıralanan soruların İmar ve İs
kân ve Kültür bakanlarınca yazılı olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Giresun Milletvekili 

Şükrü Abbasoğlu 

1. Giresun ilinin Kazancılar semtinde imar pla
nına göre yeniden yol yapılması düşünülmekte mi
dir? Buradan yol geçirilmesinde bir zorunluk var mı
dır? 

2. Bu semtten yol geçirilmesi düşünülüyorsa, ya
pılacak <bu yolun ortalama ve en yüksek meyli ne 
olacaktır? Meyil '% 40 civarında ise, buradan yol 
geçirmekte ısrar edilecek midir? Böyle bir yolda tra
fik emniyeti sağlanabilir mi? 

3. Bu mevkide, teknik esaslara göre yol yapılıp 
yapılmayacağı konusunda müfettişlerce bir inceleme 
yapılmış mıdır? Teknik kişilerce mahallinde bir ince
leme yapılıp rapor düzenlenmiş midir? Müfettiş ve 
teknik kişilerce raporlar düzenlenmişse, 'bu raporlar
da ne gibi öneriler yer almıştır? 

4. Kazancılar mevkiindeki kamulaştırma işlem
leri hangi amaca yöneliktir? Kamulaştırma bedelleri 
ne zaman ve hangi ölçülere göre tespit edilmiştir? 
Kamulaştırma sonucu işinden ve mesleğinden yoksun 
kalan esnaf ve sanatkârlar geçimlerini nerede ve na
sıl sağlayacaklardır? 

5. Kazancılar mevkiinde eski ve tarihi eser var 
mıdır? Varsa nelerdir? Bu konuda mahallinde yet
kili heyetlerce bir inceleme yapılmış mıdır? Yapılmış
sa (bu incelemelerin sonucu nedir? 
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6. Bu yörede teknik esaslara göre yol geçirme
nin mümkün olmadığı ve keza !bu yörede korunması 
gereken eski eserler bulunduğu tespit edilirse, kamu
laştırma işleminde ısrar edilecek midir? 

7. Söz konusu mevkiide kesin durum ve sonuç 
belli olmadan yıkım işlemine başlanmış mıdır? Baş-
lanmışsa, şimdiye kadar kaç bina yıkılmış ve kaç aile 
perişan edilmiştir? Yıkım işlemini hangi merci yürüt
mektedir? 

8. Yapılan işlemlerin yanlış, hatalı ve hissi ol
duğu anlaşılırsa, tundan kimler sorumlu tutulacaktır? 
Haksızlığa uğrayan ve perişan edilen vatandaşlarımı
zın zararlarını hangi merci karşılayacaktır? 

TC 
Kültür Bakanlığı 14.3.1979 

Eski Eserler ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü 
Şube : Belgeleme 

Sayı: Müze-02-2-750.2 (28) 
~' 002630-9-3-79 

Konu : Kazancılar Çarşısı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 

23.2.1979 gün ve 7/466-3064/18047 sayılı yazısı. 
İlgi yazı ekindeki Giresun - Kazancılar semtinde 

yapılan kamulaştırma işlemlerine ilişkin Giresun Mil
letvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu'nun yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

Giresun İli merkez Sultanselim Mahallesinde bu
lunan Kazancılar Sokağının Belediyece, alınan ka
mulaştırma kararı gereğince istimlak edildiğini bildi
ren ve 'bu yörenin eski eserlerle ilişkili olduğunu be
lirten 27 . 7 . 1978 ıgünlü 'başvuru üzerine Bakanlığı
mızın 14.7.1978 gün, 477.4(28) 1147 sayılı yazısı 
ile konunun incelenmesi ve inceleme sonuçlanıncaya 
kadar herhangi bir yıkımın yapılmaması için Giresun 
Valiliğine, Trabzon Valiliğine, Giresun Belediye Baş
kanlığına ve Trabzon Müzesi Müdürlüğüne yazılmış
tır. 

Müze Müdürlüğünce yerinde yapılan inceleme so
nucu hazırlanan ayrıntılı rapor, vaziyet planı ve fo-

Not : Bu soru önergesi ile ilgili İmar ve İskân 
Bakanının cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. (7/466) 
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toğraflar gerekli karar alınmak üzere Gayrimenkul 
Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kuruluna iletilmiş 
ve Kurulca alınan 17.11.1978 gün, A-1419 sayılı 
onama karan ile Kazancılar Yokuşu 25 ve 27 No. lu 
evler tescil edilmiş, çarşıyı oluşturan dükkân ve ko
nutların da tek tek fişlerinin hazırlanarak onanmak 
üzere Kurula getirilmesi istenmiştir. 

Bu karar 'Bakanlığımızın 2 . 1 .1979 gün 477.3 (28) 
40 sayılı yazısı ile Giresun Valiliğine, Tra'bzon Müze
si Müdürlüğüne ve Giresun Belediye Başkanlığına 
gereği için duyurulmuş, ayrıca adı geçen yerde yıkı
ma geçileceğinin öğrenilmesi üzerine de Giresun Va
liliğine ve Belediye Başkanlığına gerekli telgraflar çe
kilmiştir. 

üurumu bilgilerinize saygı ile sunarım. 
Doç. Dr. A. Taner Kışlalı 

Kültür Bakanı 

22. — İzmir Milletvekili Mustafa Öztin'in, İz
mir - Kınık ilçesi Öğretmen Lisesi inşaatına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçinin ya
zılı cevabı. (7/469) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
dilerim. 

Saygılarımla. 
İzmir Milletvekili 

Mustafa Öztin 
Sayın Bakan, 
Bakanlığınızca İzmir İli Kınık İlçesinde yaptırıl

makta olan Öğretmen Lisesi proje ve ihale şartname
sine göre 4 blok olması gerekirken ancak yatakhane 
ve derslik bloklarının kaba inşaatı tamamlanmış, 
idare kısmının çatısı dahi kapanmamıştır, lojman 
blokuna ise hiç başlanmamıştır. Kapalı spor salonu
nun projesi olmadığı halde cetvel kalem temeli atı
lıp bırakılmıştır. Buna karşılık en son yapılması ge
reken alan tesfiyesi ve de gereksiz harfiyat ve dolgu 
işleri yapılmıştır. Gereksiz yapılan dolgu işi için çe
kilen çakıl çok yakından getirildiği halde uzaktan 
çekilmiş gibi nakliye istihkakı tahakkuk ettirilmiştir. 
Çatıda tamamen kalıp tahta ve keresteleri kullanıl
mıştır. Temel kazılmadığı halde kazılmış ve tekrar 
doldurulmuş gibi haksız kazanç sağlanmıştır. Beton 
dökümlerinde hiç vibrasyon yapılmamış ve sıkıştırma 
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sopa ile yapılmıştır. Bu nedenlerle inşaat yarım kal
mış ve ikinci bir ihale ile inşaatın tamamlanması yo
luna gitmek zorunluğu duyulmuştur, ikinci müteah
hit işe haşlamadan inşaatın durumu ve aykırılıkları 
ile yolsuzluklarının ivedi yerinde saptanması zorun
ludur. Bu nedenlerle : 

1. Kanıtların kaybolmaması için çok ivedi ola
rak Bakanlık müfettişlerinizce inşaatın durumunu ve 
yapılan işlerin şartnameye, ödenen istihkakların da 
yapılan işlere-uygunluğunu saptamayı düşünür mü
sünüz? 

2. Yapacağınıza inandığım, ivedi teftiş sonunda 
saptanacak durumdan sonra gerek müteahhit ve ge
rekse kontrol sorumlulan hakkında ne gibi bir işlem 
yapıldığını tarafıma bildirir misiniz? 

TC , 
Bayındırlık Bakanlığı 7,3,1979 

Sayı : A. 05/376 
Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 28 . 2 . 1979 gün ve 7/469-3076/16162 sayılı 
yazınız. 

İzmir Milletvekili Mustafa Öztin'in 19.2.1979 
tarihli soru önergesi üzerine; izmir - Kınık İlçesi ÖğT 

retmen Lisesi inşaatına ilişkin iddialarım tetkik ve 
gerekirse tahkik için bir müşavir müfettişimizi gö
revlendirmiş 'bulunuyorum. 

.Soruşturma neticelendiğinde ayrıca bilgi arz edi
lecektir. 

Şerafettin Elçi 
Bayındırlık Bakanı 

-• *• 
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Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — 2216 numaralı Belödiye Gelirleri Kanunu
nun geri gönderildiğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi* 

2. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri. 
3. — Meclis Araştırması önergeleri. 
4. — Genel Görüşme önergeleri. 
5. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — 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) 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 9 
arkadaşının; TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine göz 
yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla 
Mili Eğitim Bakam 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) 

3. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
16 arkadaşının; Milli Eğitimimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 
MUM Eğitim Bakanı 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) 

4. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun hakkında 

Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/47) 

5. — 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 Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

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

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; 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) 

8. — 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) 



9. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarım 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 nd maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı konusunda görüşme (11/48) 

10. — 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) 

11. — 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) 

12. — 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) 

13. — 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-

çimi 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

2 — 

1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ncd, 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 10Q 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 ncd, 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 Bakanmın 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 İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

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



9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

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) 

11. — 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 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi, (8/10) 

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 İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

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

15i — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanıma Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclüs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

16. — Kırşehir Milletvekilli Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 

ve yönetim durumlarım saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

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 iddiasım 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 arkadaşımn, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

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

21. — Bolu MıTletvekii 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 İç
tüzüğünün 102 ve 103 noü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğhı ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasım saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/47) 
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23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

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 t. 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 noi, Millet Meclisi 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 bir 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 alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana-
yasarhn 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 Başbakanı 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

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

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

5. — Elazığ Milletvekili Mehmet 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 Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

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

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

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

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

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

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

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men* 
suptan 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 işleri 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. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

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

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

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

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

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

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

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisline 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 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri 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 ihsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarım yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan-. 
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

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



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

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

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

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

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

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

49. — istanbul 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 içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

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

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

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

56. — istanbul 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 içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

59. — Kastamonu Milletvekili I. 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 Eşrcfoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(•) 

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

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

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

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

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin içişleri 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 içişleri 
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 JO-
ruya çevrilmiştir* 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

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

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

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

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

87. — Çanları Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri 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. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı-
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

92. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına ilişi 
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. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

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

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

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

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 , 1 , 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

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

82. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden- J 



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

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

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

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri 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 İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'mn, 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 üişkin Başbakandan sözlü som öner
gesi. (6/185) (*) 

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

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

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'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 İçişleri 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 İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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, (6/20D) (*) 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

il 32. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurtt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözM soru önergemi. (6/232) (*) 

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

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

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

136. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparanın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nelle ilişkin Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

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

138. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara &iş-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

139. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kür* 
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakam ve Baş-: 
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

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

141. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere iîişlkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

142. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu11 

nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

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

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

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

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

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

148. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'1 

nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

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

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

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



- İ Ö -

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

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

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

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

155. — istanbul 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) 

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

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

il 58. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

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

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

161. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğİu' 
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

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

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

164. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğicim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/237) (*) 

165. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yüceltin, 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsündeki sınavların engel-
lertdiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

166. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük-
selidekl Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil
li EğMitm Balkanından sözlü soru önergesi. (6/239) (*) 

167. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

168. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
najkillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından Sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

169. — izmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

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

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

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

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

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

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

176. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

177. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nM, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştik 
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178. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 

MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına ilişjkin Sa
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/245) (*) 

179. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
nucuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

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

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

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

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

184. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

185. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'm, arpa 
naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

186. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Keçi
ören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmalk'ın, or
manlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

188. — Çorum Milletvekili Mehmet IrrrfaSk'm, Si
gara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Bakamn
dan sözlü soru önergesi. (6/223) 

1189. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, is
tanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

190. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

191. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

192. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlü*nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

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

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

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

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

6. — Malatya, Merkez ilçesi, tsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de lf <yıth Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner* 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
\dalet 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 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme-

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

file:///dalet
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sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

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

10. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen:.tc*ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VJ7V) 

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

12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli-
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S, Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 , 1978) 

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

16̂  — 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 sayıh Avukatlık Kanununun geçici 2 nci madı 
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7Î3_. 1978) 

18. — Sivas Milletvekilli Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayıh Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa-ı 
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. — Q Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayıh Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü-» 
düdüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınılın* 
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) . 

21. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 , 1972 tarih ve 34 sayıh Haftalık Karar Cetve-ı 
ündeki Emine Şinik'e ait 2510 sayıh Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlu 
ğı tezkeresi ve 140 sayıh Kanunun 9 ncu maddesi ge« 
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69: 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 3 78'e 1 ve 2 nci ek) (Da* 
ğıtma tarihi : 7 , 4 . 1978) 
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22, — Maliye eski Bakam Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile Q Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu, (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S* Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 • 1978) 

23.: — Milli Savunma eski Bakanı llhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 , o , 1973 tarih ve 159 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edüemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 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 değiştirilmesîne dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihî : 
25 . 4 . 1978) 

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: 26.4.1978) 

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

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

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

30. — C, Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşımn, 359 saydı 
TRT Kanununun 29 , 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 1 8 . 5 . 1978) 

31. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bdgehan'ın, 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 Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine diskin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Soyfon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : lî9'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
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 , 6 , 1978) 

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

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
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-
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poru- (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

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

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

39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahoeci'nikı 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 tamamJaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1978) 

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

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı üe Ankara Mil 
letveküi Semih Bryıldız'm, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
lı : 130) Pağıtma tarihi : 19 . 6 .1978) 

43. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
•ayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 2 2 . 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 Sadutiah 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 : 2 3 . 6 . 1978) 

47. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

48. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6.1978) 

49. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 saydı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27.6.1978) 

50. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile istanbul 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 içişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

53. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 ncı maddesinin tadiline müte
dair kanun tefcifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştıranı 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 
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olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uygunttirk* 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca îdam 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 
Üi, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovah'mn 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 Sabrı Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 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 İşleri 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 kanun tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.Î.Î979) 

60. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı tş 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, 
T475 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 JJişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin Mffîet Meclisince kabul edilen metni ile C. Se
natosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Millet MeciM MM Eğitim Komisyonu 
raporu. (M. Mecfoi : 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 teslislerin 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-
yûı ispirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değ%tirilmesine 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 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Milli Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 i 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 : 
>79) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 



X 68. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, 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 İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul 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, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat KaroFun, 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, 
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, 2/96, 2/109, 2/118, 
2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1979) 

69. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile Zon-
iguKdaik Milletvekili Gültekin Kızılışılk'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkımla Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let Komisyonlara Raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtana tarihi : 8,2.1979) 

70. —• Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs-
tanlbul Milletvekili Fehmi Cumtalıoğlu ile Abdullah 
Tomıba'nm îstanıbulda Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İDişikin Kaniim Tdkl'ifi. (2/216) 
(İçtüzüğlün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme ainn-
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtana tarihî: 8.2.1979) 

71. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1721 
sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkın
daki Kanunun 6 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
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 : 12 . 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 Aynı Ka
nunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 gün ve 6846 sayılı Ka
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 nci Madde
sinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesjne Da
ir Kanun Teklifi ve Adalet - Komisyonu raporu. 
(2/675) (S. Sayısı: 288) (Dağıtma tarihi: 12.2.1979) 

74. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Madde
lerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine İki Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/677) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1979) 

X 75. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesüriin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/197; C. Senatosu : 
1/627) (M. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1979) 

C*) Açık oylamaya tabi işler. 
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