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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili Kemal Kayacan, 15 Kasım 
1979 günü İstanbul'da ilki geminin çarpışması olayı, 

Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık, Kayseri olay
ları ve, 

Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol da, sıkı
yönetim bölgelerinde (avukatlarım savunma görevle-. 
irinli yaparlarken ıkarşılaşıtıklian. zorluklar hakkında 
gündem dışı birer Ikionuşma yaptılar. 

İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 arkadaşı
nın; Umut Gazetesine ödenen reklam ve 'ilan ücret
lerimi saptamak. (10/66) ve, 

Erzurum Milletvekilli Korkut Özall ve 9 arkada
şımın; bazı kız öğrencilere okul yömetiımferince gi
yimleriyle ilgili olarak 'baskı yapıldığı yolundaki id
diaları saptamak. (10/67) amacıyla biner MecJlis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergeleri dkumdü; gün
demdeki yerlerini alacakları ve sıraları geldiğimde 
görüşülecekleri bildi rildi. 

Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezkeresin
de belirtilen sebep ve sürelerle (izin verilmesi ve, 

Geçen yasama yılında 2 aydan fazla izin alam 
Bitlis Milletvekilli Muhyettin Mutlü'ya ödeneğinin 
verilmesi kabul edildi. 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 9 arkada
şınım; Ege tütün piyasasında üreticimin zarara uğra
tıldığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesini incelemek 
üzere kurulmuş bulunan Meclis Araştırma Komisyo
nu Raporu. (10/19) (S. Sayısı : 340/) üzerimdeki gö
rüşmeler tamamlandı. 

Siyasi parti gruplarınca komisyonlara aday gös
terme işlemi henüz tamamlanamadığından; 

5 Aralık 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşimle saat 1.8,21 'de son verildi. 

Başlkan . Divan Üyesi 
Başkanvekili lîstanlbul 

Ali Fuat Eyüboğlu Recep Özel 
/Divan Üyesi 

ıDeniiızllIi 
Mustafa Gazalcı „ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

5 . 12 .1979 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — Trabzon Milletvekilli Rahmi Kumaş'ın, şe-
ıhir hatları vapurlarında güvenlik önlemlerinim lalım-
muasına lilişkıiıri Başbakandan yazılı soru önengesi. 
(7/677) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Trabzon Milletvekili Britoz Vahit Suiçmez 

ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kamının işçi hareketimi bölmeye yönelik tutumumdan 

ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması için, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması aiçıllmıasııma ilişk'in öner
gesi. (10/68) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
,1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal, anarşİsıt-

leroe yaralanan bir yedek subayla ilgili tutumuma iliş
kin Başbakana yönelttiği yazılı soru ömergesimi 
4 . 12 . 1979 tarihimde geri laürnıştır. (7/651) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma \Saıa*i : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekiûi Ali Fuat Eyüboğtu 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafia Gazafcı (De nMi), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 13 ncü Birleşimi
ni açıyoruım. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın Mustafa Eşrefoğlu... 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Vaz 
geçtim.; 

BAŞKAN — Vaiz geçtiniz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Tür
kiye'deki NATO askeri üsleri ve havaalanlarının 
Amerika Birleşik Devletlerine tahsis edilerek İran 
Devletine karşı tehdit yapıldığı hakkında dış ve iç 
basındaki noterlerle ilgili gündem dışı konuşması. 

-BAŞKAN — Türkiye'deki NATO askeri üsleri 
ve havaalanlarımıın Amerika Birleşik Devletlerinle 
tahsis edilerek İran Devletine karşı tehdit yapıldığı 
hakkında dış ve tiç basındaki haberlerle ilgili olarak 
Sayın Şener Battal, buyurun. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Son günlerde dünya basınında ve bazı yerli ba
sında Türkiye'deki NATO üslerinin, bazı havaalan
larının Amerika Birleşik Devletleriyle İram arasın
daki anlaşmazlıktan dolayı tehdit için veya harp 
vuku bulduğunda iran'a karşı kullanılabileceği hu
susunda haberler çıkmış bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleneksel ba
rışçı politikası, bir başika devlete Türkiye üzerinden 
tecavüz edebillme imkânını vermeye müsait değildir. 
Hele bu devlet bir İslâm devleti ise, Amerika Birle
şik Devletieıtein yayılma politikasına, emperyalist 
emellerine Türkiye'deki herhangi bir üs herhangi bir 
havaalanı, Türk karasuları ve havasalhası kullandı-
rılamaz, buna kimsenin gizli veya açık surette mü- [ 

saad'e etmesi düşünülemez. Bu müsaadeyi verecek 
olanların da gök kubbeyi başına indiririz Aiahım 
inayetiyle. (CHP ve MSP suıalarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Değeri arkadaşlarım, şunu hemen ifade edeyim 
kİ, herhangi bir politik tercihini tespit ederek böyle 
bir tenkit içimde değilim; ama peşinen ikaz vazifemi 
ifa ederken, Türkiye'de dış politikayı düzenleyenle
rin, en azından, son İran olaylarına bakarken Ed-
ward Keamedy'niin beyanlarını dikkate almalarını 
temenni ediyorum. 

Bu bakımdan, tekraren ve ehemmiyetle belirtmek 
isterim iki,, ne İncirlik Hava Üssünü İran'a karşı 
Amerika'ya kullandırırız, ne 'ikili Anlaşmalarla, giz
li kapaklı anlaşmalarla herhangi bir üssü İran'a kar
şı kullandıriırız, ne 6 ncı filolarla Akdeniz'de veya 
Ege'de İran'a karşı Amerika'nın tehdit politikasına 
Türkiye'yi vasıta olarak kullandiırmayıız. Bu humus
ta herkesi, arka niyetli olanları da dahil, ikaz ediyo
ruz. İran'a karşı bir an evvel Amerika'nın anlayışlı 
davranmasım da bu vesileyle hatırlatıyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. (CHP ve MSP sıralarımdan aılkış-
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Şener. 
Gündeme geçiyorum, 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumundan 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu

nun aydınlanması için, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/68) 
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BAŞKAN — Bir Meclis Araştırması Önergesi 
vardır, okuıüuyoruım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Köy İşleri ve Kooperatifler Balkanı Ahmet Kara-

yiğit, Bakanlığıma bağlı Yol Su Elektrik Genel Mü
dürlüğü merkez ve taşra örgütünde çalışan işçilerin, 
sendikalaşma özgürlüklerini yok etmeye yöneldik uy
gulamalara başlamıştır. 

Balkan, Bakanlığına bağlı YSE Genel Müdürlüğün
de çalışan 4Q bin işçinin yararlandığı Toplu İş Söz
leşmesini, hukuken açıklanması olanaksız ve çalışma 
hayatımda ilk kez görülen bir yöntemle geçersiz say
mış; tek üyesi dahi bulunmayan ve Toplu İş Sözleş
mesi ajkdetmıe erikini yitiren bir Sendika ille Toplu İş 
Sözleşmesi akdetmiştir. 

İşçilerin diledikleri sendikaya serbestçe üye olma 
hakları, sendikalaşma özgürlüğü, Anayasal güvence
ye bağlıdır. Sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye 
Cumhuriyetinde, Anayasal hakların; Yasamayı, Yü
rütmeyi, yargı organlarını, idare makamlarını ve ki
şileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu, Ana
yasanın 8 nci maddesinde düzenlenmiştir. 

Bu temel ilkelere rağmen, Bakanlığına bağlı Yol 
Su Elektrik Genel Müdürlüğünde, Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğünde çalışan 40 bin işçinin öz
gür iradeleri ile örgütlendikleri sendikanın, Bakan
lıkla akdettiği Toplu İş Sözleşmesini, yargı organları
nın yetkilerini gasp ederek geçersiz sayarak yetkisiz 
bir Sendika ile Toplu İş Sözleşmesi akdeden Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanı Anayasa suçu işlemiş 
bulunmiaktadır. 

Toplumumuzun demokratikleşme sürecinde etkin 
ve özel yer tutan işçi hareketlerine ve sendikalaşma 
özgürlüğüne yönelik bu tutumun, emeğin demokratik 
örgütlerinin tutsak edilme programında başlangıç ol
duğundan kuşku duyuyoruz. 

Programında, demokratik rejimin özünü teşkil 
eden Anayasanın Türk vatandaşına tanıdığı vazgeçM-
mez haklara müdahale edilmeyeceğini; kanun ve ni
zam hâkimiyetinin sağlanacağını; çalışanların devle
tin teminatı altında olduğunu; işyeri huzurunu ülke
min ekonomik yaşantısı bakımından önemli ve zaru
ri gördüklerini belirten Demirel Hükümetinin Köy 
İşleri Bakanı programın tam aksine Anayasal hakla
ra saygısızdır ve işyerlerinde çalışma barışının korun
masının değil bozulmasının kışkırtıcılığını yapmakta
dır. 

Programında Devlet içine sızdığı kabul edilen ve 
önlenmesi yasallara saygılı olmaya bağlanan anarşi, 
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Demirel Hükümetinde ilk yandaşını Anayasa ve Ya
sa tanımaz Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının 
şahsında bulmuş gibidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağlı Yol 
Su Elektrik Genel Müdürlüğünün devamlı ve geçici 
kadrolarında çalışan 40 bine yakın işçi Türk - İş'e bağ
lı YSE - İş Sendikasına üyedirler. 

İşçileri bünyesinde toplayan YSE - İŞ Sendikası, 
5.11.1979 tarihinde 61 işyerini kapamak ve 1.10.1979 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere işyeri dü
zeyinde Toplu İş Sözleşmesi akdetmiştir. 

Bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesi 5.11.1979 tarihin
de YSE Genel Müdürlüğü örgütüne genelge ile bildi
rilmiş; işyerlerinin bağlı bulundukları bölge Çalışma 
müdürlüklerine gönderilmiş; 275 sayılı Yasanın 46 
ncı maddesi uyarınca işyerlerinde ilan olunmuştur. 

Bu gelişmeye ve yürürlükteki sözleşmenin geçer
siz olduğu yolunda hiç bir mahkeme kararı bullun-
mamasına rağmen, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanı 28.11.1979 tarihinde, yürürlükteki sözleşmeyi ge
çersiz saydığını, Toplu İş Sözleşmesini KÖY YSE - İŞ 
Sendikası ile akdedeceğini kararlaştırmış ve 5.11.1979 
tarihinde bağıtlanan sözleşmenin kapsama girdiği iş
yerlerine sözleşmenin uygulamasının durdurulduğunu 
telsiz mesajları ile bildirmiştir. 

Yürürlükteki sözleşmenin tarafı sendika, Balkanın 
bu tasarrufu aleyhine mahkemeye başvurarak, işle
min tedbiren durdurulmasını istemiş ve Ankara 9 ncu 
İş Mahkemesi1 29.11.1979 tarih ve E. 1979/473 D. İş. 
K. 1979/23 D. İş. sayılı «karan ile; 

«61 işyerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesinin, 
5.11.1979 tarihinde Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanı, YSE Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcı
ları ve üst düzeydeki yetkililer tarafından imzalandı
ğını; imzalanan Toplu İş Sözleşmesinin uygulanması 
için 5.11.1979 tarihinde YSE Genel Müdürlüğü tara
fından gerekli talimatların verildiğini, bağıtlanan söz
leşmenin geçersizliği için herhangi bir mahkeme ka
rarı bulunmadığını, uygulanmasını durduramayacağı
nı») belirterek Bakanın yasa dışı tasarrufu hakkında 
ihtiyati tedbir kararı vermiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı, mahkemenin 
bu kararına ve sözleşmeyi geçersiz sayan bir mahke
me ilamı bulunmamasına rağmen, aynı işyerleri için, 
bir üyesi dahi bulunmayan KÖY YSE - İŞ Sendikası 
ile Toplu İş Sözleşmesi akdetmiştir. 

Toplu İş Sözleşmesi sisteminde aynı işyerleri için 
aynı seviyede birden fazla toplu iş sözleşmesi aıkde-
dilemeyeceği yasal ilkedir. Bakanın ilkeye rağmen, 
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üyesi bulunmayan bir sendika ile toplu iş sözleşmesi 
akdetmesi buna karşın 40 bin işçinin yararlanmakta 
olduğu toplu iş sözleşmesini geçersiz sayması, işçile
rin üyesiz sendikaya geçmelerini zorlamayı amaçla
maktadır ve böylece sendika seçme özgürlüğünü or
tadan kaldırarak güdümlü sendika oluşturma fikrini 
açığa çıkarmaktadır. 

Türk sendikacılığının ve işçi hareketinin ulaştığı 
demokratik yapıya tecavüz karakteri taşıyan ve top
lumun her kesiminin her zamankinden daha çok ba
rış ve bütünlüğe gereksinme duyduğu bir dönemde 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının çalışma barı
şını bozarak işçi hareketini bölmeye yönelik tutu
mundan ötürü, meydana gelen durumun saptanması 
ve konunun aydınlanması için Anayasanın 88 nci ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi uyarın
ca Meclis Araştırması yapılmasını rica ediyoruz. 

Saygılarımızla. 3.12.1979 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 
İzmir 

Süleyman Genç 
Niğde 

Yılmaz Cemal Bor 
Zonguldak 

Avni Gürsoy 
Muş 

Burhan Garip Şavlı 
Tunceli 

Hüseyin Erkanlı 
Konya 

Ahmet Çobanoğlu 
Diyarbakır 

M. İskân Azizoğlu 
Denizli 

Mustafa Gazalcı . 
Kırşehir 

Kılıç Sorgucu 
Denizli 

Ömer İhsan Paköz 
Uşak 

İsmail Aydın 
Diyafbakır 

Halil Akgül 

İstanbul 
Doğan Onur 

Kocaeli 
İbrahim Akdoğan 

Muğla 
Sami Gökmen 

Kayseri 
A. Gani Âşık 

Tokat 
Ali Kurt 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 
Samsun 

Muzaffer Önder 
Tokat 

Ömer Dedeoğlu 
İstanbul 

Enver Karabeyoğlu 
Ankara 

İsmet Çanakçı 
Sivas 

Mahmut Özdemir 
Manisa 

Erkin Topkaya 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

Kayseri 
'Mehmet Gümüşçü 

Çanakkale 
O. Orhan Çaneri 

Konya 
Yücel Akıncı 

Sürt 
M. Nebi'l Oktay 

Yozgat 
Veli Zeren 

Çanakkale 
Altan Tuna 

Kahramanmaraş 
Oğuz; Söğütlü 

İçel 
Veli Yıldız: 

Malatya 
AH Kırca 
Erzurum 

Selçuk Erverdi 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

Ankara 
Selâhattin Öcal 

Çorum 
Etem Eken 

İstanbul 
Yalçın Gürsel 

Çorum 
Şükrü Bütün 

Adana 
İsmail Hakkı Öztorun 

İstanbul 
, Sevil Korum 

Hatay 
Sabri Öztürk 

Erzurum 
Çetin Bozkurt 

Ankara 
Yaşar Ceyhan 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

Tunceli 
Ali Haydar Veziroğlu 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Elazığ 
Faik Öztürk 

Manisa 
Hasan Ali Dağlı 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

Sivas 
Orhan Akbulut 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Urfa 
Ahmet Melik 

Ankara 
Erol Saraçoğlu 

İstanbul 
Doğan Güneş 

Van 
İhsan Bedirhanoğlu 

İstanbul 
Ayhan Altuğ 

Artvin 
Mehmet Balta 

İstanbul 
Abdurrahman Köksaloğlu 

Kocaeli 
Kenan Akman 

Ordu 
Ertuğrul Günay 

Gaziantep 
Ekrem Çetin 

BAŞKAN — Gündemdeki 
geldiğinde görüşülecektir. 

yeriı:; alacak, S'rası 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esas
larına Dair Kanunun Geçici 1 nci Maddesinin Değiş

tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının geri verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/724) 
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BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir geri alma tezkeresi var
dır, okutuyorum: 
Sayı : 101-462/07666 Ankara 

3.12.1979 
Millet Meclisd Başkanlığına 

İlgi : 26.10.1979 günlü ve 101-462/06967 sayılı ya
zımız : 

İlgide kayıtlı yazımızın ekinde Başkanlığınıza su
nulan «Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esas
larına Dair Kanunun Geçici 1 nci Maddesinin Değiş
tirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» nın, Millet Mec-

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

BAŞKAN — Genel Görüşme ve Meclis Araştır
maları önergelerinin görüşmelerine geçiyoruz. 

Gündemimizin Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 1 nci 
sırasında yer alan 10/27 esas numaralı, «Adana Mil
letvekili Hasan Gürsoy ve 9 arkadaşının, anarşik 
olayların gerçek nedenleri ile aknacak tedbirleri sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi» üze
rindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyo
ruz. 

Hükümet? Yok. 
Sayın Hükümet bir defa bulunmadığı için görüş

melere devam ediyoruz. 
Genel Kurulun 31.1.1979 tarihli 42 nci Birleşi

minde önerge üzerinde Hükümet ve AP Grubu adı
na bir sayın üye konuşmuştu. 

Grupları adına başka söz isteyen sayın üye? 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Kabadayı, buyurunuz. 
MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
mevcut Meclis 'Araştırması üzerinde Milliyetçi Hare
ket Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurla
rınıza çıkmış bulunuyorum. Hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

lisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesi uyarınca, yeniden 
incelenmek üzere geri gönderilmesini izinlerine saygı
larımla sunarım. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Gelen Kâğıtlara henüz girmemiş bu
lunan ve komisyonlara üye seçimi yapılmadığı için, 
Başkanlıkta beklemekte olan tasarı geri verilmiştir. 

Gündemimizde bulunan komisyonlara üye seçi
mi, adaylar henüz tamamlanmadığından yapılama
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, milletimiz bugün tarihinin 
en karanlık günlerini yaşıyor. Asil Türk Milleti ta
rihe gömülmek isteniyor. Şerefli ecdadımızın oluk 
gibi kanlarını dökerek ve milyonlarca şehit vererek 
bize emanet etmiş olduğu mübarek vatan toprakları 
parçalanmak isteniyor. Ata yadigârı vatanımızda, 
Türk Milleti Moskova'nın veya Pekin'in kölesi ya
pılmak isteniyor. Milletin imanını, hayatını, dinini ve 
devletini yıkmaya çalışan, milletin teminatı olan 
orduya ve mukaddesatımıza küfreden kuvvetlerin 
uşakları, bu milleti elbirliğiyle komünistleştirmeye 
çakşıyorlar. Milletimize, Türkistan, Çekoslavakya, 
Afganistan'ın akıbeti hazırlanmak isteniyor. Komü
nist tecavüzlerin son senelerdeki merkezi, maalesef, 
Türkiyemiz olmuştur. Sayın Ecevit Hükümetinden 
kuruluşundan itibaren, 22 ay işbaşında kalmış oldu
ğu süre zarfında bu yolda almış olduğu ciddi bir 
tedbir görmedik; sadece bol bol laflar dinlemişiz-
dir. Dünyanın neresinde olursa olsun ve tarihin han
gi devrinde olursa olsun hükümetlerin ilk vazifesi, 
kanun hâkimiyetini kurmak ve vatandaşın mal ve 
can emniyetini sağlamaktır. 

Sayın Ecevit, önceki iktidarları «acizlik» ile it
ham etmiş; ama kendisi de «aciz» duruma düşmüş 
olduğunun acaba farkına varmış mıdır? Her gün iş
lenen cinayetler, dökülen kanlar, yapılan soygunlar 
o hükümette otorite adına hiç bir şeyin mevcut ol
madığını ispat etmiştir. 

Türkiye'de anarşiyi önlemek için bazı temel me
seleleri aydınlatmak zaruridir. Anarşinin önlenmesi
nin şartı, anarşi kaynaklarını sosyal kanunların ışı
ğında incelemek gerekir. Buna ilave olarak anarşiyi 
yok etmek üzere hareket edecek hükümetin cesur ve 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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mesuliyet hissi taşımış olması gerekir. Türkiye'de 
anarşi denince ne anlaşılıyor, anarşiyi tahrik eden 
kuvvetler hangileridir, anarşinin başlangıç noktası 
nedir, anarşüyi doğuran sebepler nelerdir? Bütün bu 
sorulara doğru cevap verilmedikçe anarşinin önlen
mesi mümkün değildir. 

Uzun zamandan beri anarşiye yanlış teşhis ko
nulmaktadır. Anarşinin asıl sebebi olarak Türkiye' 
deki iktisadi buhran gösterilmektedir. Evet, Türki
ye'de iktisaden buhran vardır, iktisadi hayatımız 
millet düşmanlarının at oynattığı ve keyfince kullan
dığı bir saha halindedir, bu bir hakikattir. Türkiye' 
deki aşırı sol, banka soygunculuğunun, adam kaçır
manın, adam öldürmemin sebeplerinin bu iktisadi 
kriz olduğunu söylüyor. Halbuki dünya üzerinde 
muasır medeniyet seviyesinin en üst düzeyinde olan, 
iktisadi bütün problemlerini halletmiş bulunan Fran
sa,. İngiltere, Japonya, Almanya, Amerika, İtalya 
gibi devletlerde de anarşi yani komünist terör maa
lesef görülmüştür ve görülmektedir; hatta 1968 yıl
larında Türkiye'de ilk boykot ve işgaller başlamadan 
önce de Fransa ve Almanya'da hadiseler olmuş idi. 
Eğer anarşinin, yani komünist haıeketlerin sebebi 
hayat seviyesi olsa idi, gelişmiş ve teknolojik ba
kımdan seviyesini tamamlamış ülkelerde bu hadise
lerin olmaması gerekirdi. Şu halde; Türkiye'de anar
şinin anasebebi iktisadi kriz değildir. İktisadi kriz 
anarşiyi doğuran sebeplerden sadece bir tanesidir; 
fakat hiç bir zaman anasebep olmamıştır ve olma
yacaktır. 

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

Muhterem milletvekilleri, adına, yanlış bir değer
lendirme ile, sadece anarşi denen terör, teşhis, cina
yet, katliam ve yaralama ile soygun olayları uzun 
bir zamandan beri ülkemizi kasıp kavurmaktadır. 
Yurdun her köşesinde; büyük şehirlerimizde, özellik
le İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana'da işlenen cina
yetler, gelişen katliamlar insanlığın yüzünü kızarta
cak vahamet ve vahşete ulaşmıştır. İşlenen cinayet
ler, sergilenen vahşi katliamlar çok tehlikeli biçimde 
vatandaşın gönlünde, sanki devletin olmadığı inti
baını uyandırmaktadır. Sokaklarda güpegündüz in
sanlarımız kurşunlanmaktadır. En kalabalık ve en 
işlek caddelerde belediye otobüsleri durdurularak, 
tekmil yolcuların gözleri önünde vatandaşlar araba
larından indirilip alınıp götürülmekte ve vahşice kat
ledilmektedir. Bu, teşhise gidilmeden Devletimize 

ve ülkemize yönelik niyetleri bütün açıklığıyla orta
ya koymadan anarşi denen caniyane olayların üste
sinden gelmek mümkün değildir. Türk Devletini ida
re edenler bu gerçeği böylece bilmelidir. Türkiye'de 
hadiseler ve belgeler gösteriyor ki, anarşi denen olgu 
ülkemizde kendiliğinden olmamaktadır. Bazılarının 
iddia ettiği gibi birtakım ekonomik ve sosyal du
rumların ve zaruretlerin sonucu olarak bu olaylar ol
mamaktadır. Kanlı ve vahşi anarşinin arkasında, 
doğrudan doğruya Devletimizin ve ülkemizin düş
manı olan komünizm vardır; Doğu'da komünist 
ajanları, Batı'da Ermeni yılanları Taşnakçılan gü
zel yurdumuzu parçalamak için ellerinden geleni ge
celi gündüzlü çalışarak yapmaktadırlar. 

Bir taraftan Rusya ve Çin ülkemizi kızıl cehen
nemin ateşine atmayı planlarken, diğer taraftan da 
bunların memleketimizdeki çömezleri Devletimizi 
içten yıkmaya gayret etmektedirler. Böylece, Türk 
Milleti ve onun devletini kendilerine esir veya uydu 
millet ve devlet haline, getirmeye çalışmaktadırlar. 

Muhterem milletvekilleri, düşmanın çalışmaları 
böylece gösteriyor ki, milli kültür imha edilmiş, sos
yal bünyesi ve ekonomisi tahrip edilmiş, şahsiyeti 
ezilmiş bir uydu ve bir esir millet haline getirilmek 
isteniyoruz. 

Tüyleri ürperten bu katliamlar ardı arkası kesil
meden sürüp gitmektedir. Katiller ve caniler de hiç 
bir iz bırakmadan kaybolup gitmekte, karanlığa gö
mülmektedir. Bunun içindir ki, vatandaşın beyninde, 
devletin olmadığı ve devlet güçlerinin bir avuç tet-
hişçi karşısında mağlup olduğu intibaı kuvvetle yer 
almaya başlamıştır. Gönüllerde yer eden intibaın 
mutlaka silinmesi ve devlet varlığının her şeye rağ
men dimdik ayakta durduğunun gösterilmesi kaçı
nılmaz bir zaruret haline gelmiştir. 

İyi bilinmelidir ki, sergilenen vahşi katliamların 
arkasında Türk Devleti yıkılmak istenmekte, Türk 
Milleti vurularak vatanımız elimizden alınmaya ça
lışılmaktadır. Küçüğünden büyüğüne doğru ve dün
den bugüne ülke çapında sergilenen olayların yönel
diği asıl hedef budur. 

Türk Devletinin yıkılması, Türk Milletinin vurul
ması, ülkemizin parçalanarak elimizden alınması... 

O halde Türk Devletini yıkmaya, Türk Milletini 
vurmaya çalışan düşman güçleri, onların ülkemizdeki 
piyonları ve ajanlarını teşhis etmek, teşhir etmek ve 
tecziye etmek, öncelikle yapılması gereken bir göre
vimizdir. 
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Sosyal bünyemiz günbegün kangren olmaktadır. 
Çeşitli olaylar ve ihanetler sergilenerek milletimizin 
çocukları birbirlerine kırdırtmaktadır. Bugün ülke
mizi fevkalade tedirgin eden olayların nedenlerini 
o günkü hükümet maalesef gerçek yüzüyle göreme
miş ve iktidar olduğu süre içinde sadre şifa verecek 
bir tek tedbir Yüce Meclise sunmamıştır. Yanlış ve 
anlamsız birtakım yorumlarla ve izahlarla, ülkemi
zin bugünkü duruma sürüklenmesine o günkü hükü
met başlıca sebeplerden biridir. 

• Bugüne kadar maalesef, anarşik olaylar yanlış 
değerlendirilmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, olay
ların, devamlı şekilde, ekonomik ve sosyal bünyede
ki gelişmelerin zaruri bir sonucu olarak meydana 
geldiğini söylemiştir. 

Muhterem üyeler, bu olayları tek taraflı gördü
ğünüz takdirde bu millet, bu vatan batar. Hadiselere 
geniş açıdan bakmak ve teşhis koymak zorundayız. 

Mevcut (iktidarın başı, bir taraftan, cılız bir şe
kilde, ülkemizi kana bulayan vahşi olayların dışarı
dan planlandığını söylerken, diğer taraftan gür bir 
sesle ve devamlı bir şekilde, bu olayların, ekonomik 
ve sosyal bünyemizin bir zarureti olarak ortaya çık
tığını söylemekte devam edegelmiştir. Onun için 
getirecekleri bazı ekonomik ve sosyal tedbirlerle bu j 
kanlı gidişin önünü alabileceğini söyleyip durmuş
tur. Köy - Kent, KUP propagandaları her halde bu 
duyguların eseri olsa gerektir. Bu tutumuyla o ikti- | 
dar hayalle uğraşmıştır, hayalden de öte ülkenin ve 
Devletin yıpranmasına, yıkılmasına büyük ihmaller 
göstermiştir. Ekonomik ve sosyal problemler, bu- i 
günkü vasatta, kanlı olayların ancak tek bir sebebi 
olabilir, o kadar; anasebebi olmamıştır ve olmaya
caktır. O iktidarın bu gerçekleri görmesi mümkün 
olmamıştır. Çünkü, kendisini destekleyen teşkilatla
rın ve kişilerin tesirinde idareyi alabildiğine sola ve 
hem de aşırı sola teslim edegelmiştir. İktidarın başı, 
Türk Devletinin düşmanlarına maalesef bu umudu 
fazlasıyla vermiştir. Tutumuyla, düşüncesiyle, idare 
şekli ve felsefesliyle millet fertleri olarak birbirimizi 
sevmeye, dostluğa ve kardeşliğe en çok muhtaç oldu
ğumuz, Devletimizin ve ülkemizin düşmanlarını an
cak böylece etkisiz kılıp kahredebileceğimiz bir dö
nemde, indi değerlendirmeleri ve fevri, hırçın ve 
tahrip edici konuşmalarıyla iktidarın başı, kardeşli
ğin, sevginin ve başarının temelini maalesef dina- I 
mitlenmiştir. Ayrıca, çok taraflı ve fevkalade yanıl
tıcı, sübjektif değerlendirmeleriyle, bütün Türk Mil
letini tedirgin eden kanlı gidişin kaynakları, failleri j 

konusunda da, hedef saptırıcı, yanıltıcı tutumunu ıs
rarla sürdürmüştür. Mevcut üslubu ve tavrıyla, düş
manlarımızın, kendilerini, Devletimizin ve ülkemizin 
yıkımında bir vasıta olarak kullanmaya çalıştıkları
nı da Sayın Ecevit maalesef farkına varamamıştır. 

Muhterem milletvekilleri, temenni ederim ki, ar
tık Ecevit bunca yanılgıdan ve teşhis hatasından 
sonra gerçekleri görmelidir. Olayların tamamen dış 
güçler ve komünist militanlar tarafından tezgâhlan
dığını anlamalı, tahrikçi, kin ve husumet dolu konuş
maları bir tarafa bırakarak, milletin gözyaşını ger
çekten dindirmeye, silmeye çalışıcı her türlü gayret
leri göstermelidirler. 

Muhterem milletvekilleri, Türkiye'nin bugün bu
lunduğu şartların kurtarılmasında acaba ne yapmak 

' lazımdır? Tedbir ve çare olarak neyi getirmek lazım
dır? Hemen şurasını ifade etmek isterim ki, iktidar
da iken Cumhuriyet Halk Partisi ve onun hükümeti, 
sadre şifa verecek bir tek tedbirle gelmemiştir; tek 
bir tedbir de almamıştır, getirmemiştir; anarşik ha
diselerin önlenmesi için bir tek kanun teklifi dahi 
Yüce Meclise yapmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki komünist 
terörün son bulması için yapılması lazım gelen şey
lerden birisi; devlet teşkilatına sızmış ve girmiş olan 
TKP azası komünist teşekküllerinin mensupları var
dır, sempatizanları vardır, eğer samimi olarak Tür
kiye'de komünist hareketin durmasını istiyorsak, ya
pılması lazım gelen 'işlerden birisi, Devlet kademe
lerine sızmış olan komünistleri mutlaka tespit edip, 
işlerine son vermektir. 

Muhterem arkadaşlarım, komünist faaliyetlerine 
iştirak etmiş olanların, bu ihanetten kesin olarak 
vazgeçmelerini sağlamak ve sempatizan kitlelerin 
ıslah edilmelerini temin etmek için kesin tedbirler 
alınmalı; komünizm konusunda mütehassıs eleman
lardan oluşan bir teşekkül kurularak, sapık fikirleri 
ıslah hareketi mutlaka başlatılmalı ve sistemli olarak 
millete anlatılmalıdır. Önce, komünizmin ne derece 
sakat, hayali ve haksız bulunduğu anlatılmalı; mille
timizin tarihi geçmişi ve içinde yaşadığı şartlara ko
münizmin ne kadar ters düştüğü mutlaka Devlet ta
rafından anlatılmalı, izah edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Anayasanın gereği olan 
ve bütün Türk Milletinin beklemiş olduğu Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri mutlaka kurulmalıdır. Bu 
kurulmazsa, bu kurulmayacak olursa, Türkiye'deki 
anarşik hadiselerin önüne geçilmesi mümkün değil
dir. 
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Muhterem arkadaşlarım, bölücülüğü teşvik eden, 
komünizm propagandası yapan gazete, ve mecmua
lar derhal kapatılmalı, tatbikat da uygulanmalıdır. 
TRT milli hale getirilmelidir; tarafsız değil, taraflı 
hale getirilmelidir. Kimin taraflısı Devletin taraflısı 
olmalıdır. TRT komünistlerin değil bir avuç anar
şistin değil, Devletin yanında, Devletin ve milletin 
varlığında taraf olmalıdır ve bu mevzuda biran bile 
geç kalınmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet, milli bütünlüğü
müzü korumak, komünizm vahşetini anlatmak için 
konferanslar verdirmelidir. Radyo ve televizyon bu 
Devletin malıdır; ama Devlete tecavüz etmektedir. 
Şu halde, Devlete tecavüz edenler radyo ve televiz
yon aracılığı dle millete teşhir edilip, anlatılmalıdır. 
Komünizmin zararları, felaketleri, televizyon vasıta
sıyla duyurulmalıdır; fakat şimdiye- kadar buna şahit 
olmamışızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine, komünizmi önle
mek için, 141, 142 nci maddeler bugüne kadar işle-
tilmemiştir; kanunda sadece yazılı satırlar halinde 
kalmıştır. Bundan böyle, temenni ederiz ki, mevcut 
iktidar, sadece kanunda yazılı olan maddeleri fiili
yatta işler hale getirip, tatbik sahasına koymalıdır. 

Komünizm propagandası yapan bütün dernekler, 
TÖB - DER, DİSK gibi teşekküller kapatılmalı ve
ya gerçek kendi hüviyetine biran evel kavuşturulup, 
politikadan, memleket yıkıcı, memleket bölücü, va
tan parçalayıcı havadan uzaklaştırılmalı, kendi bün
yesine ve 'kendi zarfına çektirilmelidir. Bunlar Mark
sist birer kuruluş haline gelmişlerdir. Komünizmin 
tercümecilik yoluyla yapılan propagandalarından en 
ön safta, en ileride bayraktarlık yapmaktadırlar. Hiç 
kimse çıkıp da, «Lenin'dn, Mao'nun kitabında ko
münizm propagandası yapılmıyor» diyemez. Madem
ki bunlarda komünizm propagandası yapılıyor, bu 
halde bunlar önlenmelidir. 

Tahirin kaziye-i muhkem olmuş sözü vardır: 
«Fertler fanidir; ama milletler bakidir» derler. Doğ
ru, bu eümlenin birinci kısmı tamamiyle doğrudur; 
insanoğlu az yaşar, uz yaşar, göçer gider; dünya bir 
penceredir, bakar gider; ama şunu bilesiniz ki, mil
letler tarih boyunca baki olmamıştır. Millet olmanın 
pasaportunu, hüviyetini korumadıkça; örf, âdet, 
inanç ve ahlaklarına sahip olmadıkça; milli kültürüne 
sahip çıkmadıkça; temel olan ecdadına, tarihine bağ
lı kalmadıkça; onu nesillerden nesillere aktarıcı sıcak 
gönül aşkını vermedikçe; devrin içinde bulunduğu 
sanat, teknik, ekonomik gelişmeleri takip etmedikçe; 

ordusunu devrin, çağın gereği olan teçhizat, eğitim ve 
silahlarla takviye etmedikçe, milletler de insanlar 
gibi ölürler; ama insanların götürüldüğü kabristana 
değil, tarihin milletler sayfasındaki «milletler kabris
tanına» gömülürler. 

Hukuk devletlerinde malın, mülkün, bağın, bahçe
nin, tapusu vardır, ama milletler camiasında, bilesiniz 
ki vatanın tapusu yoktur; milletler camiasında her 
millet kendini millet olarak yaşatıcı tedbirleri almaya, 
güçlü kılmaya mecburdur. Bu yolda iktidarların, 
hükümetlerin adı ne olursa olsun - devletin güç
lülüğünden, vatanın birliğinden, milletin bütünlüğün
den, rey hesabı veya sahip olduğu bazı kötü dokt
rinler namı hesabına taviz vermeye hiç bir zaman 
hakkı yoktur, olmamalıdır. Gelmiş geçmiş tarihte 
görülmüştür ki, devletleri yöneten kişiler, kendi 
arzuları, kendi çıkarları ve inançları istikametlerinde 
taviz veregeldikçe, devlet idaresinde bidayette göste
rilen küçük ihmaller sonunda talefisi mümkün olma
yan falaketler meydana gelmiştir, milletleri yok et
miştir, devletleri göçertmiştir, vatanları da başkaları
nın eline geçmiştir. 

Türkiye'de açık seçik oynanan oyun budur, oy
nanan tekmil hadisat, oyun; Anayasanın vermiş ol
duğu güç arkasında devleti yıkmaya, vatanı parçala
maya, milleti lime lime bölmeye müteveccihtir. Hiç 
bir zaman hürriyetler, devleti yıkıcı, vatam yok edici, 
tekmil hürriyetleri perim perişan edici istikamette 
kullanılmaz. Anayasanın verdiği güç, Anayasanın 
ve devletin bekası için kullanılır; yoksa hiç bir za
man hürriyetlerin yok edilişi için kullanılamaz, 

Toprağı bol olsun, Churchill şöyle diyor. «Zayıf 
olan ve hassaten sahipsiz olan demokrasilerde komü
nizm gelir, idarenin bağrına sızar, yerleşir, ayrık otu 
gibi kök - köken salar; sahip olunmaz, zamanında 
tedbir alınmazsa, kendi gücünü, arzu ettiği kuvveti 
buluncaya kadar Anayasadan, onun gücünden, zır
hından bahseder. Ta ki bu gücü bulduktan sonra, 
Anayasaya lüzum yoktur der, kaldırır atar.» 

Naçizane gördüğüm ve grubunun görüşü; aşırı 
sol devlet yıkıcıları Anayasanın her türlü nam ve ni
metinden istifade ederek, devlete yönelik, vatanı yok 
etmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. 

Bu vesile ile bu önergeyi veren arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum. Hepimiz hep beraber ayırmaya, 
birleşmeye, dünü unutmaya, bugün içinde bulundu
ğumuz şartlan görmeye, yarınlara birlik, dirlik, güç, 
kuvvet içinde girmek için gerekli tedbirleri almaya 
mecburuz. 
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Hepinize saygılar sunarım. (MHP ve AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Grupları adına başkaca söz isteyen?.. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Ben 

söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, daha önceki ifa
demde Adalet Partisi Grubundan bir sayın üyenin 
görüştüğünü belirtmiştim efendim. Gruplar adına 
bir defa görüşme imkânı vardır. 

Teşekkür ederim. 
Grupları adına başkaca söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Önerge sahibi?.. Yok. 
Görüşülmüş bulunan araştırma açılmasına ilişkin 

önergeyi oylarınıza sunacağım: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Meclis araştırması yapacak komisyonun 15 üye
den kurulmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi. (10/30) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasındaki, 
Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesinin görüş
melerine başlıyoruz. 

Hükümet?.. Yok. 
Hükümet bir defa bulunmadığından görüşmelere 

devam ediliyor. 
Önergeyi tekrar okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Solcu Ecevit Hükülmötiriin, iktidara gelişiyle bera

ber altüst ettiği Türk idare hayatında görülen, huzur
suzlukların başında valilerin tutum ve davranışları 
gelmektedir. Bu cümleden olarak İstanbul Valisi 67 
ilin valileri arasında sol partizanlık, sol tarafgirlik ve 
sol zulüm hususunda ön sırayı işgal etmektedir. 26 

Mayıs 1978 günü istanbul Taksim alanında Türk mil
liyetçilerinin, 1 Mayıista kızıl bayrak ve solcu komü
nist liderlerin kirlettikleri alanı temizlemek mak'sadiiy-
le yaptıklan toplantıda Valinin; Türk Bayrağına gös
terdiği saygısızlık bardağı taşıran damla olmuştur. Bu 
hususta tanzim ettiğimiz Meclis Araştırma önergesi
nin Yüce Mecliste okutulmasını ve gereğini rica ed'e-
riz. 

Saygılarımızla. 

Devleti temsil ve Hükümetin plan ve programı ile 
kanuni emirlerini ifaya memur mülki idarenin başı 
olarak memleketin ve mahallin emniyet ve asayişini 
korumakta, suçları önlemekte ve takipte, zabıta ami
ri sıfatÜyle valiler devlet hayatının en müessir unsur
larıdır. Türk Devletinde valiler ve valilik makamı, 
daima ihtiram mevkiini muhafaza etmiş ve mîlletimiz 
bu makama bu sıfatından dolayı itina göstermiştir. 
Onun içindir ki vatandaşlarımız, valilerimize şahsı ve 
kabiliyeti ne olursa olsun daima «Vali Baba, Vali 
Paşa» gibi sıfatlarla değerlendirmiştir. Ama ne yazık 
ki, Ankara ve istanbul şehirlerimiz solcu CHP'ni ik
tidarı ile beraber tayin edilen iki vali tarafımdan, 
halkımız ve milliyetçli kuruluşlar, canından ve haya
tından bizar hale getirilmiştir. Ankara Valisi, mah
keme karariyle ismini dahi değiştirerek, tuhaf ve aca
yip bir haleti ruhiyenin içine girmiştir. istanbul Va
lisi ise, kendisirii tamamen ve fiilen solcu CHP'nin az
gın bir militanı haline getirmiştir. 

24 Mayıs 1978 günü Şişli Halâskârgazi Caddesin
de bulunan Neyir Mağaza'sında muhterem refikala
rı, iki adet polis ve kırmızı plakalı 3!4 001 arabaları 
mağazanın önünde parketmiş olarak âlâyı vâlâ ile 
alışveriş yapıyorlardı. Valilik ikametgâhı bu mağaza
ya 250 metredir. Vali, muhterem hanımefendilerini 
250 metrelik sokağı yürütmemek için Devlet ve mil
letin, tüyü bitmemiş yetimlerinin haklarından keserek 
vali beyin hizmetlerine tahsis ettiği vasıtayı, em
rine tabi kılmıştır. Bu vali, istanbul ilinin başına gel
diği günden beri kanunları, nizamları, örf, âdet ve 
ananeleri bir kenara iterek, her hadÜseyi solcu zavi
yeden ve CHP'nin menfaat gözlüğü arkasından ba
karak, değerlendirmiştir. İsitanibuHda komünist eşkÜ-
yaiarca vukubulan yüzlerce cinayetin failleri sırf bu 
valinin partizan tutumu sebebiyle, bulunamamaktadır. 
Ümraniye'de komünist eşkiyanın katlettiği 5 vatan-
daşıımızın katli hadise'sinli bile suç vasfını değiştirerek 
gecekondu ticaretine bağlamış ve komünist eşkıyaya 
tedip ve takip edeceği yetide, onlara cesaret vermiştir. 
Aynı şekilde bu 5 müislüman çocuğun bu şdbitterin ce-
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naze namazlarını emirle kıldırmamak suretiyle, hu
kuk kanunlarına değil ilahi emir ve neh'îylere karşı 
gelmiştir. 

Bugüne kadar vaki icraatiyle bu valinin milliyet, 
milliyetçü düşünce, Türklük, islâmlık ve bayrağa kar
şı husumet ilan ettiği görülmektedir. Marksist DİSK' 
in Taksirn'de icra ettiği 1 Mayıs komünist ayaklan
masına Devlet güçleriyle himaye kanatlarını açmış, 
Devletlin emniyet kuvvetlerinin himayesi altında ko
münist eşkiyanın Türk Devletine, müesses nizama, 
İslama Türklüğe ve Bayrağa hakaret etmelerini temin 
etmiştir. Kanunen murakabesi altında bulunması ik
tiza eden îstaribul Belediye Başkanının dahi iştirak 
ile aynı fiillere irtikâp etmesi halinde, hiçbir kanuni 
müeyyide tatbik etmödliği gilbi, tekevvün eden suçların 
dahi intacına ve delillerin toplaıtmasına, adalete intij 

Tealine gayret göstermemiştir. Aksine, 26 Mayıs 1978 
günü, Türk milliyetçilerimin Taksim meydanında 
yapmayı kararlaştırdıkları Bayrağa Saygı mitinginde, 
komünist eşkiyanın 1 Mayısta yaptığı gayri kanuni 
toplantıda gösterdiği gayret ve himayenin aksine ola
rak, milliyetçilere zorluk ve engeller çıkarmıştır. Tak-
sim'e dbğru yürüyen albayraklı yürüyüş kollarını 10 
türlü barikat kurdurarak ve Pol - Der'li polislerine 
emir vererek Milletime ve Bayrağıma hakaret ettir
miştir. Ayrıca, Taksim meydanına bakan, komünist
lerin yakıp, milliyetçileri tekrar ihya ettikleri Kültür 
Sarayının ön cephesine asmak istediğimiz Türk Bay
rağının asılmasına karşı gelmiş ve kendisine rica eden 
parlamenterleri dışarı attırmakla tehdit etmiştir. Bir 
Mao'cu militan kadar solun emrinde ve daha önce 
de meşru nizamı yıkmaya çalışan, cuntalar içinde bu
lunduğu iddia edilen İstanbul Valisinin bu gayri ka
nuni ve gayri milli tutumlarından kurtulmak ve kendi
sinin durumunu açıklamak için, 

1. Siyasi maksatlı cinayetlerin suç vasfını değiş
tirip, bunları adi vakalar haline getirmek istemesi, 

2. Hizmete mahsus vasıtaları hıamiımımın emrine 
tahsis edip salvunganlıikita bulunması, 

3. Müsllümaın Türklerce vadib-tül ifâ cenaze ma-
ım)az.i!m k^durtafâimak emırinıi vermesi, 

4. Komüınıist 'ölülerinle hüle öğütmesine göz yu-
rnıplup, hür komüınıisin ıbir diğer komünisti -öldürme
di üzerime, Tlüınk Baymağıma, Hukıulk Fakültesi üzerine 
çökltiLriiıp mateme ısdkıulmia&ıma göz yuimıulu'rken, Türk 
IBayınağıınını, Külttir Sataıyıınıa haşmetle asılımasınia manii 
oilımıalk issltemesli suretiyle Bayrağımıza husumet ulan et
mesinin ıddbepleriınıi ortaya çıkarmak mıaksadıyia adı 
geçen yaltakı yukarda befatilen icraatı hakkımda 

Anıaiyaisanıın 188 ve ılçıtüzjüiün 1Q2 mci maddesi gereğin
ce Meüliis Araştırması açılmasını rica edenim. 

;Muğlıa Milletvekilli 
Ahmet ıBuldanih 

Bursa Mıilletvek'iili 
İM. Emlimi Dalkıran 
Çorum Milletvekili 

Ahmet Çimlbek 
Manisa Milletvekili 

Sümer Oral 
Urfa Milletvekili 
Mehmet Aksoy 

Zonguldak Milletvekili 
Klökjsal Toptan 

Adana Milletvekili 
Hasam Oürsoty 

Kocaeli Milletvekili 
Adem Ali Sıajriıoğlu 
Denlizjlli Milletvekili 
M. Kemal Aykıurıt 
'Bolu ıMiiiletlvdkliM 

Avnıi Akyıol 

'BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araş
tırması açılıp acıkmaması hususunda Hükümete, si
yası parti gruplarına ve önerge sahiplerinden: birime 
sırasıyla Söz verilecektir. 

Hükümet ve gruplar 2Q'şer dakika, ı;mz)a sahibi 
1Q dakika siürieyla kayıtlıdır. 

iSöz sırası önce Hülkiümaüiniin; Hükümet? Yok. 
Onuplar adımda ısöz isteyen?. Yok. 
Önerge sahlibü . Yok. 
ISayım üyeler, ıbir hususu hatırlatmak isıtıiyorıuım: 

iBu gjöriüşülan araştırma önergeleri öncıe giörlüşüldülkıüen 
Sanma, kiomıisyomlar seçilecektir. Komisyonların çıalış-
mlalarıını yapalHiılrniesli içlin belirli bir süre tanımıyor; 
çahışnııalairiint toarnöJmladikıtan sorara intikal ettiriliyor. 
Sayım üyelere bu hususu hıatıriatmayı faydalı görü
yorum efendim. 

Önergeler kabul edilmiş olursa komisyonlar: kuru
lup, çalışmaya Ibaşlayacalkjtıır. 

Önergeyi aylarıinıza sıumıuyorum: Kabul edenler?. 
Kabul dtmieyemilıar?.. I(ÜHP sıralarımdan Hükümet yok, 
önerge sahipleri yok, sesleri) 

IBunlliar önerge ısahftplıerinim, ilgililerim takdiri. 
lİRiFAN ÖZAYDINLI (Balıkesir) — Hükümet gel-

ıslin, görüşmelerde ciddi alarak söz sahihi olsun; böyle 
çalışma- olmaz. 

BAŞKAN — Evet efendim, oylama anlaşılamadı, 
ıben tekrar rica edeceğim, 

Oylamayı tekrarlıyorum efendim: Görüşme açıl-
ımasını kabul edenler.. !(GHP sıralarımdan «Görüşme 
açılmış durumda Sayım Başlkjan» sıesleni) 

Önerge okundu, ıtaibii görüşüldü de. Komfisyon ku
rulması kjanıusunu.. (CHP sıralarından «Anlaşılmadı 
efendim» sesleri) 

ıPakji efendim, benlim 'ifademin de muğlak taratfı 
oldu, tekrar açıklıyorum efendimi: 

Önergeyi okuttuk, görüşmeye açtık. Simidi, ömer-
ıga kaibul edilirse klormiısyon kuruilaıoaktır. Öince ömer-
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ıgenıin fciaJbiuIin!üi, öndlaın sonra dıa ktomıisyonun kuru I-
fraasıınıı oylarımzia sumlacağıım:. Herhalde anlaşıldı efen-' 
idıiım,? 

Önergeyi Kabul edeni!er.. Etmeyenler. Önerge Ka-
ıbıult edilınıemliiştir. 

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

BAŞKAN — Günıdamii'müzJJn 3 ndü sımsıindlakli, 
'Islfcanıbuil Miietlvtekıili Eehmıi Cpmıahiağlıu ve 9 arlkjadıa-
şıınıe, Çalışıma Balkıanıınıın tutumu (konusunda Anayıaı-
islanııın 88 nıcü, Millet MıecllıM içtüzüğünün 1012 ve 10J3 
ınüü* maddeleri uyannöa hür 'Meclis Araşitirımiasıma iliş
kin önlerıgesliınlin ıgjö«rfüişfüjl'mıesliınıe geçiyoruz. 

'Hülkjüımiöt?. Yok. IBlir defa bulunmadığı liçjn gö
rüşmelerle devam ediyoruz. 

Gruplar adıma söz isteyen? Sayıln Üye. Yok. 
Ömerlgeyi okıufcuıyioıriuım eıfenıd;ırri: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, göreve başladığı ilk 

gün Ankara Belediyesi temizlik işçilerinden derledi-
ği 60 kadar aşın sol militanın arasında anarşik slo
ganlar söyleterek. Bakanlığa gelmiş, tarafsız memur
lara gözdağı veren terör havası içinde makam koltu
ğuna oturmuştur. 

İlk icraatı Disk'in önceden hazırladığı listelere 
göre en üst kademeden en küçüklere kadar memur 
kıyımına girişmek, özlük ve müktesep hak tanımamak, 
onur kırıcı atamalar yapmak, istifaya zorlamak, ek
mek parası uğruna istifa edemeyenleri anarşinin kol 
gezdiği bir serseri kurşuna hedef olacak Doğu bölge
lerine sürmek olmuştur. 

Yeterlik imtihanını kazanmış ve atanmış olan iş 
müfettişleriyle, iş güvenliği müfettiş yardımcılığı im
tihanını kazanan memurların kanuni meşru halklarını 
gasp ve iptal etmiştir. 

Anayasa ve insan Hakları Beyannamesinin temel 
hak ve hürriyetlerini çiğnemiş, memurların vicdan ve 
din hürriyetlerini kaldırmış, namaz kılmalarını yasak
lamış, izin alarak Cuma namazına giden memurlar 
hakkında «görevini terk etmiştir» şeklinde tutanaklar 
düzenleyerek işlerine son vermek, emdklilik haklarını 
gasp etmek yolunu tutmuştur. 

Mesture hanım memurların başörtülerimi çıkart
maya zorlamış, sosyetik modaya göre mini etek giy-
meyenleri, ruj, pudra allık sürmeyenleri Doğu ille
rine sürmüştür, 

Yurt dışında çalışan işçilerin sorunlarını çözüm
leyeceği, sosyal güvenlik haklarını koruyacağı yerde, 
ekmek parası için güttikleri gurbet ellerinde çalışarak 
biriktirdikleri tasarruflarını, dövizlerini ellerinden al
maya hedefleyen emeklilik kanun tasarısını imza
layıp savunarak işçilerimizi mağdur ve perişan etmiş
tik 

Ayrıca yurtdışı kadrolarındaki 'bilgili yurtsever! 
memurları yurt içine alarak yerlerine aşın sol parti
zan militanlar atamış, kadro tensikatı suretiyle çalış
kan namuslu memurların kadrolarım iptal etmek su
retiyle bunların Danıştaya başvurma yolunu tıkamış, 
içte ve dışta Çalışma Bakanlığını anarşi yuvasına, par
ti ocağına çevirmiştir. 

Sayın Bakan Anayasa ve kanunları çiğneyerek bu 
zulüm ve işkenceleri yaparken en küçük vicdan azalbı 
duymamış, bir gün Yüce Divana gidebileceğini düşün
memiştir. 

Sayın Balkan, kanunların medbur tuttuğu koordi
natör Bakanlık görevlerini yapmamıştır. Şöyle ki : 

1. Ülkelerinde işçilerimizin çalıştığı devletlerle 
yapılan ve yapılacak olan Sosyal Güvenlik anılaşma
larına bigâne kalmış, bu işleri bilen, takip eden ehli
yetli Genel Müdür ve uzmanları yerlerinden atmış, iş
çilerimizin meşru haklarının gaisp edilmesine yok edil
mesine sebep olmuştur. 

2. En az 200 bin memurun işçi kadrosuna geç-> 
meşini sağlayacak olan devrimizde kanuni formalite
leri tamamlanıp Resmi Gazetede nitelikleri yayınlan
mış olan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplatıla
rak asgari ücretin 3 300 lira olarak tespitiyle ilan 
safhasına gelen işçi - Memur ayırımı kararnamesinin 
çıkarılmasını engelleyen, yüzibinlerce çalışan insanı bu 
hayat pahalılığı içinde geçim sıkıntısına iterek onları 
perişan ve mağdur eden Sayın Bakan, ihmal lakaydi 
veya kasti olarak görevini yapmamış, suç işlemiştir. 
Bu işlere aklım ermiyor diyemez. Yakın arkadaşlarımı 
ve hukukçularını bilen kişıilerdenı seçmeliydi. MSP. 
Grubu adına 1978 Mali Yılı Çalışma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimiz belirtilirken bu konuda ge
rekli uyarı yapılmıştır. Zabıtlara geçen ifadelerimiz : 
«Sayın Bakana kendilerinlden önce kanuni formalite
si tamamlanan, Şubat 19781den önce gerçdkleşmıesin-
de bütçe gerekleri ve sosyal adalet bakımından zorun
luluk bulunan işçi - Memur ayırımı Kararnamesiinin 
yürürlüğe konulması konusunda gerekli teş'dbbüslerii 
yapmakta geç kalmış olduklarını, statüleri değişecek 
olan ve geçim sıkıntısı içinde bulunan en az 200 bin 
kişi bu kararnamenin çıkmasını heyecan ve merak 
içinde beklemektedir. 
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Günün sosyq - ekonomik şartları muvacehesinde 
asgari ücret miktarı da zamanımızda tespit ettirilerek 
1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girmiş olduğuna göre 
İşçi - Memur ayırımı kararnamesinin Ocak 1978 so
nuna kadar çıkması gerekirdi.» şeklinde Sayın Baka
na kanunen yapmakla mükellef olduğu görevi hatır
latılmıştır. Buna göre kanuni görevini 4 aydır yap
mayan çalışanların ve işçilerimiziin meşru halklarını 
koruyamayan Çalışma Bakanının icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, içtüzüğün 102 nci maddesi uya
rınca Meclis Araştırması açılmasına karar verilmesi
ni saygılarımızıla arz ve talep ederiz. 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Sivas 
Temel Kârarnollaoğlü 

Mardin 
A'bdülkadir Timurağaoğlu 

Konya 
Şener Battal 

Siirt 
Albdülkadir Kaya 

Erzurum 
Korkut Özal 

Adana 
Hasan Ak'say 

Mardin 
Fehim Adak 

Malatya 
M. Recai Kutan 

•îstanfbul 
Süleyman Arif Emre 

BAŞKAN — Okunan önerge üzerinde Sayın Hü
kümet, Gruplar ve sayın önerge sahibi?.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Lütfeder misiniz 
sayın Başkan?.. Grup sözcülerimiz hazır değil. Bü
tün siyasi parti grupları mutabık. haldeyiz. Bu se
beple önergelerin görüşülmesinin ertelenmesini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bütün gruplar?.. 
SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Katılı

yoruz. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Katılıyoruz. 
SABRI ÖZTÜRK (Hatay) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Aygün, bu önerge okutulmuş, işleme konul

muştur: Fakat bu ve diğer önergeler için de sözcüle
riniz hazır olmadığı için önergeleri erteliyorum efen
dim. 

Değerli arkadaşlarım, grup sözcülerinin hazır ol
maması nedeniyle araştırma önergeleri ertelenmiş bu
lunuyor. 

Sözlü Sorulara geçiyorum. 
Sözlü Sorularla ilgili olarak sayın Hükümet?.. Gö

rünmüyor efendim. 
Sözlü Sorulara geçilip geçilmemesi konusunda ta

bii bir mutabakat da sağlanmış değildir. Şu anda da 
burada kimseyi bulamadığımız için Sözlü Soruların 
görüşülmesini de erteliyorum efendim. 

Komisyonlara üye seçimi yapılamadığından, gün
demdeki kanun tasarı ve teklifleriyle «Komisyonlar
dan Gelen Diğer İşler» kısmının dışında, adaylar ta
mamlandığı takdirde komisyonlara üye seçimi yap
mak, Genel Görüşme ve Meclis Araştırması önerge
leriyle Sözlü Sorulan sırasıyla görüşmek için 
6 . 12 . 1979 Perşembe günü saat 15.00'de toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,04 

!>&<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

5 . 12 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlara üye seçimi. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

' 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar

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

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

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

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

5. — 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 iUşkin önergesi. (10/33) 

6. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10ı 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrencilerin 
sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Miület Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

7. — 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) 

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

9. — 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) 

10. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkam Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

İL — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanilı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan 



yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/11) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 
nci, Millet Mecisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırmacı açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

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

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

15. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

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

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

18. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 
arkadaşının, 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) 

19. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
eidâen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta

mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/46) 

20. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde 
bazı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıko
nulduğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/47) 

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

22. — 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) 

23. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10 /̂50) 

25. — Manisa Milletvekili Sümer Ora! ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin Önergesi. (10/51) 

26. — 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
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi.' (10/52) 



274 — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 10|1 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

28. —. Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

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

30. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, MiHet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
00/54) 

31. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

32. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10ı2 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/55) 

33. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 1010 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürültiğünce yapılan satın almalar
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

35. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasım saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

36. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif EHM* 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

37. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğhı ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tuıumu hakkında Anayasamn 88 
nci, Millet Mecisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

38. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasamn 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir "Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10|/59) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar-
kadaşının; Türk Dilinin bugünkü durumu ile Hükü
metin bu konudaki tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/20) 

41. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 12 arka
daşının; mukaddes emanetlerin yurt dışında sergilen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeelri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

42. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt 
ve 9 arkadaşının; TRT'nin yayınları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 



101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/21) 

43. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
9 arkadaşının; DSİ Genel Müdürünün partizan tutu
mu ile akaryakıt dağıtımı konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/22) 

44. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 11. arka
daşının; emniyet mensuplarınca vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/61) 

45. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz ve 14 arka
daşının; akaryakıt darlığı ve alınması gerekli önlem
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

46. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/63) 

47. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 15 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, 'Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
VQ3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10i/46) 

48. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. '(10/65) 

49. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/66) 
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50. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 
giyimleriyle 'ilgili olarak 'baskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
ıMillet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticadet 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 som öner
gesi. (6/33) 

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

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

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

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

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
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
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

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

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net 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. — îzmir 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 
©akanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

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

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

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

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

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

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

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

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

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına 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 Sağlılk Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından . sözlü soru Öner
gesi. (6/72) 

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

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

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

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

34. — İzmir Milletvekili Erol II. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bademler Köyü Benzin istasyonunun hizmete açılı
şına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
toplu - sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

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

39. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

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



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

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

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

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

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

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

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

48. —İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

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

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ba
zı kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandı
ğı (iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

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

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

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

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

| 54. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
I oglu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet-
I lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/99) 

I 55. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
I Anadolu Ajansında, çalışanların sosyal haklarına iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 
I 56. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
I baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/101) 
I 57. — Kastamonu Milletvekili İ. Hilmi iDura'nın, 
I Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka-
I nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına 
I ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/134) (*) 
I 58. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
I nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
I Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/135) (*) 
I 59. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, TÖB -
I DER'in Bolu'dalki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
I Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 
I 60. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art-
I vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş-
I kin Adalet Balkanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

I 61. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
I Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
I yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
I Yardım bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 
I 62. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
I Ceza Kanununun 141 ve 142 nei maddeleri ile ilgili 
I beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 

önergesi. (6/104) 

I 63. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ba-
I zı memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurulla -
I rina ve doktorlara 'baskı yapıldığı iddiasına ilişkin 
I Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
i önergesi. (6/106) 
I 64. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Em-
I niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişle-
I ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/10(7) 
I 65. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
I Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
I dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba-
I kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

I 66. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
I 19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
I ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 



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

68. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya
bancı 'iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

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

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

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

72. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

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

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

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

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

77. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihten arasında yapılan ta
yin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/150) (*) 

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

79. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

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

81. — 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) 

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

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

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

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

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

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

88. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1.1.1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve nakille
re ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/158) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Turan • Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

90. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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94 . — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

105. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincin'in, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

117. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna d'lişMn İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

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

119. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

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

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

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



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

123. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

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

125. — îzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

126. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava 
kirlıih'ğinim Önlenmesine 'ilişkin Devlet Balkanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

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

128. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkim Mil i Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

136. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerime uygulamam Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanımdan sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

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

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

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

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

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

142. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma (Bakanımın Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkim Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

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

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

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

146. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'mun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

147. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Amkara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkim Başbakan 
ve içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

148. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlü' 
nun, cevapsız kalan yazılı sorularıma 'Miskim Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

149. —- Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkim 
Kültür Bakamımdan isözlü soru önergesi. '(6/194) 

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



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

151. — Antalya 'Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Mil i Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

152. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Ensıtitüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakan undan söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

153. — Manisa Milletvekili Yahya IMu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) 
(*) 

154. — Manisa Milletvekili Yahya Usilu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü -soru önergesi. (6/240) (*) 

155. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişiklin Milli Eğitim Bakanından gözlü so
ru önergesi, (6/241) (*) 

156. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin ' İçişleri Bakanından 
sözlü -som önergesi. (6/242) (*) 

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

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

159. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/204) 

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

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

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

163. — Ankara Milletve'kili Mustafa. Başoğlu'nun, 
Ankara, ıKoırunmaya Muhtaç Çocuklar BM'iğimıin faaii-
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I yetlerine ilişkim İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

I 164. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res-
;j rrui gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 
I 165. — Erzincan Milletve'kili Timuçin Turan'ın, 
I 7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
I sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner

gesi. (6/246) (*) 
166. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 

I Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
I ihbara ilişkin Ticaret Balkanından sözlü soru önerge

si. (6/215) 
I 167. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
I Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya-
I pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
I sözlü soru önergesi. (6/216) 
I 168. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
I Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
I ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner

gesi. (6/217) 
I 169. — Erzincan Milletvekilli Timuçin Turan'ın, 
I D - Peiet tesislerine a/it lojmanın tahsisine ilişkin Sa-
I mayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 

(6/218) 

I 170. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce-
I zaavferimde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka-
I nırtdan sözlü soru önergesi. (6/219) 
I 171. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar-
J pa nakindeki ihaleye iilşkin Gıida - Tarım ve Hay-
I vancılık Bakanından sözllü som önergesi. (6/220) 
I 172. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ke-
I çiören Lisesinden uzaklaştırılan. öğrencilere ilişkin 
I M'Mi Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 
j 173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
| ormalniarımızm tahribine ilişkin Orman Bakamından 
j sözlü soru önergesi. (6/222) 
I 174. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
I sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka-
I nınidan sözlü soru önergesi. (6/223) 
I 175. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
I Devlet Planlama Teşjkiilâltında görevli üç elemana 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 
j 176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu" 
I nun, dış 'temısilMliklerimiızde görevli persıomele ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önıergesli (6/255) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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177. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ı 
istanbul KiMıtür Sarayının bazı özeli tiyatrolara tah- | 
sisime ilişkim Külttür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

178. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundakü çalışmalarına 
ilişikin Başbakandan sözltü soru önergesi. (6/229) 

179. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank il'e yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başlbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

180. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
baızı ejiıtim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişikin Mili Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesü. (6/258) (*) 

181. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğ-
lu'nun, bir eğitim enıstiltüsünde yapılan öğretilme 
Miskin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/259) (*) 

182. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
FeMye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçimleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

183. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
ıkurt'un, Denizli Emniyet Teşkilatı görevlilerine iliş
ikin İçişleri! Bakanından sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

184. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişikin MiUi Eğitim ve İçişHerİ baklanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

185. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ga
zete kâğıdı tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/264) (*) 

186. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ım, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğretmen
lere ilişiklin Mili Eğitim Bakanımdan sözlü soru önıer-
gesi. (6/247) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özlbaş'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündekİ bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitkn Bakanından sözlü soru 
önergesi1. (6/248) 

188. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idaırecilerine iişkin Başbakandan 
sözftü soru önergesi. (6/249) 

189. Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, 'akaryakıt sorununa ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/250) 

190. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
'ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

191. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bocakurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru âmıergesi. (6/252) 

192. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şir
ketinin ödediği Gelir Vergisine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

193. — Mardin Milletvekili AbdÜlkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Mili Eğittim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

194. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Ka-
rol'un, TV'de yayınlanan ekonomik konulardaki be
yanlarına iişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/270) <*) 

195. — İstanbul Milletvekili JTuran Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişkin Başjbafcaından söz
lü soru önergesi, (6/261) 

196. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'a iişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

197. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'in, 
Diyanet İşleri Başkanlık Makamında meydana ge
len olaya ilişkin Başlbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/271) (*) 

198. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

199. — Kocaeli MületveıkOli Adem Ali Sarıoğlü' 
nun, Cumıhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere Ufkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 

200. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayicilerinin sorunlarına ffişfcin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözM soru önergesi. (6/276) (*) 

201. — Hatay Milletvekili Ali Yulmaz'ın, Konya 
Mittafevekü Mustafa Üstündağ'ın yakınlarına bazı 
imkânlar sağladığı Mlksma üişidn Başbafcaısdan söz
lü soru önergesi (6/277) ı(*) 

202. — İzmlir Milletvekili Şinasi Osma'nın, viski 
Mıaiine ilişkin Gwewfik ve Tefcel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) (*) 

203. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Eğitim Bnstötüteünde öğretimi engellenen 
öğrencilere ilişkin Mili Eğitim ©akanından sözlü so
ru önergesi (6/282) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyanma södü so
ruya çevrilmiştir. 
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204. — İstanbul Milletvekili Numan Uzun'un, İs
tanbul Trafik Müdürünün görevden atamasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

205. — Adanıa Milletvekilli Hasan Gürsoy'un, bö
lücülük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/286) •(*) 

206. — Adana 'Milletvekilli Hasan Gürsoy'un, ko-
mıiıserlik imtilhanıyla 'ilgili basında çıkan habere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soiru önergesi. (6/287) (*) 

207. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru Önergesi. (6/289) (*) 

208. — Giresun Milletvekili • Şükrü Abbasoğlu' 
nun, DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin 
İçiişlıarii Bakanından' 'sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

209. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' 
nun, kayıp olduğu iddia edilen 'bir işçiye iişklin Baiş-
bakanldan sözlü sıoru önergesi, (6/291) (*) 

210. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi, (6/292) (*) 

211. — Aydın Milletvekili Naih'it Menteşe'nln, 
DİSK'in 1 Maiyıs Hazırlıklarınla İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/293) (*) 

212. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
madeni eşya im'alaft tesisi inşasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önıenges'i. (6/294) (*) 

213. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
A. Hikmet Mıülezzlinoğlü'nun vergi mükelefiyeltİne iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) 

214. — Bolu Milletvekii Avnıi Akyol'un, Bolu-
Düzcıe'de gösterilen «Babayiğit» adli filme ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) (*) 

215. — Denizli Milletvekilli Ahmet Hamdi San-
car'ın, Bayındırlık Bakanının !bir gazetedeki beyanla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/263) 

216. — İçel Milletvekilli Ali Ak'ın, yabancı bir 
gazetedeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/297) (*) 

217. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, bölücü
lük ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 

218. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, görev
lerinden alınan ve yerler1! değiştirilen işçi ve memur
lara iiişkiın Köy İşieri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü som önergesi. (6/299) (*) 

219. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Hamle Gazetesi Matbaasına yapılan 
saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/300) (*) 

220. — İstanbul Milletvekili Turan Koçail'ın, 
Ankara Gülveren Liısesindeki felsefe sınavı soruları
na ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/301) (*) 

221. — Adama Milletvekili Hasan Gürsoy'un, İs
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 22 numaralı bil
diriş ine illşikn Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

222. — İzmir Milletvekili Şjitoasii Osma'nm, İzmir' 
de yapılan î Mayıs toplantısınla Üşkin Başbakandan 
sıözlü soru önergesi. (6/303) •(*) 

223. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan
kırı Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası hakkındaki ceva
ba ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/307) (*) 

224. — Niğde Milletvekilli Sadi Somuncuoğiü'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi Hâkimlerinden Ham
di Sevinç'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/308) (*) 

225. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
TÖB - DER'in 1 Mayısta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 
(*) 

226. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Kıb
rıs Televizyonu hakkında bir gazetede yayımlanan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

227. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, TÜSİAD 
bildirisiyle ilgili demecine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/311) (*) 

228. — Rize Milletvekili İzzet Akçai'ın, «Gemi 
sahiplerinin mesuliyetlerinin sınırlandırılması» hakkın
daki sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/312) (*) 

229. — Giresun .Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

230. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Talim 
Terbiye Kurulunun din dersinin kaldırılması hakkın
daki kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/314) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 
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231. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

232. — İzmir Milıletveili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24 ncü 
Kurultayındaki beyanına ilişikin Çalışma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

233...— İzmir MMetvefcili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
4 Ocaik 1978"den bu yana işe alınan memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/317) (*) 

234. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpımar'ın, 
TRT - DER Genel Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/318) (*) 

235. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/319) (*) 

236. — İstanbull Milletvekilli Turan Koçal'ın, 
Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 

ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

237. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'm, nebati yağ sıkıntısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/283) 

238. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

239. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçmen'in, 
Dünya Sağlık Teşkilatınca yapılan ilâç yardımına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/305) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

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