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lı. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Teklifler I 2, — Konıya Milletvekili ıŞener JBaJfctal'ın, Yürıt 
,1. — Kayseri SMüllefcvekjili Tuırlhan Feyziıoğlu ve 2 Dışındaki Türk Vatanjdaşterıraın Kısa Süreli Asfcer-

ainkıadaşıran, 506 sayıÜı Sosyal Sigortalar Kanunu- ilk Yapafoliıtafâsıi lijçlkı 21 . 6 . 1927 Gün ve 1111 sayılı 
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pan öğrencilerin sorunlarını saptamak amacıy
la Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
Ibir Meclis Aratşırmaısı açılmasına ilişkin 
önergesi, (10/34) 446:453 

2. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım 
ve 9 arkadaşının, Anamuhalefet Liderinin 
Kars Kalesine (kızıl bayralk çekildiği iddiasını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca Ibir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/37) 453:463 

3. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi 
Gruibu iBaşkanı Necmettin Erbakan ve 12 
milletvekilinin hulbulbalt ifiyajtları ve destekleme 
alımları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün il 00 ve 101 nci majdde-
leri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önerges'i. (8/İÜ) 463:472 
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3. — Kayseri (Milletvekilli Turhan Feyzioğlu ve 2 
arkaıdıaşının, 193 sayılıı GeHıir Viengjisli Kanununun, 31 
îiicti ve 103 mdü Maddelerini Değiş'tirten Kanun Tök-
lıîfli, (2/818) (Plan Komisyonuna). 

4. — C Senatosu 'İstanbul Üyiö&i Emin Uyansoy' 
ura, 193 ısayıliı Gelir Verigisji Kanonumu Değiştiren 20j2 
sayıiu Kanunum Değişlik Geçici 4 ncü Maddesinin 
iBirüınıai Fıkrasının! -Değiştinilirnıesine Dair Kanun Tek
lifli, (2/8.19) ('PÜan Kom|isyomunıa), 

5. — C. Senatosu Bilecik Üyesi Mehmet Erdeni' 
in, 22 5 . 1969 Tarih ve Üİ84 sayılı Kanun ila Kuı-
ruiaın: Isltaınjbui Devlet (Mühendislik ve Mlimıarlık Aka-
damlisıiniim «Yıldız Teknik Üniilvensiitesii» adı ite 1750ı 
isiayiı Üniversiteler Kanunu Kapsamına Alınması 
HaJk|kında Kamum Teklifi. (2/8200 (Milli Eğitim ve 
(Plan Komisyonlarına). 

Tezkere 
1. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 6 ncı Mad

desi hükmü uyarımca, açık bulunan 4 üyelik içim yiapı-

I BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama, yapıla-
calkjtırı; sayın üyelerim anahtarları, sağa çevirdikten son
ra beyaz düğmelere basmalarını rica ediyorum. 

1. — Tokat Milletvekili Ömer Dedeoğlu'nun, 
Tokat ve ilçelerinde son günlerde meydana gelen 
işyeri tahripleri ve ölüm olayları 'hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı ikonuşma talepleri var
dır; üç sayın üyeye ısıöz, vereceğim. 

lacaik, ıseçütmje daıiın Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi 1(3/746) 
(iBütçe Kartmıa Komisyonunla). 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Trabzon (Mıiletveklili IRıahmji Kumaş'in TRT 

Genel ıMüdüırü Cengiz Taşer'im görevden alınmasına 
ilişkim Başbakandan yazılı sioru önergesi, (7/681) 

(2. — Yozgat Mlilldtveıktilli Veli Zerien'in, Yozgat -
IBalbJadıns Kaisaibasarıdalkji l isenin kapatılmasına ilşküm, 
ıBaşJbalbaındiaîi yazıiı sonu önergesi, (7/682) 

3. — ıRiizje Miletvekjilli Izziöt Akçal'ın, Çay - Kur' 
un 1978 - 1979 yıları çay saltalarına ilişkim Gümrük 
ve Teıkel Balkanından yazılı soru ömergesli. (7/683) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — Balıkesir Mlllletlveklii 'Nfâcaitıi Celbe ve 19 ar

kadaşının; Ülikiemlizjin içimde 'bulunduğu ıbumahimm ıte-
mel nedenıleri ile etkili çözüm yollarımı saptamak aımıa-
cıyla; Anayasamın 88 mjüi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
1.0)Q ve lOjl ocıi maddeleri uyarınca Ibfim Genel Göıriülşme 
açlmasına ilişkim öhiengesi. (8/23) 

(Yoklama yapıldı) 
'BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; görlüşrnelere 

!başhyoruz,< 

Sayın Ömerı Dedeoğkı, «Son günlerde Tokat ve 
ilçelerimde; işyerleri tahrip edilmekte ve insanlar öl-
'diüırtiilimieikibedli*...» 

iBu konuları dile getirmek için gündem dışı söz ta
lep etmişsiniz; buyuran efendim; 'siürenjiz beş dakika
dır. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılana Salafa : 15.00 

BAŞKAN — Başikj^Mvteyİ İsmail Hakkı Yıldırum 

DİVAN ÜYELERİ : Nizanrefltin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı <Bursa) 

'BAŞKAN — Millet Meclisinin 20ı nci ıbiirleşiminıi ıaçıyoruım> 

III. — YOKLAMA 

V. — BAŞKANLIĞIN G'ENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 437 — 
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ÖMER DEDBOĞLU (Tokat) — Sayın Başkan, 
sayım mîMıeitvekileri; 

Tokat 'vie ilçelerimde olaylar, 'bu Hükümetin, yani 
Demiirel Hülkıüraeitıiınjiın göreve Ibaşilamasıyla, güm geç
tikçe -aritar İhale gelmıiştlir. Zille ilçemizde, 7 Aralık 
Cuma ıgümü, Zjle Ülkücü Gençlik, Dermeği ile dışarı
dan getirdikleri ırnıilitanlaırı, Endüstri! Meslek Liisesıin-
dan çılkan ve kendi düışüıneelerine ters düşen öğrenıoi-
lenîn üzerliınıe taş, sopa ve silahla saldırım ıslardır. Bu 
isaldın sırasında Fahri Çakır adlı 11 yaşımda 'bir ço
cuk alnından •vurularak öldürülmüştür. 

Ülkücü Gençlik Dermeği üyeleri yine olaylar sı
rasında, ıtıüimjü Cumhurlı'yat Halk Partililere ait 8 iş
yerli ile, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe lokalinim cam
larım.! 'kırımjişlardiir, 

IBu olaylardan ibirkıaç gün, önce, lAti Rıza Altıpar-
mialk adlı paribiliımliz;, ıblinidiği otobüsten indiirıilerek dö
vülmüş, polis emgellenıieye çalışınca, ülkücüler fau Ikıez 
de polise saldırmışlardır. Kaymakamlık binasına sı-
ğnnımıalk zorunda kalan polisleri, jandarma gelerek, bu 
yarden kurtarmıştır. Milliyetçi Cephe dömiemimde, gü
venlik kuvvetlenine yardıımjcı olduklarını islöyleylen, ül-
Iklücüler, yardım fak yana artılk güvenlik kuvvetlerime 
da ısiaildırur hale getaıişlerdir. 

•Yîimıa aynı gün, yanti 7 Aralık'ta saat 19.0|0i sırala
rımda 13 maskeli kişi ellerimde silahlarla, her düşün
cede 'Vatandaşım üyle olduğu Zile Avcılar Kulübünle 
taşkın yaparak, «iBıurada solcu var mı?» diye sormuş-
ılar, ıkulüpte ibulumamların yüzlerimi duvara çevirip si-
1'aJh aradıktan somına kulüpten aynlımi'Şİardır. Ayım 
maskeli kişiler Avcılar Kulübümden ayrıldıktan bliır-
Ikiaç dakika sonra, o 'yene yakım, Ruza Cam adlı Cum> 
huriyet Halk Partili bir partilimizin lokantasına di
bandan ateş açmıışlar, bu saldın sunasında Rıza Can 
(ile 'iki aırlkiadaşı tabanca kurşunuyla yaralanmışiardır. 
Yine 15 Aralılk; Cumartesi günü Zilede partlilıilerimjiızim 
oturduğu Iblir kahvehaneyi silahla tarayanlar, üçü 
ağır: olmıalk üzere yedi kişiyi yaralamışlardır. Aynı 
günlerde ıbüır şoför, arabasında öldürülmüş olarak hu-
lümmıulşıtur. Tofcatım Erbaa ilçesinde TÖB-DER, Erek 
Spor Lokali, Öğretımenler Kooperatifi Satış Mağazası, 
bir partilimizle ait ımıoibiiiya aitfölyeısıiyle, hu hükümetin; 
Ikfurulmıasıındam cesaret alanlar tarafımdan ve Ülkücü 
Gençlik Dermeği Etfbaa Şubesi üyelerli tarafımdan bu 
yerler saldırıya uğrıaımış, Necimi Yurtalan adlı 'parti'li-
imjizum, evlime patlayıcı miadde atılmıştır. 

/Tokat':ta 7 Aralılk Cuma günü Endüstri Meslek 
Lisesinden çıkan öğrenciler, Tokat Ülkücü Gençlik 
Dermeğimin kışkıırtmjasıyla TÖB - DER Lokalinden 

ıbiaışlayarak taşlı, sopalı, silahlı saldırıya geçmişlerdir. 
Bu saldın sırasında altı işyeri. Adalet Partililere ait 
olmak üzieırıe, 62 işyeri tahrip edilmiştik; Tokat CHP 
İl ^Binasının camları da Ibıu saldırı da kırılmıştır. Olay
larda bir tek suçlumun dahi yakalanımamış olması 
üzücüdür. 

Som olarak, 17 Aralık Pazartesi günü Tokat'ta 
'bir kahvehane ile bir eve silahlı saldırı yapılmış, iki 
vatandaş bu saldırıda hayatlarını kaybetmiştir. 

iSayım miilletıvekilılerıi, Tokat ve iJçelerıimdıe bu olay
ları çıkaranlar Milliyetçi Hareket Parti simlin «ıgençKk 
kolu» şeklimde çalışan Ülkücü Gençlik Dernıakierl-
dir. Civar İl ve ilçelerden getirdikleri faşist mıilliıtam-
larıyla okulların dağılmasından yararlanarak olay
lar çıkaranlar blumlardır, Miilliiyetçıilik adıma cam çer
çeve kuran, iş yerlerine saldırıp, 'milli serveti tahrip 
edenler buınlaırdiir. Evlere, iişyerilıeriine patlayıcı miad
de atıp, lokanta, kahvehane kurşunlayarak masum, 
insanları yaralayıp, canlarına kıyanlar bunlardır Şim
diye 'kladaır kardeşçe ibıir aırada yaşayan Alevi ve 
Sünni vatandaşları tahrik ederek, Alevi - Sünni ça
tışması yaraitıp, kahraimaınımaraş olaylarımı, Tokat'ta 
tieagâJhlaımjaik (isteyenler ibıunllardır. Bunlar yüzlümden 
Tokat ve ilçeleri her ân patlamaya hazır barut fıçısı 
halimdedir. Ülkücü gençlerin »bu eylemleri sırasında 
değişmeyen isloigiaınllan ise söyledin: «'Başbuğ Türkeş, 
kahrolsun komünistı'er,» Onlarla göıre, kemdi gö-
rüş'lerıinde olm,ayan herikes kömümistitıiır. «İşkemce ve 
hesap sorımıa sırası toıizde. Ya itam susturacağız, ya 
ikam kusturaicağuz». Görüldüğü gıilbi değerîi arka;-
daşilarıim, ısloiganları dahli iburam, buıram, suç kokar 
haldedir. 

iSayım Damirel., birkaç gün önce, 11 Aralık 1979 
ıtaniihiimda «Huturu fcim bio'zuyorsa peşlime düşelim» 
damıiışıti, ıSayıın, Dıemıiırlere Meclis huzurumda seslemi-
yorum; Tokalt ve lilçieilertimde ıhuzuru bıoızanlar, Milli-

, yatçı Hareket ıPantisiyle 'iç üçe giirrnlİış olan Ülkücü 
Gençlik Derneği ve dışarıdan getıirdifcleri faşbsit mili-
tiamllardır. 

İSayım Demiirel, hu sözünüzde samlimıiysenıiz ve 
«Bana mliıllıiyeltçıiler suç işliyor dedirtemezsiniz» göırü-
şünıülzjdem vazıgeçmişsleniiz;, tekrar ediyoruım, hilimliz ki, 
Tokla!; ve iilçielertjnide huzuru hozamlar bumılaırdıır. Hü-
küjmıat olarak düşün peşlerlime; sadece kovalamialk 
içim değil, yakalamak içim ıg'idim pıeşllenimden.. Ancak 
hu şeklilde Tokat'ta olaylar duracak, ve gerçek suçlu
lar cezasını, bulacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

438 — 
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2. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı'nın, 
Devlet Opera ve Balesinde, Ferhat ile Şirin Balesi
nin oynatılmaması konusunda gündem dışı konuşması. 

IBAŞKAN — Sayın Mustafa Kazaleı, Devlet Ope
ra ve Balesinde gösterilecek Ferhat ile Şirin'in oyna-
tılmamasıyla ilgili gündem dışı (konuşma istemişsiniz; 
buyurun efendim. 

MUSTAFA GAZALCI (Den'izli) — Sayın Baş-
ikan, (değerli milletvekilleri, Demire! Hükümeti 'kurul
duğu günden 'bağlayarak devlet kadrolarını akıl al
maz bir biçimde kullanmakta, geçmişte MC hükümet
lerinin yaptığı gibi, militanlarının Devleti işgal etme
sine göz yummaktadır. 

Yıldırım hızıyla 67 vali, tamamına yakın emniyet 
ve milli eğitim müdürleri değiştirilmiş, başta sağlık, 
Milli Eğitim ve Kültür bakanlıkları olmak üzere tüm 
bakanlıklarda, yaptığı kıyım sonucunda bütün devlet 
memurlarında tedirginlik ve güvensizlik yaratılmıştır. 
Kıyımla yetinilmeyip, Milli Eğitim Bakanlığında ve 
daha dün Gümrük ve Tekel Bakanlığında komando
lar baskınlar yaparak bir çok memur dövülmüş, sö
vülmüş ve yaralanmıştır. Simidi de 20 günlüğüne eği
tim enstitüleri kapatılarak^ geçmişte yaptıkları gibi, 
oraya militanları doldurup, sağa işgal ettirmeyi dü
şünmektedirler. 

Yine bu Hükümet, düşünen insanların kıyılma
sından, tütuklanrnajsından başka, çağ dışı bir tutumla 
kitap ve oyun yasaklamaya başlamıştır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın hatip, kaç iki
si tevkif olmuş?.. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Ankara Be--
tediyesinin çocuk yılı dolayısıyla seçkin yazarlardan 
derlediği 1 milyon kitabın okullarda parasız dağıtımı 
engellenmiştir. 

Uzun süredir hazırlığı yapılan, tam halika sunula
cakken Ferhat ile Şirin yasaklanmıştır; televizyonda
ki sanat dünyasından çıkartılmıştır. 

Hükümetin, sözlde, «anarşiyi önleyeceğim» baha-
nelsiyle getireceği baskı yasalarıyla tüm yurtta - za
ten kısıtlı - özgürlükleri bütünüyle kaldırıp, faşizmin 
hızlandırılmasını istediği artık gözlerden kaçmamak
tadır. 

Değerli milletvekilleri, Kültür Bakanı Sayın Te'v-
fik Koraltan işe başlar başlamaz, önce Kültür Yük
sek Kurulunu dağıtmış, arkasından da Bakanlığında 
yüzü aşkın memuru türlü yollarla yerlerini değiştir
miştir. «MC Hükümetinin yapamadığını biz tamam
layacağız» diyen bir müsteşarı Bakanlığına atamıştır. 
Balkan ve Müsteşar elele vererek ünlü büyük oza

nımız Nazım Hikmet'in yazdığı ve... (AP, MHP sıra
larından «Yuh» sesleri, sıra kapaklarına vurmalar) 
Arif Melinkovl'un bestelediği, yabancı konuk sanat
çıların emek verdiği bir aşk masalı Ferhat ile Şi-
rin'i yasaklayacak bir genel müdür aramaya başlamış
lardır. (AP sıralarından gürültüler) 

Önce Sayın Gürer Aykal'ı çağırarak, Nazım Hik
met'in adını afişten çıkartıldığı takdirde... 

'BAŞKAN — Sayın Gazalcı, konuşmanızı tamam
layın lütfen. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Sayın Baş
kanım 2,5 dakika oldu, izin verin. 

BAŞKAN — Hayır, konuşmanıza devam edin di
yorum. Kimseye cevap verme mevkiinde değilsiniz; 
konuşmanıza devam edin efendim. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Sayın Kültür ©akanı ve müsteşar; Sayın 
Genel Müdür Gürer Aykal'ı çağırarak, oyunun afi
şinden Nazım Hikmet adını çıkardığı takdirde kendi
siyle çalışabileceğini söylemiş; Genel Müdür bunu 
kabul etmeyince, görevine son verilmiştir. (AP sıra
larından «tiyi yapmış» sesleri) 

Oyunu yasaiklamak için İlhan Özlsoy'a genel mü
dürlük önerilmiş, o da kabul etmeyince, nihayet İs
met Kurt bu öne sürülen koşulu kabul etmiş ve ge
nel müdür yapılmıştır. Daha sonra bu Genel Mü
dür istifa, etmek zorunda kalmıştır. 

Üzülerek isöylemek gerekir ki, Sayın Cumhurbaş
kanımızı da, oyun yasaklamak koşuluyla genel mü
dürlüğe getirilen kişinin kararnamesini çok hızlı bir 
biçimde imzalatarak, güç durumda bırakmışlardır. 

«Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından 
biri kopuştur» diyen Büyük Atatürk, 1927'de o Çan
kaya Köşkünde Şehir Tiyatrosu sanatkârlarına şöyle 
sesleniyordu : «Hepiniz mebus olabilirsiniz, vekil ola
bilirsiniz, hatta Oumlhurreisi olabilirsiniz; fakat sa-
naitlkâr olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata 
adayan bu çocukları sevelim.» 

iDeğerli milletvekilleri, Ferhat ile Şirin, Türk ge
leneklerini, müziğini, folklorunu yansıtan bir yapıt
tır. Kendilerine milliyetçi' süsü verenlerin, sanatı ve 
sanatçıyı hiç sayarak oyun yasaklamaları üzücüdür; 
halka ve emeğe saygısızlıktır. 1978 yılından beri ha
zırlığı yapılan, iki ayı aşkın bir zamandan bu yana 
80'i aşkın sanatçının günde 9 saat çalıştığı bu yapıta 
1,5 milyon lira harcanmıştır. Amerika dahil, 55 ay
rı ülkede oynanan Ferhat ile Şirin'in yurdumuzda 
yasaklanması üzücüdür. Yazarının, yıllar önce, «Ya
zılarım 30 - 40 dilde basılır; Türkiye'mde, Türkçem-
de yasak» dizelerini haklı çıkarmıştır. 
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Yüzyıllar önce Ferhat ile Şirin'in arasına girenler, 
bulgun değişik Ibir Ikılılkta ve yine aynı zalimlikle Türk 
halkına, ikisinin (birlikte ulaşmasını gecik tirmektedir-
ler, 

Bir ülkeyi dışarıda ve içeride temsil eden, tanıtan, 
büyüten, sanatçılar ve onların yapıtlarıdır. Ekonomik 
anlamda, ibellki dünyaya çolk fazla söyleyecek bir ;sö-
zümüz yok; ama sanatın her dalında, her türlü en
gele karşın, Ibağnazlığa karşın (bizi onurla temsil ede
cek Isanatçılar var. 

Değerli arkadaşlar, geçmişte Sokrat'ı asanlar, Pir 
Sultan'ı asanlar, Narnık Kemal'in Vatan Yahut Si-
listre oyununu yasaklayıp, kendisimi sürenler bugün 
nefretle anılıyor. Büyük inisan Muhsin Ertuğrul'un 
dddiği gibi, «Hükümdtler, eğer tiyatroyu özel çiftlik
leri, sanatçıları da. para ile tutulmuş kâhyaları sanı
yorlarsa, uyansınlar.» 

AHMET SAYIN (Burdur; — Sizin yaptığınız 
giibi. 

İMİUSTAFA GAZAUCI (Devamla) — Sayın Kül
tür Bakanının, kısa sürede Devlet Tiyatrolarının se
yircisini 4 katına çıkaran, Sayın Ergün Orıbey'i de 
almaya hazırlandığını duyuyoruz. 

ölümlerin, pahalılığın, yokluğun kol gezdiği ül
kemizde sanattan, kitaptan ve onların yasaklanışın
dan Söz etmek, belki kimilerine fazla önemli gelme
yebilir; ama dünyada sıcak savaşlar da, dahil, insan
lar, sanatı ve tiyatroyu Ibırakmarnışjlardır. 

(Hem bu temel sorunların çözümünde, hem de 
düşüncelerinden dolayı (başka insanları acımıajsızca 
öldüren robotların, kişilerin yok olmasında ve birbi
rimize dayanarak dinlemede çözüm, tiyaltro yasak
lamak, kitap yasaklamak değil, onu daha çolk halka 
götürmektir, Siz ide, Ferihat ile Şirin'i gördüğünüz za
man, yüzde yüz Türk geleneklerine uygun, halayları
na uygun, Amasya,'da geçen Ibu oyunumuzu gördü
ğünüz zaman, «neden yasaklarıdı?» diye üzüleceksiniz. 

Arkadaşlar, biz Türk geleneklerini, Türk sanatını 
halka götürmek istiyoruz. (Bir gün gelecek, kimlerin 
ıbunu engellediğini, hem de milliyetçilik adına engel
lediğini halikımız öğrenecidktir. Türkiye'de ıbir çok 
oyunlar, kitaplar yasaklanmıştır; ama propaganda 
olanağı bulunmayan, hiçbir konuşma geçmeyen bir 
(balenin Cumhuriyet tarihimizde yasaklanma ayıbı, bu 
Hükümetin olmuştur. 

Bu duygularla. Yüce Meclisi saygı ile selamlarım; 
sağölun, varolun arkadaşlar. (CHP sıralarından alkış
lar) 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Nâzım çocuğu. 

I 3. — Bursa Milletvekili Halil Karaatlının, eğitim
de müşahede edilen skandallar konusunda gündem dışı 

I konuşması. 
(BAŞKAN — Eğitimde müşahede edilen îbazı skan-

I dajllar konusunda Sayın Karaatlı gündem dışı söz 
istemişsiniz; (buyurun Sayın Karaatlı. 

HALİL KARAATLI (iBursa) — Sayın Başkan, sa-
I yın milletvekilleri, birtakım skandallardan ve bu ara

da eğitim skandahndan bahsetmek istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, devlet idaresi ve hükümet işi 

I 'belli, Ibir içtimai kültürü, belli ıbir siyasi görüşü ve 
I tercihi ve belli Ibir ekonomik görüşü ve belli bir dün

ya görüşü olmayanların işi değildir. Devlet idaresi 
ve hükümet işi, dünya politika yelpazesinde yerini 
bulamayanların, çiziğinin değil, solun bile neresinde 
olduğunu tayin edemeyenlerin, dünya politika mih
verinin neresinde olduğuna, duvarın neresinde ka
lacağına karar veremeyenlerin işi değildir. Devlet 
idaresi ve hükümet işi, birtakım sloganlarla ve ma
cera ihevesleriyle halledilecek bir iş değildir. 

Sayın millevekiUeri, dünyada iflas etmiş, itibar 
I görmemiş ve hatta, şahsiyet bulmamış birtakım siyasi 

görüşleri ve sloganları, mal bulmuş mağribi heve
siyle Türkiye'ye getirenler, bunlarla hükümet etmek 
isteyenler ve hatta bazen hükümet olarak Türkiye' 
yi Ibu yolla birtakım: maceralara sürükleyenler ol-

I muştur. 
I ıBiraz acı ve biraz pahalı da olsa, bugün Türki

ye'de şu gerçek iyice anlaşılmıştır ki, sloganlarla 
şartlanmış kafalarla, ideolojik saplantılarla mem
leket idare edilemez. 

Sayın milletvekilleri, salbık hükümet, dünyanın 
I 'birtakım realitelerine ve politikanın gerçeklerine ters 

düşen tutum ve icraatı, meseleleri değerlendirme
deki hataları, yanlış teşhisleri ve tedbirleriyle, Tür
kiye'de, zaman, imkân ve hatta insan israfına ve 

I ziyama, sebep olmuştur. Bu yanlış politika yüzünden 
memldket kana Ibulanmış; her sahada üretim azal-

I mış, hatta durmuş, tüketimde büyük aksaklıklar ve 
yolsuzluklar olmuş, pahalılık artmış, almış yürü
müş, zamlar vurgunlara, vurgunlar da, soygunlara 
sdbep olmuştur. iBilhassa dağıtım gibi, «aracılık» ta
bir ettikleri işleri, devlet idaresinde bulunanların 
yakınlarının ve yaranlarının kurdukları üretim ve 
tüketim şirketleri hesabına, devletleştirmişlerdir. Bu 
karambolde kimin ne vurduğu elbet zamanla orta
ya çıkacaktır. Aslında, bize hacet kalmadan, ba
sın hu konuda, pdk çok şeyi Türk Milletine duyur-

I muş ve teşhir etmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, yağ dağıtımı, üretim • 
tüketim şirketleri, Anadolu Ajansı, Merkez Ban
kası (baskınları, devlet daireleri işgalleri, koopera
tiflerin demokratik yolla, gelmiş idarecilerinin ko
vulması, eğitim kurumlarının dramatik durumları, 
eğitim enstitülerindeki hızlandırılmış eğitim rezaleti, 
(bütün bunlar bir devrin igünalh galerisindeki ıskan-
daMardan bazılarıdır. 

»Ben bugün sizlere yalnız eğitim skandalından 
.bahsedeceğim. Dört yıllık öğretmen liselerinin ye
terli 'görülmeyip, ilave olarak iki yıllık ön lisans 
eğitimine ihtiyaç giörülen ıbir Türkiye'de, hiçbir 
öğretmenlik vasfı olmayan lise mezunlarını, üç haf
tada Ibir sınıf geçmek suretiyle 45 günde öğretmen 
yetiştirmeye kalkmanın ne kadar gayri ciddi bir iş 
olduğunu, bilmem izaha hacet var mıdır? Bu 
yolla binlerce genci mezun ettikten sonra alelacele 
eğitim enstitülerinin pek çoğunu kapatmaya kalk
mak da Ibir suçluluk telaşının gayretkeşliği olsa ge-
ırekjtir. 

tBu arada, asıl üzerinde durmak istediğim ko
nu, 6 Aralık 1979 Perşembe günkü Hürriyet Ga
zetesinin 3 hcü sayfasındaki, «Eğitimde Skandal» 
başlığı ile verilen haberdir. Halberde, tüm eğitim 
enstitülerine gönderilen müfettişlerin, 920 öğrenci
nin eğitim enstitülerini bitirmeden öğretmenliğe 
tayin edildiği; bu arada 2 yıllık Urfa Eğitim Ensti
tüsünde, okul' yöneticilerinin, kendi siyasi görüş
lerine uyan 9 öğrenciye, okulu 'bitirmedikleri halde 
diploma verdiği bildirilmektedir. 920 öğrencinin 
ise okulu bitirmedikleri halde öğretmenliğe tayin 
için ad çökmeye dahil edildikleri, tayinlerinin çık
tığı, görev yerlerinin (belirlendiği ve göreve baş
ladıkları bildirilmektedir. Bu olay, Ecevit Hü
kümeti döneminde olmuştur. 

Bu bir rezalettir; ıbu gerçekten bir skandaldir. 
Ben, Türk milli eğitiminde böyle büyük bir suiis
timalin, başka bir dönemde görüldüğünü sanmıyo
rum. 

Milli Eğitim Bakanlığı, mutlaka bu büyük su
iistimalin üstüne gütmelidir. (Bunun failleri, mut
laka layı'k oldukları cezayı bulmalıdır. O dönemin 
ısiyasi sorumluluğunu taşıyan kişiler de Yüce Par
lamentoya 'bunun hesabını vermeli ve Türk Milleti, 
(«enkaz» diye diye memleketi gerçekten enkaz ha
line getirenlerin gerçek hüviyetini öğrenmelidir. 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Gündeme geçiyoruz. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

/. — Tokat Milletvekili Ömer Dedeoğlu'nun, To
kat ve ilçelerinde son günlerde meydana gelen işyeri 
tahripleri ve ölüm olayları hakkında gündem dışı ko
nuşması. (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Faruk Demirıtolia, gündem dı
şı söz alain Tokat Milletvekili Sayın Ömer Dedboğlu' 
nun, «Başbuğ Türkeş» ve «MHP Gençliği» isimleri
ni kullanmak suretiyle Milliyetçi Hareket Partisinin 
Tokat'ta müşahede edilen anarşi hadiseleriyle irtibat-
landırıknıalk istendiğini ileri sürerek, sataşma olarak 
hu beyanları kabul etmiş ve söz istemiştir. 

Bu konuda ben de sataşma görüyorum; çünkü 
«Başbuğ Türikeş» adı kullanılmıştır. 

Kendilerine, bu çerçeveden dışarı çıkmamak fcay-
dıyle söz veriyorum. 

BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — Divan 
tamam değil. 

BAŞKAN — Arkadaşımın bir dakikasını rica 
edeyim, Divan tamam olsun, sonra konuşurlar. 

Buyurun efendim. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer Millet Meclislinin üyeleri; 

Memleketin pek çak dertleri olduğu bugünlerde 
vaktinizi işgal etmeyecektim!; ta ki, Tolkat Milletve
killi arkadaşım buraya çılkıp da, Tokat olaylarını tah
rif etmeseydi. Gerçeklere uygun bir anlatış şekline 
ve üslubuna bürünseydi, ben, cevap vermek ve mem
leketin bugün pek çok ihtiyaçları ile Meclisi başlba-
şa bırakmak arzusunda olacalküm. 

Tokat ve Zile'de cereyan eden olaylar maalesef 
üzücüdür; fakat anlatıldığı şekilde "değildir. Bu olay
ların başlangıcı 29 Ekim tarihinde alevlenmiştir. Hü-
Ikümet Konağı önünde büyük bir meydan vardır, 
doğduğum ve büyüdüğüm şehrin. Burada bayrak ıme-
rasıiminde bayrak yırtılmıştır, yerlere atılmıştır; ön
de, bayrağı taşıyan adam meçhul kişilerce dövülmüş
tür. Bu olaya ilçenin Kaymakamı seyirci kaldığı için, 
halk, Kaymakama karşı bir reaksiyon göstermiştir; 
Kaymakam, Hükümet B'inasanm içine kaçmıştır. Bu
nun gençlik teşkilatı ile, parti ile vesairle ilgisli yok
tur; bu, bir milli uyanış başlangıcıdır, bayrağa karşı 
bir uyanış hareketidir; Ortadoğuda olduğu gibi, baş
ka yerlerde olduğu gibi, Türk Bayrağına saygının 
işaretidir. Eğer o ilçenin Kaymakamı bayrağına sahip 
çıkmıyorsa, elbette ki, millet sahip çılkacaktır. Bun
dan sonra olaylar gene, aynı tahrik mihraklarınca 
nasıl 22 aydan beri anarşistler ve sollar başıboş bı-
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rakıldığı için birçok mukaddes varlıklarımıza teca
vüz etti 'ise, Ziie'de de sanat enstütüsünde ikinci bir 
olay cereyan etmiştir. 

Enstitüde öğrenciler ikiye ayrılmış, cuma günü 
söylenmesi gereken istiklâl Marşını söyletmek iste
yenler ve söyletmek istemeyenler. Söylemek isteyen
ler, istiklal Marşını söylerken üzerlerine çarşaflı ka
dınlar tarafından ateş açılmıştır; bu olaylar burada 
söylenmiyor. Bu arada, Fehmıi Ceylan isimli 17 ya
şında bir genç bellkbmıiginıden vuruluyor; Tıp Falkül-
tesi hastanesiinde, hemşenim olduğu için, komşum 
olduğu için ben takip ettim, ayakları felçli olarak 
gitti. Recep Yiğit ismimde ibiklisi kalçasından kurşun
la yaralandı ve 10 yaşında, bayrak merasimini seyre
den küçük bir kızcağız da orada öldü. Bu, marş söy
leyen sıanaıt okulu öğrencilerine hariçten açılan ateş 
neticesi husule gelmiş bir olaydır. 

İş bununla da kalmadı, hadiseler birbirini takip 
etmeye başladı. Tokat'ta Ülkücü GençKlk Teşkilatı-

V. — USUL HAKfi 

/. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, gün
dem dışı konuşmalar sırasında Başkanlığın tutumu 
hakkında konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, «Millet Meclisi kür
süsünden Nazım Hikmet övülemıez. Bu övgüye izlin 
verdiği için, Başkan usulsüzlük yapmıştır» iddiasıy
la usul haklkında söz istemiştir. 

Bu kürsüde konuşma hakkı ve hürriyeti mutlak
tır ve sınırsızdır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Herkes siyasi inancınla göre, dilediği insan
ları dilediği şekilde methedebilir; beğenmıedıiklerinii, 
saygı kurallarına riayet etmek kaydıyla yerebilir. Bu 
ıhakkı burada sınırlayamayız, takyit edemeyiz ve bu
rada konuşma hakkı Başkanlığım müsaadesine tabi 
değiMir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, tu
tumunuz haklkında söz istiiyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hakkı var. 
BAŞKAN — Gündeme geçmedim henüz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Geçmeyin, Mecli
si idare ediyorsunuz. Şu andaki tutumunuz hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan,.. 
Sayın Başkan, müsaade eder mistiniz, tutumunuz hak
kında söz istiyorum. 

1 na ait birinin işçi olan babası vuruldu. Bunu mütea
kip yapılan cenaze merasiminde camiye ateş açıldı. 
Ben hiçbir partiyi suçlamıyorum, hiçbir teşekkülü de 
suçlamıyorum; falkat aylardan beri himaye gören 
Yurtsever Gençliğinle ait bir üye, tabancasıyla, sila
hıyla yakalandı ve tevkif edildi. 

Tokat'ta cereyan eden olaylar bugün Meclis kür
süsünde tersyüz edilerek anlatılmıştır; hakikatler tah
rif edilmıiiştir; tıpkı dün Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğı önünde olan olaylar gibi. İşinden her ne suretle 
haklı haksız ayrılan gençler, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığını basmışlar ve orada yeni atanan memurları 
dövmüşlerdir. «Faşistlere Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğını mezar yapacağız» demişleridir. 

Bütün olaylar ve gerçekler anlattığım şekildedir. 
Olaylar tahrif edilerek Yüce Meclisin ve kıymetli 
parlamenterlerimizin huzuruna gelmemıeltidir. 

Vaktinizi aldım, teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

İNDA GÖRÜŞMELER 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sadece' izin tutu
munuz hakkında söz istiyor. 

İLHAN ÖZBAY (İstanbul) — Hangi tutum? 
BAŞKAN — Gündem dışı 3 kişiye söz hakkı ta

nımamın usulsüz olduğunu mu idldia ediyor sunuz? 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bu beyanınız da

hi, şimdiki bayanınız dahi usulsüz; bunu izah edece
ğim. Bu benim hakkimdir. Mademki bu kürsüde her 
şeyi söyleyebiliriz, hürüz; müsaade edin de, söyleye
lim, 

BAŞKAN —- Sayın Ataöv, tutumumun, hangi 
tutumumun, hangi kaideye aykırı olduğunu söylüyor
sunuz? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Tutumunuzun 
Türkiye Parlamentosunun temaülerine de aykırı ol
duğunu, nizamlara da aykırı olduğunu... 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, olay 

yaratmak için çıkıyor. 
BAŞKAN — Müsaade etmem efendim. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Baş

kan, o zaman her isteyene söz vermeniz lazım. 
BAŞKAN — Sayın Ataöv, benüm tutumum hak

kında konuşacaksınız; buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Yüce Meclise riyaset eden Sayın Başkanımız, bi

raz önce burada gündem dışı konuşma yapan arka-
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daşlarımun konuşmalarını dikkatle dinledi. Kendisi
nin görev yapması İktiza ettiği bir anda, burada her
kesin her şeyi söyleyöbileceğini de ifade ederek, ku
suruna yeni bir kusur daha ekledi. 

Muhterem arkadaşlarım, suçun ve suçlunun met-
hedileceği yer bu kürsü değildir. (AP sıralarından al
kışlar) Su Ve suçlu, Türkiye Büyük Millet Meclisin
de methedilemez. «Atatürk, Atatürk» diye diye, Ata
türk'ün mahkûm ettiği, vatan hainliğinden dolaiyı 
mahkûm ettirdiği Nazım Hikmet'i «Vatanım Mos
kova, AiHahım Stalin» diyen o Allahsız adamı Mil
let Meclisi kürsüsünden methetaîieik kimsenin ne hak
kıdır, ne haddidir. (AP ve MHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) .— Komünizmden 
mahkûm olmadın mı sen? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Çocuklara dışa
rıda Nazım Hikrneıt'in şiirlerini, hayatını öğretiyor
sunuz, onun methiyesini yapıyorsunuz, sol kolar ha
vaya kalkarak, Nazım Hikmetlin arkasında yürüyor
sunuz; ama bu salon ve bu mukaddes çatının altı, Na
zım Hükmet gibi vatan hainlerÜnin miethedileceği yer 
değildir. Ona, biz burada milliyetçi mebuslar ola
rak, hem Atatürk'e saygılı, hem Türk'ün tarihine say
gılı, geçmişlinıe saygılı, vatanına saygılı ve Allah'ına 
saygılı insanlar olarak müsaade etmeyiz sevgili ar
kadaşlarım. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Bu itibarla, Cumhuriyet Halk Partisine mensup 
olan değerli arkadaşımın burada Nazım Hikmet'i 
methetmesini kınadım. 

/. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Adalet 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/272) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır; komisyonlardan is
tifaya müteallik tezkereleri okutuyorum : 

Millet MeclM Başkanlığına 
Adalet Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi arz 

ederim., 18.12.1978. 
Saygılarımla. 

Çorum 
Melhmet Irmak 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

20 . 12 . 1979 0 : 1 

AYHAN ALTUĞ (îstanbul) — Sen sahtekârın 
birisdsin. 

ÎHSAN ATAÖV (Devamla) — Sahtekâr senin 
baban ve süiaiendir. SahteJkâroğlu sahtekâr, sâihtekâr-
oğlu sahtekâr!... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, bu üslupta konuşma
nıza müsaade edemeyiz. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Senin yaptığın 
nedir? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Nazım Hikmet gibi bir insanın bu kürsü
de methadilmesi tahammül edilecek bir şey değildir. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Başkanın tutu
mundan bahset. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Nazım Hikmet 
kim oluyor da, burada «O büyük Türk şairi» failan 
deniyor? Mezarı bu vatanda olmayan, bu vatanda bir 
mezar taşı dahi bulunmayan bir vatan hainini Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünde konuştu
ran Başkanı da kınıyorum; onun konuşma hürriye
tinin hudutsaz olduğunu söyleyen Sayın Başkanı da 
kınıyorum ve bu hareketim bir daha tekerrür etme
mesi için Yüce Meclisi saygı ile uyarıyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar; CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Başkanlığım tutumu doğrudur. Bu 
kürsüde herkes düşündüğünü söylemekte hürdür ve 
yegâne yargı merci Türk Milletidir. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Anayasa vardır; Anayasa hudutları içinde hürdür. 

BAŞKAN —Gündeme geçiyorum. 

2. — Malatya Milletvekili M .Recai Kutan'ın, 
KİT Komisyonu üyeliğinden çekildiğini dair önerge
si. (4/273) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
KİT Komisyonu üyeliğinden, bir başka komis

yonda görev alacağımdan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılariimla arz ederim. 

Malatya 
Recai Kutan 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu' 

nun, Milli Eğitim Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/270) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA (SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Millet Meclisli Başkanlığına 
Bir diğer komisyonda görev alacağımdan Milli 

Eğitim Kamıisyo'nuınıdan isti fa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

BAŞKAN — Bingilerinize sunulur. 

4. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/274) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Seçilmiş olduğum Dilekçe Karma Komisyonun

dan istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını saygıla-
rımla arz ederim. 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal'ın, İçiş
leri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önerge
si. (4/275) 

Millet Meclisi Başkanlığına1 

İçişleri Koımisyonundakli üyelik görevimden isti
fa ediyorum; gerekli işlemin yapılmasını saygılarım
la arz edenim. 

Erzurum 
Korkut Özal 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

6. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin, 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/276) 

Sayın Başkanlığa 
Adalet Komisyonu üyeliğimden istifa ettiğimi arz 

edenim. 
Erzurum 

Selçuk Er verdi 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
7. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 8/11 

Esas Numaralı Genel Görüşme Önergesi ile, 10/39 
Esas Numaralı Meclis Araştırması Önergesini geri 
aldığına dair önergesi. (4/271) 

BAŞKAN — 8/11 Esas Numaralı Genel Görüşme 
Önergesi ile, 10/39 Esas Numaralı Meclis Araştırma
sı Önergesinin geni alınmasına dair bir tezkere var
dır; okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi Gündemlinin 4 neü sırasında bulu

nan (8/11) Numaralı Genel Görüşme ve 5 nci sıra
da bulunan (10/39) Numaralı Meclis Araştırması 
önergelerini geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Muğla 

Ahmet Buıldıanlı 
BAŞKAN — Önergede yeterli imza kalmadığı 

için önerge gündemden çıkarılacaktır. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 19 ar
kadaşının; Ülkemizin içinde bulunduğu bunalımın te
mel nedenleri ile etkili çözüm yollarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23) 

BAŞKAN — Bir Genel' Görüşme Önergesi var
dır, okutuyorum : 

Millet .Meclisi Başkanlığına 
19 . 12 . 1979 

Emperyalizme karşı verdiğimiz Ulusal Kurtuluş 
Savaşı üzerine teme'llenen Türkiye Cumhur iy elti, kuru
luşundan 2 nci Dünya Savaşının bitimine kadar sü
ren dönemde, kalkınmakla kendi özkaıyna'klanna da
yandı; dış ilişkilerde ise «Tam bağımsızlık» ilkesi ile 
«Yurtlta barış, dünyada barış» belgesine sikısıkıya 
bağlı kaldı. Cumhuriyet tarihinin 1923 - 1945 dönemi 

'temel öğesi «anitiemperyalizm» olan Ulusal Kurtuluş 
Savaşı ruhunun canlılığını koruduğu dönem oldu. 

2 nci Dünya Savaşımın rütifmini izleyen yıllarda, Tür
küye Cumhuriyetini antiemperyallst kökenine yaıbancı-
laştıran, onu emperyalizmin dümen suyuna sokan 
olumsuz, bir dönem başladı. O yıllarda, emperyalist 
güçlerce bilinçli olarak başlatılan ve körüklenen so
ğuk savaş havası, öteki bazı ülkeleri olduğu gibi, ül
kemiz Türkiye'yi de etkisini altına aldı. 

1 nci Dünya Savaşı sonunda ülkemize tankla, topla, 
tüfekle giren emperyalizm, bu kez işjbirlikçi 'iktidarla
rın çağrılısı olarak dostumuz ve koruyucu meleğimiz 
görünümünde girdi, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın yüce 
önderi Mustafa Kemal'in deyimiyle bizi yuitmıak is
teyen 1920'lerin emperyalizmi, 1950lerde, ülkemize 
bizi komünizme karşı korumak ve kalkınmamızda yar
dımcı olmak uyduruk gerekçesiyle geldi. 
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Truman Doktrini ve Marshall yardımı ile kapı
mızı aralayan ABD emperyalizmi, çok geçmeden 
NATO^su ve CENTO'su ille, ikili anlaşmaları, asker
leri, askeri üs ve tesisleriyle, gizli - açık haber alma 
servisleriyle, barış gönüllüleriyle, asker - sivil uzman
larıyla ülkemize yerleşti. Emperyalist sistem içinde sö
mürülen bir ülke olan Türkiye, kendi çıkarlarına te
melden ters düşen bir süreç içine, emperyalizmin çı
karlarını savunma süreci içine söküldü. 

Kalkınmada «Kendi özkaynaklarlmıza dayanma» 
anlayışı yerini, «Kalkınmayı başkalarında, bekleme» 
anlayışına bıraktı. «Yurtıta barış, dünyada barış» bel
gesi unutuldu; savaş çığlıkları, barış türkülerini bas
tırdı. Kalkınma için kullanılabilecek büyük kaynaklar, 
silahlanma için harcandı. Savunma harcamalarımız, 
savunma gücümüzü gelce uğraltacaik boyutlara ulaştı. 
Dışa bağımlı cılız bir ekonomik yapı üzerine güçlü bir 
savunma sistemi oluşturulamayacağı gerçeği gözardı 
edildi. Kazanan silah tekelleri, kaybeden Türkiye 
oldu. 

Türkiye'yi «Emperyalist sistem içlinde kapitalist yol
dan kalkınma çıkmazı» na sokan siyasal iktidarlar, 
Sayın Demirel'in meclislerde okuduğu son 'hükümet 
programında çizilmiş olan «Türkiye 1979» tablosu
nun, bu gerçekten karanlık tablonun sorumluSudur-
lar. Emperyalizm yanlısı siyalsai iktidarlar ekonomi-
rnizi, bunun kaçınılmaz sonucu olarak da savunma
mızdan, eğitimimize kadar her şeyimizi «Duşa bağım
lı» kıldılar. Bizce, her türlü sorunumuzun kaynağın
da, değer yitire yitire selpak kâğıt mendiline dönüşen 
paramızın, Ikatlaniltmaz pahalılığın, giderek büyüyen 
dış ticaret açığımızın, gırtlağımızı aşmış bulunan dış 
borçların, sıfır düzeyine düşmüş bulunan 'kalkınma 
hızımızın, tüketimi karşılamayan üretimin, yaygın iş
sizliğin, ülkemizi bir baştan öte başa saran terörün ve 
öteki sorunlarımızın kaynağında, «Dışa bağımlılık ol
gusu» yatmaktadır, İnsanın bu gerçeği görmemiesi, gö
rememesi için ya görme yeteniğini yitirmiş, olması ya 
da görmek istememesi gerekir. 

içinde bulunduğumuz şu günlerde Cumhuriyet ta
rihimizin en ağır 'bunalımını yaşadığımız yadsınamaz 
bir gerçektir. Sorunlarız her geçen gün azalacağına 
çoğalmakta, 'küçüleceğine büyümekte ve kanmaşiklaş-
rnaktadn\ Bu gerçeği* ülkemdzü yıllarca yönetmiş ki
şiler ve siyasi partiler, «Görülmemiş kalkınmacı» 1ar 
«Nurlu ufukçu» 1ar «Türkiye'ye bir Türkiye daha 
katan» 1ar dahil hiç kimse, hiçibir siyasi parti yadsı-
yamamaktadır. Türkiye «Kayalara bindirmiş, her ya

nından su alan bir gemi» görünümündedir. Her ya
nından su alıyor da olsa gemiyi yüzdürmek, Türkiye' 
yi bunalımdan esenliğe çıkarmak zorunldayız. Gemiyi 
yüzdüreceğiz, ama nasıl? Herhalde bugüne dek izli-
yegeldiğimiz yöntemlerle değil; çıkmaz sokaklarda 
arşınlayarak değil. 

Yangın, üzerine körükle gidilerek nasıl söndürü-
lemezse, sömürü ve baskıdan kaynaklanan tepkiler de 
sömürü ve baskı daha da artırılarak yok edilemez. 
Bunalımdan çıkmanın terörü önlemenin yolu, sıkı
yönetimi daha da sıklaştırarak yaygınlaştırmaktan 
geçmez; hele hele terörü bahane edip terörle uzak
tan yakından ilgisi olmayan yasal demokratik kitle 
örgütlerini birbiri ardına kapatmaktan, yöneticilerini 
tutuklamaktan hiç geçmez. Bunalımdan çıkmanın yolu, 
yeni baskı yasalarıyla sıkıyönetimi sürekli kılmaktan, 
demokratik hak ve özgürlükleri tümüyle askıya almak
tan, demokrasiyi buzdolabına koymaktan kesinlikle 
geçmez. Sömürü ve baskı temeli üzerine kurulan top
lumsal barış, kalıcı olamaz. 

Günümüzde, Millet Meclisi, ülkemizi gerçekten 
ağır ve çok yönlü bunalımdan esenliğe çıkarmak gibi 
tarihi bir görevle karşı karşıyadır. Millet Meclisi, bu 
görevini yadsıyamaz, savsaklıyamaz; yadsır ya da 
ısaVsaklarsa tarih önünde sorumlu olur. 

'Ülkemizin içine düşürüldüğü ağır bunalımı aşabil
mesi, Millet Meclisinin bunalımın kaynağına inebil
mesine, görünürdeki Sözde nedenlerle yetinmeyip 
temel nedenleri arayıp bulmasına, etkili çözümler 
oluşturup yaşama geçirmesine bağlıdır. Bu amaçla em
peryalizmin Türkiye üzerindeki olumsuz etkileri ve 
emperyalizm ahıtapo'tunun bizi kıskıvrak saran kolla
rından 'kurtulmanın yolları konusunda Anayasanın 88 
nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 Ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasını 
saygıyla öneririz. 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Kütahya 
Nizamıettin Çoban 

Trabzon 
Rahmi 'Kumaş 

Sivas 
Aztimiet Köylüoğlu 

Çanakkale 
Al'tan Tuna 

Ordu 
Ertuğrul Gün ay 

İzmir 
Süleyman Genç 

Afyonlkarashisar 
İsmail Akın 

Konya 
M. Yücel Akıncı 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

— 445 • 



M. Meclisi B : 20 20 . 12 . 1979 O : 1 

Zonguldak 
Kemal Anadol 

Manisa 
Erkin Topikaya 

Elâzığ 
Faik Öztürik 

Ordu 
Temel Ateş 

İzmir 
Ferhat Arstantaş 

Denizli 
Mustafa Gazaleı 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Adama 
İsmail Hakkı Öztorun 

Balıkesir 
Nuri Bozyel 

Yozgat 
Veli Zeren 

BAŞKAN — Okunan bu Genel Görüşme önergesi 
gündeme alınacak ve sırası gelince görüşülecektir. 

VI. — SEÇİMLER 

1. Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
BAŞKAN — Seçimlere geçiyoruz. 
Adalet Komisyonunda açık bulunan üyelnğe, Mil

liyetçi Hareket Partisi Grubu, Kahramanmaraş Mil
letvekili Sayın Mehmet Yusuf Özbaş'ı aday göster
miştir. 

Sayın Özbaş'ın Adalet Komisyonu üyeliğine se
çimini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Sayın Mehmet Yusuf Özbaş Adalet Komis
yonu üyeliğine seçilmiştir. 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe Milli 
Selâmet Partisi Grubunca, Yozgat Milletvekili Sayın 
Hüseyin Erdal aday gösterilmiştir. 

Sayın Hüseyin Erdal'ı oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Sayın Erdal İçişleri Ko
misyonuna seçilmiştir efendim. 

Milli Eğitim Komisyonunda açık bulunan üyeli
ğe Milli Selâmet Partisi Grubu, Kahramanmaraş 

Milletvekili Sayın Hasan Seyithanoğlu'nu aday gös
termiştir. Sayın Seyithanoğlu'nu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
da açık bulunan üyeliklere; Adalet Partisi Grubunca 
İçel Milletvekili Sayın Fevzi Arıcı, Milli Selamet 
Partisi Grubunca Sivas Milletvekili Sayın Temel Ka-
ramollaoğlu aday gösterilmişlerdir. Sayın Arıcı ve 
Sayın Karamollaoğlu'nun Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri Karma Komisyonuna seçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonu ve Dilekçe Karma Ko
misyonunda birer bağımsız üyelik için bugüne kadar 
aday gösterilmemiştir. Aday olmak isteyen sayın üye
lerin, yazılı olarak Başkanlığa müracaat etmesi ge
rekmektedir. 

VII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

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

BAŞKAN — Gündemimizin «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» 
kısmının birinci sırasında yer alan 10/34 esas nu
maralı, İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 ar
kadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrencilerin 
sorunlarını tespit etmek maksadıyla bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi üzerindeki öngörüş-
melere başlıyoruz. 

Hükümet? Hazır değil. Daha önce bir defa daha 
Hükümet bulunmadığı için, görüşmelere başlayabi
liriz. 

Önergeyi tekrar okutuyorum. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) - - Geçmişte «Hükü
met yok» diyenler şimdi neredeler Sayın Başkan? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yurt dışında tahsilde bulunan talebeler doktora, 

tez ve master eğitiminde bulunanların Devletten, Ka
mu İktisadi Teşekküllerinden veya özel firmalardan 
aldıkları burslarla ilgili olarak verilen ücretlerin ye
terli olup olmadığı, para kıymetinin değişmesi ile 
fazla olup olmadığı ve normal eğitimde bulunup 
bulunmadıklarının araştırılması faydalıdır. 

Yurt dışında bulunan burslu öğrencilere verilen 
ücret hayat pahalılığı karşısında kâfi gelmediği ve 
bu nedenle talebelerin tahsilleri yanısıra dışarıda iş 
bularak çalıştıkları görülmektedir. Talebeliklerinin 
yanında iş sahalarında da çalışmalarının neticesinde 
okullarını tamamlayamayarak tahsilleri yarıda kal
maktadır. Bu nedenle bursları kâfi gelmeyen, ülke-
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Kahramanmaraş 
Mehmet Yusuf Özbaş 

Niğde 
Sadi Somuncuoğlu 

Ankara 
Necati Gültekin 

Konya 
İhsan Kabadayı 

Konya 

Sivas 
Ali Gürbüz 

Ankara 
İhsan Karaçam 

Kayseri 
Mehmet Doğan 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Agâh Oktay Güner 

lerin incelenerek bursların yeterli seviyeye çıkarılma
sının doğru olacağına, ayrıca bazı ülkelerde bulunan 
burslu talebelerin ise verilen bursların para kıymet
lerinin değişmesi neticesinde ödenen bursların çok 
fazla olduğu görülmektedir. Avusturya'nın parası 
olan Şilingin bir kaç yıl evvel bizim paraya göre 
% 50 noksan iken bilhassa son olarak paramızın 
devalüe edilişi ile Şilingin değeri Türk parasına gö
re değeri çok artmış bulunmaktadır. Resmi Kur üze
rinden ortalama 165 kuruş 1 Şilin, karaborsada 225 
kuruş 1 şilin olmuştur. İki şilin bir lira olduğu za
man burs alarak 6 600 şilin verilen bir talebe için 
ödenen Türk lirası 3 300 TL. iken simdi 6 600 şilin 
için ödenen TL. sı ise 10 890 TL. sı olmuştur. Avus-
turya'da normal olarak bir talebeye 6 600 şilin burs 
verilmesine rağmen bu rakamın fazla olduğu ve tale
belerin aldığı fazla para nedeni de birtakım kötü 
yollara saptıkları ile ifade edilmektedir. Az ödeme
nin sakıncaları nasıl varsa, çok ödemenin sakınca
ları olduğundan bunun da araştırılmasında büyük 
faydalar vardır. 

Ayrıca burslu olarak okuyanların bir kısmının 
talebelikle hiç alakası kalmadığı ve bulundukları 
yerlerde ideolojik çalışmalar yaptıkları ve vatan bö
lücülüğü yapan propagandaların başında oldukları 
söylenmektedir Ve bunların içinde yıllanmışlar ol
dukları 15 yıldır burs alanlar bulundukları, okulla
rına hiç uğramadıkları ifade edilmektedir. 

Yurt dışında nerede olursa olsun tamamını ince
lemek yeterli olanlar ile yetersiz olanların ve ayrıca 
talebelik vasfını kaybedenler ile burs alamayıp da, 
yurt dışında çalışmak sureti ile okumaya devam eden
lerin de tespitlinde faydalar vardır. Talebelik vasıfla
rını kaybedenlerin burslarının kesilmesine karşılık, 
normal eğitimini yapmakta olup aç ve sefil durumda 
bulunan talebelerin de tespit olunarak burs alma
yanlara burs verilmesi için gerekli çalışmanın yapıl
masında büyük faydalar görmekteyiz. 

Türkiye'min iktisadi kriz dçinde bulunduğu bir za
manda milletimiz tırnağından artırarak okutmaya ça
lıştığı ve milletimizin yararlı olmasını arzu ettiği -ve 
zannettiği bu kişilerin ifade edildiği gibi olanların 
tespiti ve burslarının kesilerek gereğinin yapılması 
için Anayasamızın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasını arz ve talep ederiz. 

7 . 6 . 1978 
İstanbul Çorum 

Turan Kocal Mehmet Irmak 

BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine göre, Meclis 
araştırması önergelerinin öngörüşmelerinde Hüküme
tin, siyasi parti gruplarının ve önerge sahiplerinden 
birinin söz hakkı vardır. 

Hükümet adına konuşan üye ile gruplar adına 
konuşan üyelerin konuşmaları 20 dakika ile sinirli
dir. İmza sahibi bir üyenin konuşma süresi ise 10 
dakika ile sınırlıdır. 

Bu ölçüler içerisinde, söz isteyen hak sahibi sayın 
üyelere söz Vereceğim. 

Riyasete bir talep ulaşmıştır; o da Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu adına Sayın Turan Koçal'ındır. 

Buyurun Sayın Kocal. 

MHP GRUBU ADİNA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Biraz evvel okunan araştırma önergemizden de 
anlaşılacağı veçhile, yurt dışında bulunan ve oku
mak için giden genç evlatlarımızın hangi şartlar içe
risinde orada tahsil yapmakta olduklarını veya dok
tora yapmakta olduklarını hepimiz az çok bilmekte
yiz. Fakat, bu bilgiler içerisinde bir çok ülkelerde 
okuyan genç kardeşlerimize verilen bursların yeterli 
olmadığını görmekteyiz; kâfi gelmemektedir ve burs
ların artırılması lazımdır. 

Yine bazı ülkelerde okuyan genç kardeşlerimize 
veya doktora master yapan kardeşlerimize verilen 
ücretlerin de normalin üzerinde olduğunu, fazla ol
duğunu görmekteyiz. Önergemizde de ifade ettiğimiz 
gibi, Avusturya'da bizzat şahidi oldum, inceledim, 
sordum, orada okuyan öğrencilerin kendi ifadelerin
den öğrendim ki, 1 Avusturya parasının, bizim pa
ramızla % 50 noksanı olduğu zamanlar, o Avustur
ya parasının satın alma gücü, tabiidir ki, çok az ol
duğundan, 6 600 TL. karşılığında döviz verilmesi 
icabediyor idi. Fakat, seneler içerisinde Avusturya 
parasının kıymet kazanmış olması ve bilhassa, öner
gemizi verdiğimiz zaman 1 şilinin resmi kur üze
rinden 165 kuruş olduğu zaman, idi; halbuki şu anda 
165 kuruşun da çok çok daha üstüne çıktığı bir ger-
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çektir. Avusturya'da bulunan Türk talebeleri bana 
aynen şunu ifade ettiler : «Bize verilen burs, 6 600 
şilin, çok fazla gelmektedir. Normal olarak, hiç dı
şardan yardım almaksızın ve hiç çalışmaya ihtiyaç 
duymaksızın 4 000 şilin civarında para çok rahatlıkla 
yetmektedir.» 

Avusturya'da böyle olmasına rağmen, diğer bazı 
ülkelerde de bunun tersi vardır, tersi olmaktadır. 

Ayrıca, yurt dışında nerede olursa olsun, bir çok 
talebe ister İktisadi Devlet Teşekküllerinden, ister 
özel sektörden aldıkları burslarla orada okur gibi 
gözüküyorlar ama, aslında okula da gittikleri yok, 
hiç alakaları yok. Orada keyif çatmaktadırlar, ta-
mamiyle başka işlerle uğraşmaktadırlar. Türk Dev
letini ortadan kaldırmak için yabancı fikir ve yaban
cı ideolojilerin ağına düşmüşler ve orada, Türk Dev
letini nasıl yıkacağız, Türk Devletinin yerine nasıl 
bir komünist devlet şekli getireceğiz diye çaba gös
termektedirler, faaliyet göstermektedirler. Maalesef 
üzülerek söylemek isterim, bunlardan bir tanesi de 
yine Viyana'dadır, tanıştım kendisiyle, 15 yıldır dev
letten burs almaktadır, fakat okula dahi gitmemekte
dir. Uydurmuş kitabına, nasıl uydurmuşsa, 15 yıldır 
orada burs alıyor, okula gitmiyor, ama devlet bölü
cülüğü için Türk Devletinin aleyhinde ve gizli ola
rak Türkiye'ye gelen ne kadar o gizli broşürler, ilan
lar varsa, hepsini orada o kişi hazırlamaktadır. Bun
ların tespit edilmesi lazımdır diye önergemizi vermiş 
bulunuyoruz. 

Yine bazı ülkelerde okuyan arkadaşlarımıza kar
deşlerimize verilen bursların yetmeyişi nedeniyle - ki 
belirli ülkelerdir ve incelenmesi lazımdır - talep edi
yoruz. Haliyle, verilen para yetmediğinden dolayı, 
mecburen maişetlerini temin edebilmesi ve yaşaya
bilmeleri için dışarıda ek işler aramakla meşgul olu
yorlar ve dışarıda iş aramak suretiyle biraz daha 
maddi imkânlar sağlama yoluna gidince, okulların
dan oluyorlar ve altı sene içerisinde - misal olarak 
söylüyorum - mezun olması, bitirmesi icabeden bir 
okulu 8 senede, 9 senede bitiriyorlar. Yine hesaplar
sak, 6 senede bitirmesi icabeden bir okulu, az döviz 
vermemizden dolayı 9 senede bitirmesi karşısında, o 
3 senelik farktan dolayı, şimdi bu dövizleri artırma
mızdan dolayı, aradaki farkın yine devletimizin le
hinde olacağına inanıyorum ve bu inanç içerisinde 
bir araştırma yapılmasının da faydalı olduğuna kani 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, uzun uzadıya burada 
vaktinizi almak istemiyorum. Öz ve anahatlanyla, 

I yurt dışında ne kadar gencimiz varsa, bu gençlerimi
ze, - tekrarlamak lazım gelirse - verilen burslar kâfi 
geliyor mu, fazla gelen burslar hangi ülkelerdedir? 
Hangileri okuyor, hangileri okumuyor ve ayrıca bir 
de, yurt dışına gidip de - turist olarak giden veya 
çeşitli şekilde giden - burs almayan ve hakikaten çok 
iyi talebelik hayatı sürdüren, okullarına devam eden, 
ama binbir fakru zaruret içinde okullarına devam 
etmek isteyen gençlerimizin de tespit edilmek suretiy
le, yine bu araştırmanın neticesinde onlara da burs 
verilme imkânlarının araştırılmasında ve temininde 
büyük faydalar görmekteyim. 

Bu nedenle, vermiş olduğumuz Araştırma öner
gesinin Yüce Meclis tarafından kabul edilmesi ha
linde hem Devletimize, hem milletimize ve hem de 
yurt dışında bulunan genç kardeşlerimize büyük fay
dalar getireceğine inanıyor ve Yüce Meclisi saygıyla 
selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kocal. 
Başka söz talebi? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, grubumuz adına Sayın Garip Şavlı konuşa
caklar efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın Şavlı, konuşmanız 20 dakikayla sınırlıdır. 

CHP GRUBU ADINA BURHAN GARİP ŞAV
LI (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 6 ncı bölümü denetim yol
larını kapsamına almaktadır. Zaman içinde ve özel
likle son yıllarda bu denetim yollarından Meclis 
Araştırması ile Gensoru biçimindeki istem ve giri
şimlerin çokçası özünden uzaklaşılarak değişik amaç
larla kullanılmakta olduğu gerçeğini sergilemektedir. 
Böylece Irki önemli denetim yolunun giderek etki 
ve işlerliğini büyük ölçüde yitirmekte olduğunu bu 
vesile ile belirtmeyi yararlı görüyoruz. 

Anayasamızın 88 nci maddesi, Meclis Araştırma
sını, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan 
inceleme olarak tanımlamaktadır. Örneğin; sadece 
Millet Meclisi 5 nci döneminde, bugüne değin açılan 
Meclis Araştırmalarının - eski deyimiyle - akıbetini 
düşünebilmek olanağı yoktur. 

Sayın Ecevit Hükümeti döneminde yaşanılan 
Gensoru furyası ise sanırım henüz unutulmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Yüce Parlamentoyu bir 
şeyler yapıyor görüntüsünden kurtarmak zorunda
yız. Bunca emeğe, bunca harcamaya yazık oluyor. 
İstanbul Milletvekili Sayın Turan Kocal ve arkadaş-

I lannın önergelerini bu yorum içinde değerlendirdiği-
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mizi söylemek istemiyorum. Bir yanlışlığa, hatta yan; 
lışlığın ötesıinde bir aymazlığa genelde parmak bas
mak istiyoruz. 

Tehlikeli boyutlara ulaşan ülkemiz sorunlarına 
ivedi çözümler getirmek için, artık Yüce Parlamen
tonun en ciddi biçimde görevini yerine getirmek zo
runluluğu ile, kaçınılmazlığı ile karşı karşıya bulun
duğunu vurgulamak istiyoruz. 

Kuşkular, sıkıntılar, huzursuzluklar içinde gide
rek umutlan törpülenmeye başlanan milyonlarca in
sanımızın sanırım beklent'isli budur. 

Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan Meclis 
Araştırması önergesi, yabancı ülkelerde öğrenim ya
pan öğrencilerin sorunlarını (içermektedir; burs ücret
lerinin yeterli, ya da fazla olup olmadığının, öğreti
min normal olarak sürdürülüp sürdürülmediğinin 
araştırılmasını öngörmektedir. Bazı ülkeler için öde
nen ücretlerin yetersiz oluşunu öğrenimi olumsuz 
yönde etkilediğine, öte yandan bazı ülkeler için öde
nen ücretleri» fazlalığının da türlü sorunlar yarattı
ğına değinilmektedir. 

Yine önergede, burs almadan öğrenim yapanla
rın bulunduğuna, ayrıca öğrencilik niteliklerini yitir
dikleri halde burs almakta devam edenlere dikkat çe
kilmektedir. 

Önerge sahipleri son olarak, burslu okuyanların 
bir kısmının öğrencilikle hiç ilgileri kalmadığını, 
ideolojik çalışmalar yaptıklarını; biraz evvel de Sa
yın Koçal'ın değindiği gibi, 15 yıldır burs alanların 
var olduğunu iddia etmekte ve gereğinin yapılması 
için Meclis Araştırması açılmasını istemektedirler. 

Sayın üyeler, 1416 sayılı Yasaya göre yurt dışında 
Öğrenim yapan resmi Iburslu öğrenci sayısı, saptaya
bildiğimiz kadarıyla 1 000 dolayındadır. Kendi ola
naklarıyla, kendi imkânlarıyla, ya da özel kurumlardan 
yardım alarak, ya da değişlik yollarla yabancı ülkeler
de öğrenimlerini ısürdürenlerin sayılan konusundaysa 
sağlıklı 'bilgi edinmek olanağı maalesef bulunmamak -
tadıf. 

Yalbaneı ülkelerde, resmi, Iburslu statüde öğrenim, 
master, ihtisas, ya da doktora yapan öğrencilerin ay
lıkları ,ek ödenek ve yollukları, Maliye Bakanlığının 
görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca saptanmaktadır. 
Bugünkü ödemeler 23 Mart 1979 gün ve 717419 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmaktadır. 

Ülkelere göre burs miktarları ise, o ülkelerin ya
şam düzeyleri göz önüne alınarak tayin edilmektedir, 
belirlenmektedir. 
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Öte yandan, öğrenim süreleri, hu yasa gereğince 
öğrenimin özelliğine göre saptanmaktadır. lise mezun
ları için, bir yıllık dil öğrenimi dahil, 4 - 5 yıllık süre 
verilmektedir. Üniversite mezunu olup, yalbaneı ülke
lerde özellikle master yapanlara yine 'bir yıllık- dil öğ
renimi dahil, 2 - 3 yıl süre verilmektedir. Doktora 
yapanlara ise, ıbir yıllık dil öğrenimi dahil, 5 - 6 yıl 
süre tanınmaktadır. 

Lise mezunu olup dış ülkelerde öğrenimlerini ta
mamladıktan sonra master yapmak isteyenlere, dbkto-
ra yapmak isteyenlere söz konusu ilave süreler Veril
mektedir. Bazı nedenlerie, zorunlu bazı 'nedenlerle, ör
neğin; hastalık hali profesörünün istemde bulunması 
hali gibi durumlarda, öğrenci müfettişliğinîn onayı 
alınarak süreler uzatılabilmektedir. Bu durumlarda il
gili, dövizsiz öğrenci olarak öğrenimini sürtdürdbilrnek-
tedir, yine sözünü ettiğim bu yasa gereğince. 

Yurt dışında öğrenim gören çocuklarımızla ilgili 
konular öğrenci müfetftişliklerince hazırlanan, ilgili 
kurumlarıyla ve Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan 
'bir planlama ile yürütülmektedir, 12 Haziran 1979' 
dan' önce öğrenim içine yalbaneı ülkelere gitmiş olan
larla 'bu tarihten sonra gidenlerin Iburs ücretlerinde 
kur ayarlaması nedeniyle farklılıklar olduğu doğrudur. 
Bu konuda Maliye Bakanlığında ıbir süreden 'beri çalış
maların 'başlatılmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Hükümetin Ibu ikili ödeme sistemine kısa zamanda 
son verecek önlemleri getirmesi gereği kaçınılimaiZ olu
yu/. 

Değerli arkadaşlarım, bu özet bilgileri sunduktan 
sonra kisaca konunun özüne değinmek istiyorum. Sa
nırım önemli olan da budur. Yabancı ülkelerde öğre
nim yapan çocuklarımız için yeterli ve dengeli bir üc
ret sisteminin uygulanması elbette gereklidir vıe yarar
lıdır. Bunun yanında, ülkemizin döviz kaynaklarını 
da boşa harcamamak aynı ölçüde gerekli ve hatta 
zorunludur. Sürdürülen sistem ve model içinde daha 
iyi, daha yararlı düzenlemeler getirmek olanakları da 
vardır elbette. Ama 'bu, temel ve köklü çözüm değil
dir. Bunları yapsanız bile, Ibu yeni değerlendirmeleri, 
yeni planlamaları, yeni organizasyonu getirseniz bile, 
yîne önerge sahiplerinin sözlünü ettikleri gibi, iznimiz
le aynen okuyorum; «Burslu olarak okuyanların hir 
kısmının talebelikle hiç alakası kalmadığı ve bulun
dukları yerleride ideolojik çalışmalar yaptıkları ve va
tan bölücülüğü yapan propagandaların başında olduk
ları» biçimindeki iddia ve yakınmalardan kurtulamaz
sınız 
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Sayın milletvekilleri, öğrenim özgürlüğü demişiz, 
bir değer getirmişiz. Yabancı ülkelere kimler gider, 
'kimler okur, niçin okuturuz, nasıl okuturuz, niye otav 
turuz, neler veririz, neler bekleriz?.. Sayın önerge sa
hibi arkadaşlarımızın ifadeleriyle, normal eğitimini 
yapmakta olup, aç ve sefil durumda:'bulunan talebe-
ler kimlerdir? Beri yanda, bir avuç mutlu azınlığın; 
karnı tok, sırtı pek, kendi dalgasında. - bağışlayınız, 
ancak bu ifadeyle karşılayabiliyoruz - suya sabuna 
dokunmayan talihli çocukları; öte yanda, vatan bölü
cülüğü yapan propagandaların başında olan öğrenci
ler; yine arkadaşlarımızın ifadeleriyle Yüce Meclise 
sunuyorum. Önerge salhibi değerli arkaidaşlarımızın 
bize kısaca sergilemek imkânını verdikleri çirkin tablo 
budur işte. Ve bu tablo, değerli arkadaşlarım, şikâyet 
edenlerin kendi elleriyle çizdikleri ve özenle korumak 
çabaları içinde oldukları karanlık bir tablodur. Ve 
bu tablo, özellikle, her türlü parti meselelerinin duy
gularının dışına çıkarak belirtmek, tekrarlamak istiyo
rum ki, bu tablo, şikâyet edenlerin kendi elleriyle çiz
dikleri ve özenle korumak çabaları içinde oldukları 
karanlık bir tablodur. Biz de 'bunu çizimişsek, 'bu so
rumluluk bizim de sırtımızdadır. 

Yabancı ülkelerde öğrenim yapan çocuklarımızın 
sorunları, milli eğitimimizin bir uzantı parçasıdır. 
'Bir konuyu, bir üniteyi, bir meseleyi planlamak, prog
ramlamak, yeterli, ya da yetersiz ölçülerde de olsa 
önemli sayılmayabilir. Önemli olan, soruna beli bir 
bakışla, belli sistematik bir bakışla yaklaşmaktır. Gi
derek artan, büyüyen, nasıl çözümleneceği hususun
da açmazlar ve de kuşkular yaratan ulusça yaşadığı
mız ciddi ve tehlike! kargaşa, insanımızı çürüten, 
kaynaklarımızı kurutan, vurguncu bir yapının, vurgun-
-cu alışılmış bir düzenin, vurguncu Türkiye kapitaliz
minin ürünüdür. 

. Sıkılan kurşunlar, patlayan bombalar, akan kanlar, 
sanırım küçük Amerika olmaya başlayışımızın şenli
ğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu yüzden, göstermelik mil
li eğitimimiz nicedir bozgun içindedir; Türk milli eği
timi, buıgün ciddi anlamda bir bozgun içindedir, in
san gücü kaynağımızı ülkemiz gereksinmelerine yanılt 
verir biçimde, cevap verir biçimde eğitmek, program
lamak, değerlendirmek iraide ve olanağından, irade ve 
imkânından yoksun buluniduğumuz gerçeği ile mi 
karşı karşıyayız? Bunu ister istemez sormak ihtiyacı
nı duyuyoruz bu Yüce Kürsüden. Çarpık ve sömürü
cü eğitim düzenimiz böylece hemen her alanda yaşadı
ğımız bunalımlara kaynaklık yapmaktadır çarpık ve 

sömürücü eğitim düzenimiz böylece her alanda yaşa
dığımız bunalımlara kaynak olmaktadır. 

Devlet ve toplum yapımız - özellikle dikkatinize 
sunmak istiyorum; devlet ve toplum yapımız - giderek 
ciddi sorunlar üreten, ürettiği bu sorunlara dönüp 
yine kendi dokusunda kendi bünyesinde yaşama ola
nakları hazırlayan yaşama imkânları hazırlayan bir 
çelişkiyi sergilemektedir. Sorunun özü burada, burs 
miktarlarını aşan yani burada dışarıya uzanan ölçüle
rin dışındaki yanı burada. 

Sayın milletvekilleri,' yabancı ülkelerde öğretim 
yapan öğrencilerin sorunlarına ilişkin Cumhuriyet Halk 
Partisi Meclis Grubunun görüşlerini, istanbul Millet
vekili Sayın Kocal ve arkadaşlarının önergeleri çerçe
vesi içinde kalarak kısaca sunmaya çalıştım. Biraz ev
vel Sayın Kocal bu kürsüden konuşurken özellikle 
not aldığım bir husus vardı, cîddi olarak, haltta haklı 
olarak, değişik ölçülerde değişik bakış ölçülerinde ya
kındığı bir husus vardı, onu özellikle ayrıca yanıtla
mak cevaplamak istemiştim; ama, sanırım bu söyle
diklerimin (içinde bu yanıt da vardır. 

Türk Devletini yıkmak isteyen, komünist devlet 
kurmak isteyen kişilerin dışarıda olduğundan söz et
tiler, hatta bunların başında 'gelenlerinden biriyle de 
görüştüklerini ifade buyurdular. Bu kişi 15 yıldır 
bura alıyormuş. 

Şimdi ortada bir yasa var, sürekli bir devlet var; 
peşpeşe gelen hükümetler var. En kısa zaman ölçüsü 
içinde Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, birim Hü
kümetimiz; onun ötesinde sizin ortak olduğunuz Hü
kümet, 2 nci Cephe denilen Hükümet, onun ötesinde 
1 nci Cephe denilen Hükümet, daha ilerde Adalet v 

Parti?inin kurmuş olduğu hükümetler... 
Şimdi belli bir mantık içinde... 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Ben sizi kastet
medim, 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Sayın 
Kocal, özür dilerim, zaten sizi muhatap alarak söyle
miyorum. 

Sayın Demirel'in mantığı içinde burada çok şey so
rulabilir; ama ben şahsen o mantık içinde bir şeyler 
sormak ve ona cevap vermek yapısından, imkânından, 
yaradılışından yoksunum. 15 yıldır peşpeşe hükü
metlerin gelip geçtiği bir şeyde... 

TURAN KOCAL (istanbul) — isim söylemek 
istemedim, söyleyeyim, soyadı Uyar. 

BURHAN GARİP ŞjAVLI (Devamla) — Onu söy
leyeyim, yani demek ki hükümetleri suçlamak, hatta 
devleti suçlamanın ötesinde bir bozukluk vardır bu 
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işin içinde. Dışarıya 'hangi çocuğumuzu, niçin, ne ka
dar zaman için göndereceğiz? Bunu devlet olarak, bu
nu millet olarak biliyor muyuz? Hangi kaynaklarımı
zın hareketinde etkin bir kuvvet olmasını sağlamak 
için hangii çocuğumuzu nereye gönderdiğimizi biliyor 
muyuz? Dışarıdan dönen çocuklarımızı nerede istih
dam ediyoruz ne yapıyoruz? Mühendislik tahsil ede
ne bir tarafta kâtiplik veriyoruz ya da iş veremiyo
ruz. Bir önemli bilim dalında uzmanlık eğitimi yapıp 
yurda dönenlere ne yapıyoruz? Bakanlık kapılarında 
'herhangi 'bir köşekle bir iş arıyoruz, bir memuriyet 
arıyoruz. Sorun buraida. Bir DeVlet ki; kendi kaynak
larını, kendi maldde kaynaklarını, kendi mana kaynak
larını, kendi insan kaynaklarını bir plan için'de, bir 
çerçeve içinde, bir görüş açısı altında değerlendirmez, 
kargaşa çıkar ve bu kargaşayı biz yaşamak durumun
da kalırız. 

Değerli arkadaşlarım, kendi ölçülerinde yine de 
yararlı olabilir düşüncesiyle, değerli arkadaşımız Sa
yın Turan Kocal ve arkadaşlarının vermiş olduğu 
önergeye Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ka
tılacağız. 

Bu çerçeve içinde, Cumhuriyet Halk Partisi Milleti 
Meclisi Grubunun düşüncelerini sizlere arz etmek ça
bası içinde oldum. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Yüce Kurulunuzu sayg ille selamlarım. 

Teşekkür ederim. (GHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şavlı. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına buyurun Sayın 

Battal. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, hitap etmekten şeref duydu
ğum 'Millet Meclisinin değerli üyeleri; sizleri saygı-
ılarımla Grubum adına selamlıyorum. 

'Arkadaşımız, İstanbul Milletvekili Sayın Kocal 
ve arkadaşlarının, yurt dışında öğretim yapan öğ
rencilerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci maddesi ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 neü maddeleri gereğince takdim ettikleri 
Meclis Araştırma Önergesi son derecede faydalı bir 
önergedir. Kendilerini tebrik ediyorum, böylesine 
önemi bir konuyu Parlamentoya sunduklarından do
layı teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 

Cidden, yurt dışında bulunan öğrencilerimizin çok 
yönlü meseleleri vardır. Yurt dışına giden öğrencinin 
meselesi önce psikolojiktir, oradaki toplumun sanayi 
toplumu oluşu, şehirleşmiş toplum oluşu gibi yaşama 
standardının yüksek oluşundan dolayı duyacağı aşağı
lık kompleksinden tutunuz da, aldığı burs parasının 
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yetmemesi veya memleketle irtibatının, aile yakınla
rıyla 'bağlarının devamlı olmaması gibi çok yönlü 
sorunları vardır. Üs'telik, bu sorunlara bulunduğu 
ülkenin din propagandasını, ideolojik telkinleri de 
ilave ederseniz, elbette konunun ehemmiyeti daha 
büyük boyutlar kazanır. 

Onun için Araştırma Önergesini okurken, ilk in
tiba sanki para kıymetinin değişmesinden dolayı (bir 
problemi konuşuyormuşuz gibi, konu bir takdim için
de gözüküyorsa da, sonraki cümlelerde önerge sa
rahat kazanıyor, bunların normal eğitimde bulunup 
bulunmadıkları ve soranlarının neler olduğunun araş
tırılması istenmektedir. Bu bakımdan bu meseleyi 
parti polemikleriyle incelenmeye değer görmüyorum, 
milli ıbir meseledir ve bu meseleyi ele alırken, Türk 
milli eğitjmini konuşmamız lazımdır, hu meseleyi ele 
alırken 450 'bin üniversiteye gidecek gencin 50 hin 
kadarına bile öğretim imkânı vermeyen milli eğicim 
kapasitemizi düşünmeye mecburuz ve değerli arka
daşlarım, bu eğitim meselesini incelerken, hilesiniz ki, 
başka ülkelere iltica ederek yükseköğrenim yapmak 
isteyen, istikbal kazanmak isteyen Türk insanları hile 
vardır. Onun için, Parlamentonun, yurt dışındaki öğ
renci konusunu incelerken, üniversite meselesine de 
bakış getirmesini, üniversite meselesine bakarken öğ
rencilerin hizmet analizlerini, üniversite bitiren insa
nın yaşama imkânlarının sağlanması gibi, aydınlar 
işsizliğinin önüne geçilmesi gibi son derece önemli ve 
büyük boyutlu problemleri de ele alması, düşünmesi 
lazımdır. 

Yurt dışında çeşitli yollardan bu imkânı bulmuş 
Türk öğrencisi milli geleneklerinden kopmamalı, Tür
kiye'ye, vatanına dönmenin heyecanını taşımalı. Va
tandan koparsa, («doyduğum yer benim vatanımdır» 
diyecek kadar birtakım, edebiyatımızda acı hatıra
sı olan yeni «Halûk» 1ar karşımıza çıkmamalıdır. Onun 
için önergeyi büyük heyecanla karşıladığımızı ifade 
ediyorum. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Bat
tal, sataşma vardır; bendeniz de Halûk olduğum için... 

Ş/ENBR 'BATTAL '(Devamla) — Tavzih edeyim 
Sayın Kara'börklü. Sizin ne kadar milletimize, vata
nımıza 'bağlı 'olduğunuzu biliyorum efendim. 

Tevfik Fikret, şiirinde; .«Halûk, git; ülkemize ışık 
getir, aydınlık getir»: diye, «Halûk'un Vedaı» şirin
de oğluna nasihat dtmİıştir, temennide bulunmuişltur, 
ama oğlu papaz olmuştur ve bizim gazetelerimizde 
de papaz kisvesi ile Hıristiyanlığın iyiliklerini anlat
mak gibi bir görüntü içine gjrm'iştir. 
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Onun için, bu kabil Halûk'ları, papaz olan, inanç
sız .olan, kötü ideolojilere kendisini kaptıranların Dev
let elbette bursunu vermemelidir; onlarla ilgilenmeli
dir, onların kopmalarını önlemelidir. Bu bakımdan 
önergenin ehemmiyetli vardır. 

Ayrıca, orada «ıBen Türk insanıyım» diyen insa
na çok az verilen para, yırtık pabuç, yırtık elbiseyle 
Türkiye'nin imajını da kötü vermememiz lazımdır. 
Devlet olarak ıbursu, asgari yaşama şartlarını temin 
edecek ölçüde vermeliyiz; bunu araştırmalıyız, bu 
faydalıdır. 

Ayrıca, önergede verilen, Avusturya Şilini ile ya
pılan ödeme misali de; fazla para birtakım yanlış yol
lara götürebilir ve arkadaşımızın, 15 yıl Avrupa'da 
iöğrenim yapan öğrenci misali doğrudur. Bir okulda 
okuyan öğrenci dört yıllık burs almıştır, sonra ora
da ekonomiden ticarete, ticaretten hukuka, hukuktan 
sosyal 'bilimlere nakletmek suretiyle öğrenimini sür
dürmüş ve 15 yıl burs almıştır. 

Yurt dışında okuma imkânını bulmuş çocuklar 
için mutlu azınlık çocukları veya muıtsuz çocuklar 
gibi bir ayrım yapmadan, verilen hu 'bursu ilmi kri
terlere 'bağlamamız lazımdır. Eğer bu ilmi kriteri 
kazanmışsa, ona manevi değerlerinden, dininden, 
devletinden, milletinden, tarihinden ıkopmayan ve bu 
şuurla iftihar eden insan duygusunu vererek, yurda 
Avrupa'nın kötü yeni dans akımlarıyla değil, Avru
pa'nın dejenerasyonuyla, gittiği ülkenin dejenerasyo-
nuyla değil, teknolojik anlayışıyla, sanayi fikriyle, 
ekonomik gelişmesiyle Türkiye'ye faydalı olmanın 
heyecanını vermeliyiz. 

Önergeyi, bütün bunları araştırıcı nitelikte gördü
ğümüz için olumlu karşılıyoruz. Oradaki öğrencilere 
verilen bursların, yurt dışında okuyan Türk çocuk
larının asgari yaşama seviyesini temin edecek burs 
miktarının tespiti ve araştırılması lazımdır. 

Onların manevi, maddi ihtiyaçlarını, yurt sorun
larını, imkânlarını, kültür ihtiyaçlarını araştırmak 
lazımdır. 

IBu bakımdan, bütün bunların araştırılması için 
önergeye olumlu oy kullanacağız. 

ıBu önergeyi 'bu manada alıyorum. İnşallah hu 
araştırmamız sonunda ıson derece hayırlı sonuçlara 
ulaşırız. 

'Hepinizi saygılarımla selamlıyorum, (MSP sırala
rından alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 
Adalet Partisi Gru'bu adına Sayın Çatalbaş, bu

yurun. (AP sıralarından alkışlar) 
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AJP GRiUBU ADİNA MEHMET ÇATALBAŞ 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli Üyeleri; yurt dışında öğrenimlerini aileleri ya
nında ve diğer yerlerde geçiren vatan çocukları için, 
bugüne kadar verilen bursların yetersiz olduğu hepi
mizce bilinmektedir. 

'Bir ülkede çocuk, gençlik ve öğrencinin, o ülke
nin geleceği için en büyük teminatı olduğu hepimizce 
bilinmektedir. Bu yönüyle Alman îş Hukuku mevzua
tında bile son yıllarda yapılan çocuk zamları önemle 
dikkat edildiği takdirde, fevkalade artırılarak yüksek 
bir seviyeye getirilmektedir. 

Yine bu yüce kürsüden, Almanya'da okuyan ço
cuklarımızın birçoğunun Türk okullarında okuyama
dığını da bir kere daha arz etmiş bulunuyorduk. Bu
gün de birçok eyaletlerde Türk okulları yoktur ve 
çocuklarımız oradaki okullarda Alman dili ve ya
bancı diller de okutulmakta, hatta yurda dönen bir
çok çocuklarımızın denklik meseleleri bile bir türlü 
çare bulamayacak bir derecede bırakılmıştır. Bu yö
nüyle çocuklarımızın burslarının artırılması için Yü
ce Meclse takdim edilen bu çalışmanın, bu değerli 
hizmetin Adalet Partisi Gru'bu olarak, Grubumuzun 
görüşleri alarak Yüce Mecliste artırılması hususunda 
getirilen önerileri candan ve gönülden biz de destek
liyoruz ve kabul ediyoruz. 

»Bu önergeye memleketimizin çocuklarının yetişti
rilmesi yönünden ve İnatta ayrı bir çalışma vasatı için
de de oradaki okullarda özellikle 13 büyük eyaletteki 
okulların Türk okulları olarak devamını, Türk öğre
tim tedrisatının manevi ve milli değerlerimize bağlı 
olarak oradaki çocuk!arımıza öğretilmesini, yurda 
döndükleri zaman da bunların eşitlik işlemlerinin kı
sa sürede sonuçlandırılmasını, talim ve terbiye heye
timizin bu husustaki çalışmalarını, bugün halen 3 500 
dosya halinde sonuçlanmamış olan meselelerin de bir 
an önce olumlu bir neticeye bağlanmasını, bir temen
ni olarak Yüce Meclis huzurunda arz ederim. Bu 
hususta önerge veren ve bu hususu Yüce Meclis kür
süsünde savunan ve benden önce konuşan değerli 
arkadaşlarımın da bütün Sikirlerine katılmak sure
tiyle bunun olumlu olarak sonuçlandırılmasını değer
li parlamenter arkadaşlarımdan, milletvekili arkadaş
larımdan istirhamı eder, Adalet Partisi Grubu olarak 
hepinize selam ve saygılarımı arz ederim ve teşekkür 
ederim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
Önerge sahibi olarak Sayın Kocal, buyurun efen

dim. 
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TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

'Vaifctinlizi uzun boylu alacak değilim; yalnız, bir 
nokraya temas etmek istiyorum. Dört grup temsilcisi 
MCHP Grubu adına da bendeniz olmak üzere konuş
tuk ve fikirlerimizi gruplar olarak söyledik. Yalnız 
yurt dışında okuyanların kim olursa olsun, ebeveyn-
lerin'in hangi siyasi partiye mensup olduklarını veya 
hangi süyasi görüşe sahip olduklarını istatistiki ola
rak hiçbirimiz haliyle bilmemektedir. 

Bu nedenle, «şu siyasi görüşe sahiptir veya bu si
yasi görüşe sahiptir» diye bir söz, bence yanlıştır ve 
bu yanlışlık içerisinde de hepimizin kesinlikle bildiği 
bir meseleyi tekrar ifade etmek istiyorum. Bugün 
Türkiye'de kapitalizme karşı birçok kişiler vardır; 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz de kapitalist bir 
düşünceye karşıyız; ama, kapitalizme karşı olup da 
'başka bir düşünceye karşı olmayanların maalesef ha
kiki kapitalist kişiler olduklarını, para babaları ol
duklarını da çok iyi 'biliyoruz. 

O nedenle, bu araştırmanın incelenmesi neticesin
de, yurt dışında okuyan kişilerin hakikaten sosyaliz
mi benimseyip de kapitalizme karşı çıkanların çoğun
lukta olacağını da zannediyorum ve bütün gruplar 
bu araştırmaya müspet oy vereceklerini ifade ettik
lerinden dolayı da bütün gruplara Milliyetçi Hareket 
Partisli Grubu adına teşekkür ediyorum, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kocal. 
Hükümet adına söz talep edilmemiştir. 
İstanbul 'Milletvekili Sayın Turan Kocal ve 10 ar

kadaşının yurt dışında okuyan öğrencilerin meselele
rini tespit etmek için verdikleri Meclis Araştırma 
Önergesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddelerime göre Mec
lis Araştırma Komisyonunun kurulup kurulmaması, 
Genel Kurulun işaret oyuyla tespit edilecektir. 

Meclis Araştırma Komisyonunun kurulup kurul
maması 'hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun 15 üyeden teşekkül etmesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Ka'bui edilmiştir. 

'Komisyonun çalışma süresinin, üye seçimi tarihin
den başlamalk üzere 3 ay olması hususunu .oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka-
lbul edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da ça
lışabilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Ankara dışından 
kasıt yurt içi mi? Yurt dışı da kapsamına giriyor mu? 

'BAŞKAN — Komtlsyon böyle bir ihtiyaç duyar
sa talep eder, o zaman Yüce Heyetinizin oyunu alı
rız. 

2. — 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) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında bulunan, 
Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 arkadaşının, 
Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine kızıl bayrak 
çekildiği iddiasını saptamak amacıyla, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesini okutuyorum : 

i Millet Meclisi Başkanlığına 
Serhat Kars İlimiz AP Genel Başkanı Demirel'in 

gündeminde baş köşeyi işgale devam etmektedir. 
Sayın Demirel, maksatlı olarak, asılsız ve kaba 

iMralarla Kars Kalesine sarılı bayrağımız yerine kı
zıl bayrak çekildiği yolundaki iddiaları incelemeden 
konuyu memleketin birlik ve beraberliğe muhtaç ol
duğu şu dönemde sorumsuzca televizyon ekranlarına 
'kadar, siyasal basit ihtiras ve çıkarları için getirmiş 
ve daha ileri giderek Sayın Cumhurbaşkanına Kars 
halkını jurnal etmek üzere bir de rapor sunmuştur. 

Kars Kalesinden Türk Bayrağı indirilerek kızıl 
bayrağın çekilmesi iddiası, iddiayı ortaya atanlara 
özgü yalan ve kaba bir iftiradan öteye gidememiştir. 
Kars halkı bayrağına, toprağına ve Devletin bütün
lüğüne, bölünmezliğine iddiayı ortaya atanlardan 
daha fazla saygılı ve 'bağlıdır. Bayrağa saygı, toplan
tılarda ilkokul çocukları gibi bayrağı soldan sağa ve 
sağdan sola sallamakla olmaz. Kars halkı bayrağa 
saygınlığını 1920'lerde bayrağını Kars Kalesine, 1974' 
terde de Kıbrıs'a çekmekle göstermiştir. Buralara 
bayrağı dikenler hiçbir zaman şehit kanlarıyla sula
dıkları Kars Kalesinden bayrağı indirmezler. 

'Bayrağımız Kıbrıs semalarında dalgalandığı za
man, Amerika'dan izin aldınız mı diyenler bayrağa 
saygınlıktan söz etme hakkına hiçbir zaman sahip 
olamazlar. 

Kars Kalesine Türk Bayrağı yerine kızıl bayrağın 
Çekildiğini ortaya atan gelişigüzel bir kimse değildir, 
Hasbelkader de olsa baışbakahlık yapmış, halen 
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Anaımuhalefet Partisinin lideridir. İddia bu bakımdan 
önem kazanmaktadır, iddia sahibi Demürel Kars hal
kından Ö2iür difeyinceye kadar Kars halkı ve temsil-
oileri olarak yakasını ve peşini bırakmayacağız. 

Demire! bir iddia ortaya atmıştır. Kızıl bayrak 
Kars Kalesine çekilmiş demiştir. Şimdi Sayın De
mürel ve yandaşları için iki seçenek vardır. Ya iddia
sını ispat edecektir. ('Elimizdeki delillerle ispatı ka
bil değildiir) Aksi halde iddiayı ortaya atanlar yan-
daşlarıyla beraber kendilerini iftira çamurumdan kur-
taratmayacaklardır. 

İddiayı ortaya 'atan Demirel'e iddiasını ispat için 
fırsat veriyoruz. Gerçekte Kars Kalesine kızıl bay
rak çekilmiş mi çekilmemiş mi? 'Bu hususun saptan
ması için Anayasanın 88, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 neü maddeleri uyarınca Meclis Araştır
ması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Kars Kars 
Hasan Yıldırım Turgut Artaç 

Kars Ordu 
İsmet Atalay Ertuğrul Günay 

Ordu Trabzon 
Temel Ateş Ertoz Vahit Suiçmez 

Bolu Gaziantep 
Halûk Kara'börfclü Celâl Doğah 

Ankara Hatay 
İsmet Çanakçı Sabri öztürk 

IBAŞKAN — Hükümet?.. Yok. 
Hükümet daha önde de bir defa bulunmadığı için 

görüşmelere başlıyoruz. 
'İçtüzüğümüze göre bu önerge hakkında önerge 

sahiplerinden biri, gruplar ve hükümet söz isteye-
ibiür. 

Başkanlığa Cumhuriiyet Halk Partisi Grubunun 
söz talıeibi gelmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Do
ğan Onur, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA DOĞAN ONUR (İstan
bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhu
riyet Halk Partisi Kars Milletvekili Hasan Yıldırım 
ve 9 arkadaşının, Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın 
DemireFin «Kars Kalesine kızıl bayrak çekilmiştir» 
iddiasıyla ilgili olarak Meclis Araştırması açılması 
istenmektedir; bu hususta Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum, Yüce Heyeti
nizi saygıyla selamlıyorum., 

Türk siyasi hayatı, Sayın Demire! ile birlikte yeni 
üsluplar, yeni görüntüler kazanmış bir boyut içeri
sindedir, Toplumda bu tip görünümler çoğaldıkça, 

bu tip siyasi hayatımızı yönlendirenler bulundukça, 
elbetteki ülkemizde birtakım sıkıntılar doğacaktır; 
çünkü ülkeyi muayyen bir siyasi düşünce yönteminde 
elinde bulunduran liderlerin, halkımız, zaman zaman 
etkisinde kalmaktadır. Türk siyasi hayatı da, böylece, 
ciddiyetten uzak, devletin bütünlüğü ile bağdaşmayan 
tutarsızlıklar yaratmış kişiler yüzünden bugün içinde 
bulunduğumuz ortama getirilmiştir. 

Türkiye'deki terörün asıl sorumlusu Demirci'dir. 
Ülkemizde bazı konular vardır, halkımız bu konular
da çok hassastır. Halkımızın bu hassas noktaları üze
rinde politika yapılması, zaman zaman ülkemizde 
anarşiyi doğurmuştur. Halkımızın, bazı değerlerimiz 
üzerinde politika yapılmamasını, bu politika üzerinde 
oynanmamasına dikkati çekilmelidir. Demirel'in ge
tirdiği politik ortamdan etkilenen ve cüretlenen top
lumun sinsi odak noktaları, bu hassas noktalar üze
rinde bakın neleri kışkırtıp olay yaratmaya çalıştılar. 

Günümüz Türkiye'sinde camilere bomba atıldı. 
Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerimin yırtıldığı, yakıldı
ğı kışkırtmalarıyla toplu namazlarla yola çıkmalar ve 
toplu kıyımlar, öneıhli kişilere saldırılar, suiikastler...: 
Bunların etkisinde kalan toplumumuz, muayyen hal
kın gerçekten hassas olduğu noktalar yüzünden Kah
ramanmaraş'ta Malatya ve benzerini çoklukla tekrar
layabileceğimiz, ülkenin pek çok yerinde tekrarlan
mış olaylarla kanıtlama imkânımız var. 

Değerli milletvekilleri, yukarıdaki mantık daha 
neler yapmaktadır, neleri sulandırmaktadır? Toplum
daki hangi değer yargılarını bu bozuk düzene eş, 
onun bir parçası haline getirmek istemektedir? Siya
si hayata geçişinden bugüne Türk Halkının özüne, 
özsaygısına ve değerlerine rnizahsal görüntüsüyle Sa
yın Demirel ne getiriyor, neleri çürütüyor? Yıllarca 
bu ülkenin kaderine egemen ve etkili olanlar yöne
tenler altıncı kez Başbakan Demirel kendi örgütledik
leri ekonomik sistemleri, kendi yarattıkları öğrenim 
ve idari kadroları önleyemedikleri hayat pahalılığı, anar
şi, terör, milyonlarca aç, işsizler ordusu, yardım di
lenen, avuç açan, dış itibarı sıfır bir Türkiye. Dışa 
bağımlı, sanayi ve enerji politikalarıyla önlenemeyen 
kent yaşantısı çatır çatır çökerken; «Büyük Türkiye», 
«Nurlu ufuklar», «Küçük Amerika» şampiyonlarının 
aslında yapacakları ancak bunlardır. Kendileri bittik
çe, politikaları iflas ettikçe binlerce yıllık tarihi olan 
Anadolu halkının bu kutsal değerini acımasızca istis
mara yöneleceklerdi. Sayın Demirel oyununu oynu
yor, oynayacağa da benziyor, Demokrasiyi asıl kun-
daklayanlar, yeniden eski sömürü çarklarının dişüle-
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rini öğütmeye çalıştıkları malzeme için yeni reçete
ler hazırlamaktadırlar. 

Değerli milletvekilleri, sermayenin artık açıkça sa
hibi ve sözcüsü Sayın Demirel ve AP, onun açık bas
kı ve zulmü olan faşizme geçiş provaları, yenilerini 
de etkileyecektir. Zaman zaman Kur'an öpen; toplu
mun en yüce varlığı, kanı, canı olan bayrağı eline 
alarak dolaşan cami, cenaze bezirganlarından daha 
insafsız şeyler göreceğe benzeriz Türkiye'mizde. 

1978 başından başlayarak Sayın Demirel, CHP ağır
lıklı Hükümete, Cumhuriyet Halk Partisine asıllı, asıl
sız, yerli, yersiz, hırçın, hazımsız suçlamalarda ve 
iftiralarda bulundu. Oyuncağı elinden alınan çocuk 
gibi 21 ay sızlandı durdu. Herkesi sokağa çağırdı. Di
renişe, kontak kapatmaya, kepenk indirmeye, ta
va - tencere dövmeye, Şili - Ailende benzetmelerine 
yöneldi. Mesnetsiz çirkin yakıştırmalarım sermaye 
ederek devletin radyo, televizyonunu ve basınım kul
landı. 

Kars olayı da Demirel'in mesnetsiz talihsizlikle
rinden birisidir. Bu yakıştırma asırların çilesinden, 
sömürüsünden, ihmalinden gelen çileli Kars'lı yurt-
daşlarımız için tarihlerindeki işgaller, saldırılar, sa
vaşlardan çok daha ağır ve acı olmuştur. 

Bu; büyük, küçük, yaşlı genç, ana bacı hepsinin 
yüreğinde en büyük ithamdır, yakıştırma ve yalan
dır.; Kim yapıyor hunu? 5 'kez, şimdi 6 ncı kez Baş
bakanlık yapan Adalet Partisi Genel Başkam Sayın 
Demirel. Ne dayanıyor? Dedikoduya, yalana. Ve 
en büyük ayıbı işliyor. Havası sert, insanı meret 
Kars'lı yurtdaşlarımıza karşı. 

Kendi partisinin bir üyesi Sayın Dağdaş'ın bile 
Meclisteki bir konuşmasında, Kars Kalesine kızıl 
bayrağın çekildiğinin yalanladığının bir kere de Mec
lis zabıtlarında görülmesi, kayda değer bir olaydır, 

Kars'ın feir sayın senatörü, Yusuf Ziya Ayrım, bu 
iddianın şampiyonlarından birisi; bu olayı çok istis
mar etmiştir. Kars'ta önseçimlerde delegeler arasında 
bu olayı istismar ederek oy avcılığına çıkmıştır; ama 
Kars'ın gerek Adalet Partisi, gerek diğer siyasi par
tilere mensup değerli delegeleri Sayın Ayrım'a gerekli 
dersi bir kere daha bu olayın etkisi ile vermiştir. 
AP'li vatandaşlar bu yalana iltifat etmediklerini Yu
suf Ziya Ayrım'a şahsında oy vermeyerek göstermiş
lerdir, 

Sayın milletvekilleri, folkloründe, müziğinde, di
linde gerçek Türk dili konuşulan, gerçek Türk milli
yetçiliği yatan, gerçekten vatanı için her yerde canını 
Seve seve veren, bayrağı uğrunda her yerde ölmeye 

hazır Kars halkına bu iddiada bulunanların büyük 
bir talihsizlik içinde bulundukları bir gerçektir. 

Saym milletvekilleri, bu ve buna benzer olayla
rın bundan böyle istismar edilmemesi, hele Başbakan
lık mevkiinde bulunanların bu tür. değerleri politik 
malzeme yapmamaları dileği ile Meclis Araştırmasının 
açılarak olayın aydınlığa çıkarılmasında başta Ada
let Partili arkadaşlarımın ve tüm Meclis gruplarının 
olumlu yönde oy kullanacakları inancı ile, saygılarımı 
sunuyor, Yüce Meclisimiz adın Kars halkından özür 
diliyorum, 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Onur. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ka

badayı, buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
hepinizi Grulbum adına hürmetle selamlarım. 

«Bir şeyin şüyuu, vukuundan beterdir» derler. «İf
tira et, et ama tutmazsa iz bırakır» derler. Grup arka
daşlarım ve naçiz arkadaşınız da bu mevzua ait za
man zaman kulağımıza çalan sözler duyduk, işittik. 
Bazı kere de basına aksetti, derinden yararlandık, 
üzüldük, Kars gibi, tarihimizin geçmişinde hamasi 
destanlar yaratan ve Ahmet Muhtar Paşanın komuta
sında çarpışarak, Batının («Osmanlı Devleti öldü, çök
tü, hasta adam gitti» dediği günlerde dahi, bütün Ba
tılıya parmak ısırtan kahramanlıklar yaratan bir bel
demizdir Kars, Beş sene orada askerlik yapmış bir 
kişi olarak da oradaki tabyaları gezmişimdir, Rus
larla yapılan savaşlardaki kahramanlıkları ihtiyarlar
dan dinlemişimdir. Öğünleri yaşamışçasına gözü dalan, 
gönlü o yolda rahmetli olan şehitlere karşı daima say
gı duyan bir insanım. 

Bunu Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir politik 
istismar mevzuu katiyen yapmayacağız. Bunun istis
mara tahammül edilen yönü yoktur. Ancak Kars gibi, 
tarihimizin kahramanlıkta, mitolojik esatir varlıklarda 
yıkılmaz ve yıkılmayacak bir kalesi kalan, kalacak 
olan bir yerde, beldede böyle bir şey olmuşsa cere
yanım üzüntüyle karşıladığımızı; olmamışsa, bir ifti
raysa bu şom ağızların, kötü dillerin, müfterilerin 
Ulu Tanrı inşallah cezasını versin demek temennisin
de bulunmaya mecburum. 

Hepiniz çok iyi bilirsiniz ki, milletleri millet eden 
manevi değerler vardır. O millfetin fertleri tümüyle 
temeline, köküne, tarihine bağlı olmakla beraber ecda
dından miras kalan örf, adet, ahlâk, gelenek, sanat ve 
harslarını yaşatmaya mecburdurlar Zira bu manevi 
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-değerler o milletin milli hüviyetleri, milli pasaportla
rıdırlar. Bunun birazından bazı fedakârlıklar yapar, 
kırparsanız, o artık milli varlık, milli hüviyet olmak
tan çıkar. Milletler de, devletler de tıpkı milleti gibi 
kendine has manevi değerlerini, kavramalarını, milli 
sembollerini yönetenler tarafından milletiyle beraber 
korumaya, onun üzerinde en küçük bir taviz verme
meye, her devirde canlı, güçlü, heyecanlı tutmaya 
mecburdur. Burası Türk vatanıdır, bu yolda toprağın 
altıyla üstüyle milyonlarca şühedanın kanıyla sulan
dığı bir yerdir. ı 

Anadolu, dünya tarihinin bu mevzuda en ağır, en 
kıymetli insanlık adına gönülleri coşturan, hüşuya 
götüren ibir cildini telkin eder. Bu cildin en kıymetli 
yönüyle de Kars olduğunu söylemiştim. Böyle bir 
olayın olduğunu sanmıyorum, kabul etmiyoruz ve et
memek istiyoruz. Bu şek şüphe de varsa, bunun da 
silinmesi için bu araştırmanın Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak yapılmasını istiyoruz. Yapılsın da, böyle 
'bir şey yoksa, şüphe dağları ' bekler, içimizdeki şek 
şüphe süinsin, ıstırap şilinsin, yine eski duygu huzur 
ve huşuyla mehabetimiz tazelensin istiyoruz. 

Beyler, hepimiz, hep beraber politika yapıyoruz. 
Biz politikacılar, yaşımız, makam ve mevkimiz ne 
olursa olsun, nefsimize hâkim, vicdanımıza esir olma
ya mecburuz. En kuvvetli yönümüz akıl rehberimiz 
olmakla beraber, onun yanı sıra dil silahını iyi kul
lanmaya mecburuz. Rahmetler olsun, Harbiyede bir 
sağlık hocamız vardı- soyadı hatırımda kaldı - sayın 
hoca hatırlarlar soyadı Çobanoğlu'ydu. «Beyler, su-
ıbay oluyorsunuz, en kuvvetli kullanacağınız varlığınız 
aklınızın yanı sıra, dilinizdir. Dilinize hâkimiyet kur
madıkça hayatta katiyen muvaffak olamazsınız. Dil, 
tıpkı bir silah gibidir. Hedef; göz, gez der, nişan alır
sınız, tetiği istinada getirirsiniz. İrade o noktaya ka
dar elinizdedir.. Ama tetiği çektikten sonra irade eli
nizden gitmiştir» derdi. Ben bu sözü politikada da 
en geçerli bir kaziye olarak kabul ediyorum. Bizler 
dilimizi çok iyi kullanmaya mecburuz. Gün geçtikçe 
yaşlı ve ihtiyar bir politikacı olarak üzüntülerim artı
yor. Hislerimize esir oluyoruz. Ben de dahil, bilmeye
rek manevi değerlerimizi sarsıyoruz. Telafisi mümküh 
olmayan lafları atarak içinden çıkılamaz noktalara ge
çiyoruz. 

Bu laf olmadan söylenmiş ise, üzüntüm büyük olacak
tır. Tetik çekilmiş, mermi atılmıştır; laf söylenmiştir, 
üzüntüm büyük. Dervişin güzel bir sözü var: «Hıfzül-
llsan, selametül insan.» Politikacılar tümü ile selame
ti dillerinde aramaya, dillerini ona göre kullanmaya 
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mecburdurlar;, Bir başkası da: «Dilim seni, dilim se
ni/Dilim dilim dilsem seni/İki cihan saadeti sende/Ah, 
hıfzedebilsem seni» diyor. Bizler, partilerimiz ne olur
sa olsun, dervişin bu anlayışında dilimizi kullanmaya 
mecburuz. Burası milletin Kâbesidir. Baş biziz. Biz 
seçilenler, seçenlere her anlayışta, manevi değerlerde, 
ahlak yasasında, sabırda, her ölçüde örnek olmaya 
mecburuz. Seçenlerden üstün olmaz, eşit dahi olsak; 
o, hiçbir anlam taşımaz, gerilik taşır. Bugün içinde 
bulunduğumuz huzursuzluklar tüm partiler dahil, 
hepimizin hep beraber dilimizi bir ölçü ile, «Hıfzül-
lisan» üzere değil, «Dilim dilim» demek üzere değil, 
bir siyasi anlayışa varan spekülasyonla kullandık; 
bundan doğdu. 

Bu üzüntülerimi böylece ifade ettikten sonra, ha
ber veriyorum sizlere, kusura bakmayın; Ecel gibi 
tarih de milletlere karşı amansızdır. Ulu Tanrı insan
lara «tmhalim var amma, ihmalim yoktur» dermiş.. 
«Kendine çeki düzen vermek için mehil verdim, ıslah 
ol» dermiş; olmaz ise, 'affetsin hocalarım, götürür 
cezasını verirmiş. Tarihde öyledir. Milletlere ve millet
leri yönetenlere karşı mehil verirler. Ey milletler ve 
o milleti "yöneten idareciler, rejimin adı ne olursa ol
sun, kendinize çeki düzen veriniz, devlet ve millet 
olarak kalmak istiyorsanız, devlet ve millet olarak 
kalmanın ölçülerini tarih yazmıştır, sizin öğretmeniniz 
tarihtir, meşaleniz tarihtir, onun nurundan feyz alınız, 
satırlarından bereketleniniz, diyor. 

İşte bugün Türk milleti ve devleti böyle kritik 
bir noktaya gelmiştir. Hepimiz, hep beraber, her tür
lü hislerden tecerrüt ederek, dünü unutarak, ki tas
hihi mümkün değildir, bugün hep beraber hepimiz 
bu iyilik yolunda birleşip devleti devlet edici, milleti 
barıştırıp kaynaştırıcı bir anlayışa varmak ve bunun 
seferberliğini yapmak zorundayız. Aksi halde köhne 
binanın, içi kof ağacın çöktüğü gibi devlet de çöker, 
çöküyor. Milletler de fertlerin öldüğü gibi ölür, tari
hin mezarlık sayfasına gider. 

Kars aziz ilimize böyle bir iftira yapılmışsa Kon
ya'ya yapılmış kadar üzgünüm ve Grubum adına bu 
üzüntüleri beyan ediyorum. İftira yapılmış ise üzgü
nüm, yapılmış ise keyfiyet ortaya çıksın. Biz araştır
ma yapüsın diyoruz. Yoksa, üzüntülerimizin büyük 
olduğunu, o kara bahtlı insanların, o şom ağızlı, kötü 
duygulu insanların bednam insanların, hayatları bo
yunca inşallah yüzleri gülmez, dilleri söylemez, gönül
leri huzur bulmaz, çocuklarını istisna ediyorum, kal
dıkları müddetçe de felç olsun, yaibaMarında yatıp ya
talak olsunlar, muratlarına ermesinler, bütün kötü ki-
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silere kaldığı müddetçe örnek olsun bedduasını 'ben 
burada yapıyorum. Yapılsın, komisyon kurulsun, ger
çek ortaya çıksın. Olmamışsa rahatlayalım, huzur du
yalım. Yapılmış ise, ne olur, bu vatanı Türkiye'de 
Türk milletine rahat bıraksınlar; özlemini çektiği di
yar Lenin'in diyarı mı, Mao'nun diyarı mı, Arnavut
luk diyarı mı, Humeyni'nin diyarı mı; bizden yana 
ayakları göl, başları pınar olsun; bizi kendi vatanı
mızda, kendi tarihimizde, kendi inançlarımızda baş-
başa bıraksınlar. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Çatalbaş, bu

yurun efendim. 

AP GRUBU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değer
li üyeleri; Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıldırım ve 
9 arkadaşının, muhalefet liderinin, yani Adalet Par
tisi Genel Başkanımızın, Kars Kalesi'ne 'kızıl bayrak 
çekildiği iddiasını saptamak amacıyla, Anayasanın 
88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi üzerine, Grubumun görüşlerini 
arz etmek üzere Yüce Meclis huzuruna geldim, derin 
saygılar sunarım. 

Bir değerli ozanımız; 
«Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, 
Toprak, eğer uğruna ölen varsa vatandır.» 

diye sesleniyor. 
Çokları var. Bendeniz, Kars'ın Sarıkamış kaza

sında yedek subaylığımı 9 ncu Motorlu Topçu Alayın
da 1954'te yaptım. Kars'ı ve o yöreyi, Kahraman 
Karslıları, Türk Milletinin bütün cephelerde; 260 000 
yalnız Trakya cephesinde, Gazze'de, Derne'de, Tob-
ruk'ta, Trablusgarp'ta, Balkan Harbinde, Cihan Har
binde, Doğu Cephesinde, Suriye Cephesinde binlerce 
şehidimizin mübarek, al al olmuş kanlarıyla her adım 
bastıkça şühedanın kanlarıyla bayraklaşmış olan bu 
vatanda eğer Kars Kalesinden bayrak bir saniye in
mişse bunun hazin tecellisini hepimiz duymalı, ıstıra
bım hepimiz derinden çekmeliyiz. Onun için Kars 
Kalesinden bayrağın indiğine dair bu Yüce Meclis 
kürsüsünde tanıklık eden milletvekillerimiz konuştu
lar. Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü arka
daşımız Bahri Dağdaş'a izafe ederek konuştuğu şey, 
zihinlerinize hafızalarınıza şu anda hitap ediyorum, 
Kars Kalesinden bayrak indiği şeklindeki konuşmayı 
Yüce Meclis kürsüsünden yapmışlardı. Hatta o tarih
te bir diğer Kars Mebusu Sayın Hidayet Çelebi ar-

kadaşumız da bu konuda gündem dışı Yüce Meclise 
bilgi sunmuşlardı. 

Rahmetli Mareşal Fevzi Paşıa, Kop Müdafaasını 
ikinci bir Mevne olarak tarihimize mal etmiştir. Azi
ziye Tabyasında, Palandöken'lerde, Doğu Cephesinde 
1914'leri 1918'leri hepiniz biliyorsunuz. Şurada 1 Ma
yıs 1978'i de biliyorsunuz. 1 Mayıs 1979 senesinde 
Gümüşhane'de 1 Mayısı ben de gördüm. Bunları bu 
yüce kürsüden hepimiz: defalarca dinledik. Bunlar bir 
zincirin halkaları gibi birbirini tamamlayan ve Türk 
tarihinin, şanlı Türk Milletinin, Yüce Parlamentonun 
hepsi ortak kaderi olarak düşünülmelidir. Bu dava, 
hepimizin davası olarak düşünülmelidir. 

İşte bu görüşler İçinde bunun açıklığa kavuşması
nı. Türk Milletinin gerçek temsilcileri olarak, Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden, buradan Türk Milletine 
gerçeklerin izahını istemek herhalde hepimizin hak^ 
ki olmalıdır. Bu yönü ile bugünkü Sayın Başbakanı
mızın ve Genel Başkanımızın ve diğer sayın arkadaş
larımızın verdiği önerge fevkalade önemli ve ciddi
dir. 

Sayın sözcü yine bir iftira olarak nitelendirdi. 
Ben esef ediyorum bu konuda. Bir konunun, Türk' 
Devletinin, Türk Milletinin bekası olan bir konunun, 
bayrağın, şanlı bayrağın Kars Kalesinden inmesi ve
ya inmemesi konusu görüşülmeye açılıyorsa, aziz mil
letimize bunun izah edilmesi isteniyorsa, açıklanması 
düşünülüyorsa, bunu iftira değil, takdir ve şükranla 
karşılamak lazımdır. 

tşte Medeni Kanun ortada; her müddei davasını 
ispatla mükelleftir, tspat edilmesi de ancak görüşül
meye bağlıdır. Görüşülmeden, incelenmeden, gerçek 
anlamda bunun değeri ortaya 'konmadan bir şeyin if
tira olarak nitelendirilmesi kesinlikle yanlıştır. İftira 
değildir. Sayın milletvekillerimiz buradadırlar, Sayın 
Yıldırım, Sayın Turgut Bey, kendileri acaıba Erzu
rum'dan 25 plakalı bir arabanın Kars'a kaç defa gi
rebildiğini iddia edebileceklerdir? Ardahan'da 250 
üyesi olan Hamallar Demeği'nin, Kars ve Ardahan' 
daki birçok vatandaşları, sanki kısmi seferberlik var
mış gibi yerlerinden, yurtlarından söküp attığını ve 
yurdun muhtelif kesimlerinde yerleştiklerini bilmiyor
lar mı? İstiyorlarsa kendilerine nerelere gittiğinin, 
nerlere yerleştirildiklerinin listesini takdim ederim. 

İşte bunlar, hepsi, ortak meselelerimiz, ortak ko
nularımız. 

Onun için bu önergenin Büyük Millet Meclisinde 
açılacak, kurulacak bir komisyon tarafından, mutla
ka iyi tetkik edilerek Yüce Meclise açıklanmasını ve 
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gerçeğin ortaya gelmesini, konulmasını Adalet Partisi 
Grubu olarak biz düşündük ve huzurlarınıza getir
dik. 

Sayın sözcü, «demokrasiyi kundaklıyorlar»! dedi
ler. Demokrasiyi kundaklıyorlar dedikleri zaman, 
1967'den bu yana gelen olaylar içinde, Adalet Parti
si mefkuresinde bir tane örnek gösterilebilir mi, so
ruyoruz Yüce Meclise? Yüce Meclisin tutanaklarına 
geçsin diye soruyoruz; bir tane, gençliğinde, teşkila
tında, anarşiye ait bir tane isim, bir örnek kim gös
teriyorsa buyursun; Yüce Meclis kürsüsü burada. Ne
yi kundaklıyorlar? 

Ben, gözlerimle, kuşların bile teeddüble öttüğü, ne
zaketin ve nezahatin en çok mevcut olduğu Gümüş
hane'de istiklali marşını ve şanlı bayrağı görmedim, 
1 Mayısta. 11 vilayetten gelen insanların sol kolları 
havada «Kahrolsun faşiszm», «Halklara özgürlük», 
«Kürdi azadi» gibi, sapık, çarpık ve istiklal marşı ye
rine enternasyonal söyleyerek sol kolları havada, 
Mehmet Akif yerine, Alpaslan yerine, Fatih yerine, 
Büyük Atatürk yerine Mao'nun, Mao Ze Tung'un, 
bilmem nenin, kızıl bayrağın resimlerini gözümle gör
düm ve vilayet konağı önünden istiklal Marşını söy
leyen gençlere ve çocuklara emniyet kuvvetlerinin mü
dahalesi olmasına rağmen hücum edildiğini gözlerim
le gördüm. 

Sayın eski İçişleri Bakanımız buradadır, Sayın 
Özaydınlı kendilerine Gümüşhane'de anarşinin kay
nağı, o günün valisidir diye Ömer Naci Bozkurt, Tur
gut Yücel ve Çatalbaş olarak gittiğimizde Gümüşha
ne Valisi bir türlü oradan alınamamıştır ve gerçek
ten 150 metre olan Gümüşhane Caddesi bir tarafı 
dağ, diğer tarafı Harşit çayı 22 ay kan ağlamıştır. 
Esnaf, bir türlü dükkanlarına girememiştir, öğrenci
ler okuyamamıştır, 817 öğrenci o zamanın Milli Eği
tim Bakanına «23 ile niye gönderiliyor?» diye gidip 
müracaat edilmiştir. 

İşte 1 Mayıs 1978 Taksim Meydanı belli. Neyin 
müdafaasını yapıyoruz veya neyin karşısındayız? 
Memleket ve millerimizin büyük yararları uğruna re
jimin, hür demokrasi sisteminin devamı uğruna, Türk 
Milleti için havadan ve sudan daha aziz olan demok
rasi ve hürriyetin uğruna bu Yüce Meclis çatısı altın
da bulunan herkesin asgari müştereklerde milli ve 
manevi değerlerin, mukaddeslerin yaşamasında ittifak 
edilmedikçe bir yere varmamız mümkün değildir. 

Değerli milletvekilleri, «.Mesnetsiz, çirkin yakış
tırmalar»! dediler. Bunlar da bir iddia; iddianın kar
şısında bir iddia. Sayın sözcünün burada 11 madde

de ifade ettikleri hususlar da bir iddia. Peki, bu id
diaları nerede açıklığa kavuşturacağız? 

İşte bunun için bir yüce komisyon kurulduğu za
man ve bu araştırıldığı zaman Yüce Meclise gerçek
ler gelecektir. İftiranın ve hakikaten iftira ile, iftira
ya karşı, şeklinde gösterilmesinin anlamı burada Yü
ce Meclise takdim edilecektir, sunulacaktır. 

Soruyorum muhalefet sıralarında oturan değerli 
Kars milletvekillerine, kendileri Kars'ta olan olayla
rın, Kars'ta meydana gelen olayların kaçından mem
nun, kaçından memnun değiller, yahut o olayların 
vahametini ne oranda irae edebiliyorlar, gösterebili-
yorlar? Bunu lütfen Yüce Meclis kürsüsünden izah 
etsinler. 

Bu kanayan yara hepimizin ortak yaraş id ir. Kars 
parlamenterlerimizin hepsine sesleniyorum; Kars'a 
giden, bu konuyu inceleyen parlamenter arkadaşları
mızın anlattıkları, Grupta anlattıkları bugünkü gibi 
kulaklarımızda, kafamızda ve yarası da içimizde ka
nıyor, devamlı kanıyor. Vatanın hangi köşesi olursa 
olsun bu hazin tablo devam ettikçe, hepimizin de 
gönülden bir kanama, hicran ve ıstırap duyacağını 
Yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

«Sermaye^ yi koydular, «Sistemler»! i koydular, 
«Ekonomik sistemler»; i koydular. Anayasa var, Ana
yasada ekonomik sistemlerin, siyasi doktrinlerle pa-
relel gittiğine dair hükümler var. Karma ekonomi 
sistemi var. KİT'te söyledik, Bütçede söyledik, düğer 
komisyonlarda söyledik, Yüce Meclis kürsüsünden 
de ifade ettik çok kere. Hangi sistem? Sosyalist bir 
sistem getirilmek isteniyor ama hangisi, bugüne ka
dar niye açıklanmadı? Peki, karma ekonomi sistemi 
mevcutken diğer sistemleri niye arıyoruz ki? tşte, 
Türkiye'de 22 ayda sergilenen olaylar ortada,. Eko
nomik önlemler diye getirilen şeylerin hepsi terstir, 
hepsi çarpıktır, hepsi yanlıştır. Bir heyet kurun ara
nızda, milletvekillerinden bir heyet teşekkül ettirin, 
gelin bunun münakaşasını bu kürsüler müsait değilse 
daha geniş bir ortamda yapalım. 

% 46 ağırlığı olan karma ekonomi sistemindeki 
özd teşebbüs ne olmuştur? Mülkiyet hakkı, hürriyet 
hakkı ne olmuştur? Hepsinin % 80'i elinden alındığı 
için mücbir ve elzem yatırımlar dahi ürkmüş, kaç
mış, hiçbirisi verimli bir hale getirilememiştir. 

Birinci, İkinci, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında yatırımların gerçekleşme oranı ortalama % 
96 - 97'yken, bu dönem yatırımların gerçekleşme ora
nı c/c 35-50 arasında bir konjonktür göstermektedir. 
Milli gelirdeki dağılım ortada, kalkınma hızı ortada; 
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bu dönemlerde 7,6 - 7,8 oranında büyüyen Türkiye' 
de, yılda nüfusu % 3,6 oranında artan bu ülkede bu
gün % 3 denilen kalkınma hızı, aslında sıfırdır. Bu 
sene de kırmızı bakiye vermektedir. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, Kars 
Kafesine dikilen kızıl bayrakla bunun ne alakası var, 
anlayamadık? 

BAŞKAN — Arkadaşımız onu anlatmaya çalışı
yor. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bahsedildi 
de onun için. Ekonomik kısmı bahsedildi, dışa ba
ğımlılık bahsedildi, demokrasi kundaklandı denildi, 
sermaye denildi; benim aldığım notlarda var sayın 
arkadaşım. 

Sayın Genel Başkanımızın Kars halkını jurnal 
keyfiyeti kesinlikle iftiradır. Adalet Partisi mefkure
sine sahip olan hiçbir miilletvekiMnin jurnalcilikte 
zerre kadar ilgisi yoktur. Bunu reddediyorum. 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Ruhi bunalım ge
çirmiş. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Üç kişilik 
Kars'a giden heyeti siz de milletvekili olarak arka
daşlarınız arasında dinleseydiniz, şimdi böyle sıradan 
rahat rahat söz atmazdınız sayın kardeşim... Evet. 

Biz diğer gruplarda konuyu içtenlikle dile getiren 
muhterem arkadaşlarımızın görüş ve temennileri; öne
rileri yanında, bu konunun Yüce Meclisimıizde açık
lığa kavuşması için, Adalet Partisi Grubu olarak, za
ten bizim olması itibariyle de, kalben, gönülden ola
rak, sizin de olsa müspet oy kullanacağımızı Yüce 
Meclise arz eder, saygılarımı sunarım ve teşekkür 
ederim, (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çatalbaş. 
Milî Selamet Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin 

Erdal, buyurun. 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıldırım ve 9 arkada
şının, Kars Kalesine kızıl bayrak çekildiği iddiası üze
rine vermiş olduğu araştırma önergesi hakkında, Mil
li Selamet Partimiz Grubu adına söz almış bulunu
yorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi saygı ile selamlı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Kars'ta yaşayan Kars hal
kımız, oradaki kardeşlerimiz kızıl bayrağın nasıl bir 
zulüm işareti olduğunu bizden çok daha iyi bilirler. 
Bugün Kars'ta kızıl bayraktan kurtulmak için binler
ce şehit vermişiz. Bu bakımdan Kars Kalesine böyle 
bir bayrağın çekildiğini kabul etmiyoruz, düşünemi-
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yoruz. İnşallah böyle bir şey yoktur ve temennimiz 
odur. 

Değerli arkadaşlarım, ancak bu iddianın da açık
lığa kavuşması gerekir. Miletimizin sembolü bayrağı 
böyle bazı polemiklere alet etmemiz doğru değildir. 
Bunların kesinlikle istismar konusu yapılmaması mil
letimizin birlik ve beraberliğinin devamını sağlar. Ak
si takdirde 50 milyonu bir bayrak altında toplaya-
mazsak, işte o zaman Allah korusun, kızıl bayrak bu 
vatanın her tarafına çekilir. 

Değerli arkadaşlarım, bu Araştırma Önergesini 
veren sayın üyelerin bildikleri bir şey varsa, bunun 
açıklığa kavuşması lazım ve bu hassas mevzularda 
da, uluorta konuşmamamız lazım. Bugün memleketi
mizin her tarafında kan dökülüyor. Devlet, Hükümet 
bu dökülen kana mani olamıyor. Bu milleti birbirine 
bağlayan ve onun uğrunda şehit verdiğimiz bayrağı
mızı, vatanımızı, İstiklal Marşımızı ve yıllardan beri 
süregelmiş olan Devletimizi yıpratırsak, bunun acı
sını millet olarak hepimiz çekeriz. 

Değerli arkadaşlarım, kızıl bayrağı Türk Milleti 
olarak hepimiz çok iyi biliriz. Rusya, yüzyıllardan 
beri sıcak denizlere inmek için Osmanlı İmparatorlu
ğu ile büyük harpler yapmıştır; bu harpler neticesin
de ancak yenilmiştir, yenememiştir. İşte bir Şeyh Şa
mil, 30 yıl Rusya'da harp etmiştir; işte, Gazi Osman 
Paşanın Plevne Müdafaası; Macar milletinin 1956'da-
ki bu kızıl bayrak ve komünist rejimine karşı isyanı 
ve binlerce Macarın imha edilmesi; işte, Çekoslovak
ya hadisesi. 

Bugün Rusya'da 70 milyon civarında Müslüman 
Türk, inim inim inliyor. Neden inliyor? İşte, bu zü
lüm işareti olan bu bayrağın sultasından kurtulmak 
için inliyor. Çin'de milyonlarca Müslüman inim inim 
inliyor. İşte yakın komşumuz Afganistan. Afganis
tan'da çocuklar, kadınlar, gençler, ihtiyarlar Rus 
tankları altında eziliyorlar, bu zavallılar dağda ba
yırda aç perişan, işte bizim gibi, uğruna kanımızı ver
diğimiz bayrak için savaşıyorlar. 

Bu kadar misaller gözümüzün önünde dururken, 
hangi zavallı kalkar da Kars gibi imanlı bir şehrimi
zin o muhteşem kalesine kızıl bayrağı çeker? Bunu 
kabul edemiyoruz; eğer çetkmişse, o ancak Rusya'nın 
bir yetiştirmesidir; o, kızıl bayrağın altında yetişmiş
tir. Biz, ay yıldızlı bayrağın altında yetiştik ve onun 
altında da Allah'ın izniyle ölmek istiyoruz. Bu ba
kımdan, böyle uydurma paçavra bayrakların ismini 
bu Türkiye Büyük Millet Meclisinde söylemekten da
hi utanıyoruz. 
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Değerli arkadaşlarım, birkaç sene önce de İstan
bul Taksim Meydanında bazı hadiseler oldu; bu ve
sileyle burada konuştuk. Biz kimin davasını güdüyo
ruz? Biz kimden yanayız? Bu milletten mi yanayız, 
yoksa başkasından mı yanayız? Kimin ne olduğunu 
bilmeye mecburuz ve Yüce Meclistede bizim ezeli ve 
edebi düşmanımız olan bir devletin bayrağını söz 'ko
nusu etmememiz lazım. Gelin birleşelim; bayrağımız, 
dinimiz, miilletimiz bir, aynı tarihin evladıyız, nasıl 
kurtulacağız diye onu konuşalım. Yoksa, burada bir 
parti sözcüsü kalkıp başka bir partiye «Efendim, bu
nu istismar ettiniz»; demesiyle veya siyasal bazı söz
lerden bahsetmekle, biz burada hayırlı hizmet yap
mış olmayız değerli arkadaşlarım. Gelin şu vatanı 
nasü kurtaracağız onu konuşalım. Ankara'da bakan-

^ lık binaları işgal ediliyor, meydanlarda insanlar öl
dürülüyor, biz burada rahat rahat oturmuşuz ve ne 
yapıyoruz? Efendim, Kars Kalesine kızıl bayrak çe
kildi mi, çekilmedi mi konusunu görüşüyoruz. Ne çı
kar, vatan elden gidiyor, gidiyoruz. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Bu husus da önem
li. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Gelin bakalım, 
şu Ankara'nın mahal!elerine nasıl gireceğiz, Türkiye' 
nin her tarafına nasıl gideceğiz; onu konuşalım da 
hayırlı bir iş yapalım arkadaşlar. 

Bu balkımdan, önerge verenler kendi yönlerinden 
haklı olabilir; ama mesele artık, bir kaleye çekildiği 
iddia edilen kızıl bayrak meselesi değildir, Allah ko
rusun vatanın parçalanması meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu vesile ile söz almış ol-' 
mamdan dolayı hem üzgünüm, hem de bazı hissiya
tımı söylediğimden dolayı memnunum. 

Değerli arkadaşlarım, Milli Selamet Partisi Gru
bu olarak bu önergenin lehinde oy vereceğiz ve öner
genin kabulünü isteyeceğiz. Meselenin bununla bit
memesi gerek, inşallah çıkalım şu kürsüye nasıl bu 
evlatlarımızı bu yabancı ideolojiden kurtaracağız; yal
nız kızıl bayrak değil, başka bayrakların tesiri altın
da olan gençlerimizi de kurtarır, yalnız bu milletin 
bayrağına sahip çıkarırsak, işte bu millete biz bura
da hizmet yapmış oluruz. Aksi takdirde, birimiz baş
ka bir tarafa, birimiz başka bir tarafa ve bu vatanı 
da başkasına pazar yaparsk, o zaman bize ancak gü
lerler. 

Değerli kardeşlerim, gelin birleşelim, şu milletimi
zi elbirliğiyle kurtaralım. 

Sözlerime son verirken, toplantılarımızın milleti
mize hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Meclise say

gılar sunar ve bu önergenin bilhassa kabulü için kıy
metli parlamenterlerimizin müspet oy vermesini te
menni ederim. 

Saygılarımla. (MSP ve MHP sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal. 
Önerge sahibi sıfatıyla Sayın Hasan Yıldırım, bu

yurunuz. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaşlarım; hepinize huzurlarınızda say
gılarımı sunuyorum. 

Bizim için bir yıldan beri azap ve ıstırap verici ko
nuyu bugün huzurlarınızda görüşme olanağını bul
duğumuz yönüyle mutluluğunu ifade' etmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, benden önce grupları adı
na konuşan grup sözcüsü arkadaşlarımın öğüt verici, 
evet öğüt verici, kahramanlık ve duygulu konuşma
larına katılmamak mümkün değildir; ancak Adalet 
Partisi Grubu adına konuşan Sayın Çatalbaş'ın ko
nuşmasına da katılmak mümkün değildir. 

Bu kürsüye gelindiği zaman konu ne, iddia ne? 
Bu konuya ve iddiaya bağlı olarak görüş ifade etmek 
gerektiği kanısındayım. Sayın Çatalbaş arkadaşımız, 
konuyu mecrasından tamamen saptırdılar. Sanki 
bizim, verdiğimiz önerge ile Kars Kalesinden bayrak 
indirilmiştir; Sayın Demirel bunu söylemiştir, biz 
sanki bu konuyu araştırma konusu yapmışızdır. 

Sayın Çatalbaş bu konuda aldanıyorlar. Konu, 
Kars Kalesinde bayrağın, şanlı Türk Bayrağının in-
dirilişi konusu değil. Konu, o zaman muhalefette 
bulunan Sayın Demirel'in Kars Kalesine radyoda ve 
televizyonda, Türk kamuoyuna, dünya kamuoyuna 
pervasızca «kızıl bayrak çekilmiştir» yolundaki id
diasıdır. Ben isterdim ki, Sayın Çatalbaş burada, 
bu iddia etrafında düşüncelerini ve konuşmalarını 
sürdürebilsin, söyleyebilsin. Sayın Çatalbaş, konuyu 
saptırmakla. Gümüşhane ve İstanbul'daki olaylara 
dokunmakla, aslında Sayın Demirel'in haksız konuş
tuğunu kabul etmiş oluyor demektir. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten Sayın Demirel, 
çok korkunç, çok ağır, insafa, vicdana ve akla uygun 
olmayan biçimde Kars halkını itham etmiştir. Ke
sinlikle bunu söylüyorum. Kars halkına kelimenin 
anlamını bile bile, altını çize çize vurguluyorum, 
kaba ve korkunç bir iftirada bulunmuştur. Şimdi 
sıra ile bu konuya dair düşüncelerimi ifade etmek 
istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşım «biz poli
tika yapıyoruz» dediler. Gerçekten politika yapı
yoruz. Politikayı kişisel yapmıyoruz; anlayışımıza, 
ideolojimize uygun siyasal teşekküllere girmek sure
tiyle politika yapıyoruz. Onun için ben diyorum ki, 
siyasal partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. 
Siyasal partiler, diğer demokratik kitle örgütleri gibi 
diğer demokratik kitle kuruluşları gibi, siyasal par
tiler, demokrasinin tek güvencesidir. Siyasal parti
ler, demokrasinin yaşamında ve gelişiminde diğer 
Anayasal ve yasal kuruluşların önünde gitmelidir. 
Ama esefle huzurunuzda ifade ediyorum ki, bir kı
sım parti lider ve yöneticileri kendilerini devlet adam
lığı sorumluluğunun dışında görme alışkanlığından 
kurt aramamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, devlet adamı olma, siyaset 
yapma kolay bir şey değildir. Devlet adamı olma, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olma da değildir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürü olabilirsiniz, ama ge
lip de memleket yönetiminde devlet adamı olma vas
fından uzak kalabilirsiniz. Devlet adamı gerçekten 
haysiyetli, dürüst, memleket severlik ve yetenekli 
vasıflarla dolu olmalıdır. 

Ben sizlere bu kısa takdimin ışığı altında şimdi 
bir portre, bir tip, çizmek ve sunmak istiyorum. 

Bu tipler politikada bir noktaya gelmek için ülke
leri sömüren, ezen emperyalist ve kapitalist devlet
lerin liderleriyle kol kola resim çektirip bunu istis
mardan çekinmezler. Bu tipler, cevap da oluyor bir 
arkadaşıma, tarihi bir devlet adamının dış ülkelerde 
ülkenin hayati ve milli sorunlarını görüştüğü sırada, 
içeride hükümeti düşürmekte hiç bir sakınca görmez
ler. Bu tipler kendilerini birçok sahalarda, örneğin 
barajlar konusunda, barajlar kralı ilan ederler, as
lında dönemlerinde 8 saat 10 saat elektrik kesilme
sine fırsat verirler. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Hiç itiraz etme, o 
konunun kiralıdır. Bunu, ileride tarihler yazacak
tır. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Ben görü
şümü ifade ediyorum. Bu kürsüde hatip arkadaş
ların, konuşacak arkadaşların konuşmalarını lütfen 
dinlemeyi öğrenmeniz şarttır sanıyorum. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — O artisttir, bu 
işlerden anlamaz, sen devam et. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Montaj ve 
ambalaj, (Bir tip ifade ediyorum) sanayiine önem 
verip, ülkeyi tarihin görülmemiş, boş batağına sok
makta bu tipler sakınca görmezler. 

Değerli arkadaşlarım, her halde bu tipin adresini 
sizlere takdim etmiş bulunuyorum. Rahat rahat, 
kolayca kendisini bulabilirsiniz sanıyorum, umut edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu tip uzun yıllar Türkiye 
Cumhuriyetinde hükümet başkanlığı yaptı. 1978 yı
lında da muhalefete düştü. Hükümetten düştükten 
sonra, muhalefete geçtikten sonra, düşüşü hiç bir za
man içine sindiremedi bu tip. 1978 yılının hemen 
Ocak ayında ülkeyi bir seçim havasına soktu. Ecevit 
Hükümeti henüz birkaç günlük iken Hükümete de
ğişik isimler takıyordu. Ülkeyi bir baştan bir başa 
dolaşıyor, halkı Hükümet aleyhine kışkırtıyordu. 
Şoförleri kontak kapatmaya çağırıyordu. Ev hanım
larını tencere ve tavalarla sokağa dökmek istiyor ve 
esnafı direnişe çağırıyordu. 

ÜNAT DEMtR (Muğla) — Sosyeteleri sokak
larda siz yürüttünüz. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Demire!, mu
halefetteyken tarihte eşine rastlanmayacak biçimde, 
büyük bir pervasızlığın ve sorumsuzluğun içine giri
yordu. Toplumun ve halkın kutsal saydığı şeylere 
saygısızca dil uzatıyordu. Çünkü onun için, her şeyin 
üstünde siyasal çıkar önemli idi. Onun için ülke, 
onun için memleket menfaati, o ülkenin birlik bera
berliği söz konusu değildi. Bu cümleden olarak de
ğerli arkadaşlarım, Sayın Demirel Serhat ve şanlı 
Kars Kalesine «kızıl bayrak çekildi» diyecek kadar 
- bu tabirimi mazur görün konu hem Kars için, hem 
Türk toplumu için nazik ve büyük önem taşıdığı için 
söylüyorum - akli dengesini yitirecek biçimde böyle 
bir iddia ortaya atıyordu. 

MUSTAFA RONA (İstanbul) — Yani Kars'ta 
olan olayları tasvip mi ediyorsunuz? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — İzah edece
ğim, lütfen dinleyin. Sizin iddianızla Kars'ta neler 
olmuş, neler olmuş, neler olmamış sübuta ermez. 
İftira ile Kars'ı Türk kamuoyu huzurunda gözden 
düşüremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Yıldırım, 10 dakikalık 
süreniz tamamlandı, lütfen konuşmanızı tamamlayın. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim, 
arada müdahaleler oldu Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Öyle bir şey olmadı, konuşmanızı 
tamamlayın lütfen. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Şimdi değerli 
arkadaşlarım, Sayın Demirel iktidardadır, acaba ay
nı kanıyı taşıyor mu?.. Taşıyor ise, devletin bütün 
olanakları ve arşivi elinde, biz kendisinden laf değil, 
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icfâat bekliyoruz. Bir iddia ortaya atmıştır, bu iddi
asını ispat etmek zorundadır. Aksi halde kahraman 
Kars halkı kendisini müfteri ilan edecektir. 

BAŞKAN — Son cümlenizi rica ediyorum. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim, izin 

verin aradaki şeylerle konuşmamı bitireyim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Böyle bir hakkım yok, lütfen son 
cümlelerinizi söyleyin. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel iddiasını is
pat edemez; çünkü iddiasının aslı yoktur. Bu sözler i 
ile Demirel, Kars halkına koca ve kaba bir iftira at
mış insan olarak siyasal tarihimize geçecektir. De
mirel Kars halkını Türkiye'nin halkı gibi tanımıyor. 
Kars halkı toprağına ve bayrağına namusu ve hay
siyeti kadar sahiptir. Kars halkı bunu 1855'lerde ve 
Milli Mücadelede kürekle, kazmayla günlerce aç ve 
susuz olarak düşmanı topraklarından atmakla kanıt
lamıştır. Ondan sonra da Yunan'ı denize dökmek için 
Batıya koşmuştur. Belki o tarihlerde Sayın Demirel, 
îslamköy'de annesinin, karnında cenin bile değildi. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım yeni bir ihtara mey
dan vermemenizi rica ediyorum. Lütfen. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkan, bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, her karış toprağı şehit kan
larıyla yoğrulmuş Kars halkı, kalesine kızıl bayrak 
çekilmesine izin vermez. Kars halkı büyük bir it
hamla karşı karşıyadır. Demirel'in kendisini Kars 
halkından affettirmenin yolu, ya iddiasını ispat ve-
yahutta radyo veya televizyona çıkıp Kars halkından 
özür dilemesiyle mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım... (AP sıralarından anlaşıla
mayan müdahale) Anlayamadım efendim? 

BAŞKAN — Anlamanız gerekli değil, son cüm
lenizi rica ediyorum. Sözünüzü kesmek mecburiye
tinde kalacağım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sözlerimi bitiriyorum. Tekrara gerek de 
yoktur. Kars halkının 1855'lerde, Milli Mücadelede 
yaptığını Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazmıştır. Bu 
iddiayı ortaya atanlar Türkiye Cumhuriyeti ve Os
manlı tarihinden nasibini almamış kimselerdir. 

iddia ispat edilmek üzere tarafımızdan önerge ve
rilmiştir. Önergemizin kabulünü, Kars halkına De
mirel tarafından atılmak istenen lekenin bir an önce 
silinmesini istiyor, saygılarımı arz ediyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
G1YASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 

Başkan, önerge adına konuşan arkadaşımız Grubu
muzu ve Grubumuz Genel Başkanını çok haksız bir 
şekilde ve haksız bir lisanla itham altında tuttu. Ben 
herhangi bir sataşmaya meydan vermeden yanlış ta
nımlamasını ve yanlış tarifini düzeltmek için bir iki 
cümle ile konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
G1YASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, huzurlarınızda mü
zakere konusu olan mesele bir Araştırma Önergesi
dir. 

Bu Araştırma Önergesi yıllardan beri veya aylar
dan beridir büyük talihsizliklerle karşı karşıya kal
mış Kars'ımızda cereyan eden olaylardan birisidir. 

Değerli arkadaşlarımız bir Araştrıma Önergesi 
vermişlerdir. Esasında bu Araştırma Önergesi Ha
san Yıldırım arkadaşımızın ifade ettiği şekilde olsa 
dahi, bunun kendisinden ayırlmayan mütemmim cü
zü vardır. 

O gün bütün Türkiye'deki bütün basın kamuoyu
nun Türk Milletine duyurmuş olduğu bilginin muh
tevası şudur: «Kars'ta Kars Kalesinin bayrağı indi
rilmiştir, Kars Kalesinden indirilen Türk Bayrağının 
yerine kızıl bayrak dikilmiştir» diye bir iddia sergi
lenmiştir. Bayrağın indirilmesiyle bir başka bay
rağın oraya çekilmesi hadisesi bir bütündür. Birisi 
inmeden diğerinin çekilmesi mevzubahis olmaz. 

Biz, Adalet Partisi Grubu olarak bütün gönlü
müzle arzu ederiz ve isteriz ki, bu Araştırma öner
gesinin sonunda çıkacak sonuç şu cümle ile netice
lensin, tarihte kahramanlıklarıyla büyük destek ol
muş Kars ve Karslıların Kalesinden hiç bir tek gün, 
ne Türk Bayrağı indirilmiştir ne de onun yerine baş
ka bir şey dikilmemiştir; bizim gönlümüzün arzu et
tiği budur, bu sonuç elde edildiği takdirde Meclis 
olarak, millet olarak müsterih olabiliriz. 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — O zaman bunu 
söyleyenler müfteri olmayacak mı? 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Kars 
Kalesinden Türk Bayrağının indirilmiş olmasının 
Kars'ın şerefinde bir nakise doğuracağını da ben 
kendi gönlümde duymak istemem arkadaşlarım. Bir 
bayrağı ancak düşman kuvvetleri geldiği zaman in
direbilir. Serhaddi Kars yıllardan beri, kadimden 
beri dünyanın en büyük düşmanı bulunan bir devle
tin karşısında şerefiyle, vakarıyla, Rusun Kars'ı iş
gal ettiği zaman dahi Kars Kalesindeki bayrağı indi-
rememişlerdir arkadaşlarım. 
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Sözlerimi bir iki cümle ile tamamladıktan sonra 
huzurlarınızdan ayrılacağım arkadaşlarım. Maalesef 
Kars'ın içerisinde bazı grupların girişmiş oldukları 
kötü ve çirkin hareketler Kars'ın tarihine ve şerefine 
istemeyerek de olsa bir gölge düşürmüştür. Arda
han'da cereyan eden hadiseler, Kars'ın içinde cereyan 
eden hadiseler, bir senatör adayı arkadaşımızın vu
rulmuş olması gibi sebepler Kars'ı bir talihsizlikle 
karşı karşıya koymuştur. 

ORHAN YAĞCI (Bilecik) — Ne alakası var 
sataşmayla? 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Adalet Partisi İl 
Genel Meclisi Üyesi Nurettin Kızılateş'in yeğeni vu
ranlar arasındadır, ona göre konuş. 

BAŞKAN — Yerinizden konuşmamanızı rica 
ediyorum. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Türki
ye'de devlete hizmet edenleri kötülemeyle elimize 
hiç bir şey geçmez. Sayın Demirel'in kişiliği ve dev
let adamlığı vasfını bir arkadaşımızın kendine göre 
tarif etmesinin hiç bir anlamı, hiç bir değeri yoktur. 
Hakem millettir, hâkim de millettir. Bu kötülediğiniz 
lider 14 Ekimde ve ekimden önceki yıllarda hareket
lerinizi Türk Milletine meydan meydan okudu ve 
söyledi. Sizin lideriniz de ve parti olarak sizler de 
bunu söylediniz. Millet hakem oldu. Yapılan se
çimlerin sonucunda 50 tane senatörlüğün 33 tanesini 
Adalet Partisi, 12 tanesini Cumhuriyet Halk Partisi, 
5 milletvekilinin 5'ini Adalet Partisi aldı, hiç bir ta
nesini de Cumhuriyet Halk Partisi alamadı. Millet bu 
Partinin başında bulunan liderin kabiliyetine, şahsi
yetine, büyüklüğüne, devlet adamlığına olan güven
cesini bu seçimlerin neticesi ile ortaya koymuştur. 
Siyasi partilerimizin tümünün liderleri namusludur, 
dürüsttür, devlet adamlarıdır, ülkenin ve milletin bü
tünlüğü, beraberliği ve büyüklüğünden başka hiç bir 
şey düşünmez ve düşünmesi de mümkün değildir. 
Binaenaleyh bu üslubun dışında söylenecek sözleri ne 
bu Meclisin mehabetine ne konuşan arkadaşlarımıza, 
ne de dinleyicilerimize dahi uygun telakki etmiyorum. 
Huzurlarınızda durumu bu şekilde tavzih ettikten 
sonra hepinize saygılarımı sunuyorum arkadaşlarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaca. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, şahsıma sataşma olduğu için ufak bir açık
lamada bulunacağım. 

BAŞKAN — Şahsınıza ne denildi Sayın Çatal-
baş? 

20 . 12 ; 1979 O : 1 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkanım, sayın konuşmacı konu ile ilgili bir cümle 
söylemedi. Söylediklerinin hepsi konu ile ilgisiz, 
% 80 ilgisiz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama konuşmalarınız zapta geçti. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Mesele yok. Zabıtlar okununca an
laşılır. 

Kars Milletvekili Sayın Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının; Ana Muhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını tespit maksadıyla açıl
masını istedikleri Meclis Araştırması Önergesi üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

İçtüzük hükümlerine göre, bu Meclis Araştırma
sının açılıp açılmamasına Genel Kurul işaret oyu ile 
karar verecektir. 

İstenilen Meclis Araştırmasının açılıp açılmaması 
hususunu oylarınıza sunacağım: Meclis Araştırma
sının açılmasını isteyenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul eüneyenler... Meclis Araştırması açılması ka
bul edilmiştir. 

Bu Araştırma için bir komisyon teşkili gerekiyor. 
Bu komisyonun kurulmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon kurulması 
da kabul edilmiştir. 

Komisyonun 15 kişiden teşekkül ettirilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... 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 çalışa
bilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul Etmeyenler... Bu husus da kabul 
edilmiştir ve bu konudaki işlem tamamlanmıştır. 

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

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasında bulunan, 
Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu Başkanı 
Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin hububat fi
yatları ve destekleme alımları konusunda Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
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maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
müteallik önergesini okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : 1978 - 1979 yılı pazarlama döneminde uy

gulanacak hububat destekleme fiyatları hakkında ge
nel görüşme açılması. 

I - Genel Durum : 
Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak % 62'sini 

teşkil eden köylü ve çiftçi topluluğumuzun ortalama 
bir ifade ile % 57*sini de hububat üreticileri teşkil 
etmektedir. Böylece onüç milyon civarındaki nüfus 
doğrudan doğruya geçimini hububat ziraatinden sağ
lamaktadır 

Yurdumuz ekonomisinin temeli, büyük ölçüde 
tarıma ve tarımsal üretim maddelerine bağlı olup, 1975 
yılında işlenen yirmidört milyon 407 bin hektar ara
zinin 13 608 550 hektarını tahıl, 8 177 hektarını da 
nadas alanı kaplamaktadır. Modern ve teknik ziraat 
metotlarının; gübre zirai mücadele ve sair girdilerin 
(tnput) çiftçilerimize intikali ve faydalarının görüle
rek birim sahadan daha çok verim sağlanması, zirai 
sulama ve tarımda mekanizasyonun yaygınlaşmasıyla 
üretinı, iyi hava şartlarının da yardımı suretiyle bu
gün hububat ziraatlinde yurdumuz ihracat yapabile
cek noktaya gelmiş bulunmaktadır. Yüksek oranda 
tahıl tüketicisi olan nüfusumuzun beslenmesinde buğ
day çok önemli bir yer almaktadır. 

Ülkemizin büyük bir kısmı sulanan sahalar dışın
da hububat ürünü yetiştirmeye müsait bulunmakta
dır. Ortadoğu ve Güneydoğu, TraTcya gibi bölgeleri
mizde dolayısıyla kuru ziraat şartlarında tahıl üre
ten milyonlarca -çiftçimizin üüretim ve gelir dengesi 
çok iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. 

Dünya medeniyetinin geleceği, bütün insanlık için 
iyi bir hayat seviyesi sağlanmasına bağlıdır. 

II - Hükümetçe Verilen Hububat Alım Fiyatları: 
Çiftçinin kalkınmasına ve çözüm için izlenen ada

lete uygun değildir. Bilindiği üzere 7 Haziran 1978 
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1978 - 1979 döne
minde destdkfeme fiyatları geçmiş dönem fiyatları 
'karşısında % 13 - 14 seviyesinde yükseltilmiştir. 

Buna mukabil hayat pahalılığında % 50, akarya
kıt fiyatlarında ;% 65, traktör fiyatlarında % 90, işçi 
ücretlerinde % 80, zirai mücadele ilaçlarında % 70ı 
oranında artışlar ile para değerinde de % 50 civarın
da düşmeler vuku bulmuştur. Bu durum maliyeti et
kilemiş, çiftçi zor duruma düşmüştür, 

III -> Alınması Gereken Tedbirler : 
Yurt çapında 6964 sayılı Kanuna göre büyük bir 

çiftçi kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve 
ilgili kurumların da görüşleri nazarı itibara alındığı 
takdirde verilen taban fiyatları yetersiz görülmekte
dir. Bu arada çiftçinin aldığı araç ve gereçlerin fiyat
larını kontrol edebilecek mekanizmanın kurulması 
daha iyi olacaktır. 

Bilhassa kırsal keşlimin sosyo ekonomik durumu 
dikkate alınmalıdır. 

Tarımda kullanılan traktör, alet, ekipman, yedek par
ça ve yakıtın çiftçilere zamanında ve kolaylıkla temini 
için ithalat, imalat ve kredi konusunda gerdeli kolay
lıkların süratle yerine getirilmesine ihtiyaç vardır. 
Çiftçinin sosyal güvenliğinide sağlayacak kanunların 
çıkarılmasında hükümete ve Meclislere büyük görev 
düşmektedir. 

IV - 'Sonuç : 
Yukarıdanberi özetle arz ve izah edildiği veçhile, 

nüfusunun büyük çoğunluğu olarak topraktan geçi
mini sağlayan ve tahminen onbeş milyona yaklaşan 
hububat üreticisi çiftçilerimizin yeterli ve istikrarlı 
bir gelire kavuşmaları mümkün olamamıştır. 

Türkiye'nin refahı, köylümüzün topyekûn refa
hına bağlı olduğu gerçeği karşısında dolayısıyla hal
kımızın beslenme güvenliği, sanayiimizin hammadde 
tedariki, işsizlik sorunu gibi hususlar üzerinde Mec
lislerimizin önemle durması zarureti vardır. Tanm 
sektöründe çalışanların zor şartlar altında bulunması, 
enfrastrüktür tesisler ve tarımsal programlar için Dev
let yatırımlarıyla çiftçilere dönük ekonomik ve sos
yal kazançlı koruyucu tedbirlerin artırılması ve niha
yet Devlet destekleme politikalarının daha kuvvetli 
tarzda uygulanması ihtiyaç ve zarureti karşısında bu-
lunmakayız. Siyasal güç bu alanda ve Türkiye'nin 
geleceği de buna bağlıdır. 

Bu sebeple, güncelliği bugün için son derece 
önemli olan hububat fiyatları ve destekleme alımları 
hakkında, Hükümetin siyasi ve icrai tutumu sebe
biyle Anayasanın 88 net ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 1Ö1 nd maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasını saygı ile arz ve rica ederte. 

MSP Genel Başkanı 
Konya İstanbul 

Necmettin Erbakan Süleyman Arif Emre 
Erzürurrf Ankara 

Korkut Özal Oğuzhan Asiltürk 
Trabzon Sürt 

Lütfi Göktaş Abdülkadir Kaya 
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Sivas İstanbul 1 
Temel Karamollaoğlu Fehmi Cumalıoğlu I 

Mardin Diyarbakır I 
AbdiÜkadir Timurağaoğlu Yaşar Göçmen I 

Kahramanmaraş Konya I 
Hasan' SeyithanoğlU Şener Battal I 

Kars 
Abdülkeri'm Doğru 

BAŞKAN — Okunan bu önerge ile ilgili olarak I 
söz isteyen siyasi parti gruplarına, Hükümete ve öner- I 
ge sahiplerinden birine söz verilecektir. I 

Sayın Hükümet?.. 
Hükümet, daha önce bulunmadığı için, Hükümetin I 

yokluğunda bu görüşmeler yapılacaktır. I 
Mill'i Selamet Partfei Grubu adına Sayın Hüseyin 

Erdal, buyurunuz. I 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz
gat) — Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; I 
Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Sayın Necmettin 
Erbakan ve 12 arkadaşının, hububat fiyatları ve des- I 
tekleme alımları konusunda vermiş olduğu önerge I 
üzerine partimiz grubu adına söz almış bulunuyorum. I 
Bu vesile ile Yüce Meclisi saygı ile selamlıyorum. I 

Değerli milletvekileri, biliyorsunuz,, 1979 taban I 
fiyatları hem çok düşük verildi, hem de asıl üreti-
cİnlfrı, çliftçihün değil tüccarın lehine çalışıldı. 450ı ku
ruş olan taban fiyatı aradan bir müddelt geçekten I 
sonra çiftçi:, köylü buğdayını tüccara verdikten son- I 
ra, ikinci bir 80 kuruş ilave edildi. Bu 80 kuruş ıtüc- I 
carların cebine giitti, asıl ürdtücinün cebene gütmedi. I 
Bundan dolayı, Hükümet bu taban fiyat verme po- I 
llütikasında asıl ürdfoibin aleyhine bir karar almıştır. I 

Bunun dışında Verilen taban fiyatı, fiyatt artış- I 
îarına oranlanırsa çok düşüktü. Bir sene önce traktör I 
250 bin Ira iken 1979 senesinde 500 bine 750 bine 
çıktı, artış % 10(0 hatta % 150'ye çıkmasına rağmen 
taban fiyatı artırımı % 2Q dinarında kaldı. 

Bu hükümet, «Kırsal alana hizmet götüreceğim» 
derken asıl kırsal 'alanda topraktan aldığı buğday ile 
ve diğer mahsullerle geçinen köylü vatandaşları mağ- I 
dur eltmlişıtir. Bundan dolayı da 1979 kısmi Senato I 
seçimi bu köylüye uygulanan taban fiyatının yanlış I 
olduğunu oylarıyla ispat etmiştir. (MSP sıralarından1 I 
«'Bravo)»' sesleri) 

Değerli mffietveklilleri, köylünün ve çiftçinin çok 
büyük sıkıntıları vardır. Bulgun ziraat taimamen tek
nik olarak işlenlilmekte, traktör kullanılmakta, gübre I 
kullanılmakta, ilaç kullanılmakita birçok teknik vasi- I 
talar kullanılmaktadır. Bünlarm hemen hemen % [ 

90'1,-ülihalatı dışarıdan gelen aletlerdir. Paranın değe
ri düştükçe, devalüasyon yapıldıkça bunların değeri 
artıyor ve gelip bu yük köylünün, çiftçinin üzerine 
yıkılıyor. 

Bunları gözön/üne alarak köylünün ürettiği mal
ların taban fiyatını, hliç olmazsa bu arttan hammadde 
seviyesine çıkarsa idi, köylü bugün sıkıntı çekmez ve 
bugün ekmek sıkıntısı da, kıtlığı da Olmazdı. Eğer 
geçen hükümet, hakikaten çiftçiyi, köylüyü düşün-
seydi, kırsal alandaki yaşayaira halkımızı, mliMe'tfmizi 
düşünseydi 'buğdaya en az 9 lira fiiyalt vermesi gere
kirdi. 

Çüinkü, aldığı yedek parça, traktör % 200 art
mıştır. 'Bunu masıl alacak? Bkilnini satıp da o şekilde 
karşılayacak, ama bunu yapmamıştır ve bugün zira
at yapma imkânı çok azalmıştır ve birçok yerlerde 
de itam olarak çiftçi arazisini ekememiştiir ve şu an
da da gübre sıkıntısı olduğundan dolayı, ekilmeyen. 
birçok tarlaların olduğunu da öğreniyoruz. Eğer za
manında taban fiyatı, dıştan alınain bu girdilere eşit 
olarak yüksek verilseydi, daha çok ekin, ekilecek ve 
mahsul daha çok olacaktı. O zaman köylümüzün ce
bine para girecek ve dolayısıyla ıbültün millet rahat
layacaktı. Ama maalesef bu yapılmamıştır. 

İşte bundan dolayı biz, Milli Selamet Partisi ola
rak bu yanlış politikanın bir daha taitbik edilmemesi 
içlin ve eğer çiftçiyi, köylüyü koruyorsak zamanında 
bu köylünün ihtiyacına göre (taban fiyatının verilme
sini arzu ettiğimizden bu önergeyi vermiş bulunuyo
ruz.. 

Değerli arkadaşlarım, bu önergenin lehinde oy 
kullanır, kabul edersek, inşallah bundan sonra taban 
fiyatlarımın nasıl verileceği kurulacak olan bu korniş-' 
yonda tespit edilir ve hükümete de ışık tutmuş olur. 
Bu şekilde hiç olmazsa üretici, çiftçi kardeşlerimizi 
rahat nefes alır bir duruma getirmiş oluruz. Dileği
miz bu yönde oy kullanmanızdır. 

Değerli kardeşlerim, sayın milletvekilleri; bu mev
zuda söylenecek daha çok söz vardır, ama inanıyo
rum ki hepiniz de bu mevzulara eğilmiş ve sorunları 
'biliyorsunuz. Zaten hepimiz çiftçimizin vte köylümü
zün dertlerini çok iyi ibilyoruz. Bu önerge kabul edil
dikten sonra gerekli çalışmayı yapar, bundlahı sonra 
yapılacak işler iç'în tedbir alırız. 

Sözlerime son verirken Yüce Meclisi Grubum ve 
şahsım adına saygıyla selamlıyorum. (MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Erdal. 
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Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ünalt Demir, 
buyurunuz. 

AP GRUBU ADINA ÜNAT DEMİR (Muğla) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti zamanında 
uygulanan 1979 mahsulü buğday alımındaki yanlış 
taban fliyatı, tam anlamıyla bir sömürü düzenine ya 
kasıtlı olarak sınıf farkı yaratmak, fakiri daha fakir, 
zengini daha çok zenigin yapıp arada doğan boşluğa 
bu ülkenin i nisanlarını düşürüp, rejim ve düzen deği-
ş'Miğine bir vasıta kılmak, veyahutita cidden bilgisiz-
liğiin ve bu konularldakıi noklsanj bilginin iktizası ola-
ralk, hangi politikayı slogan olarak halktan yana uy
guluyorum diye yola çıkmışsa Cumhuriyet Halk Par
esi İktidarları, neticede mutlaîka o meselenin altından, 
yıllardan beni ağızlarından sataştıkları ve ağır tabirler 
(kullandıkları zengine daha büyük devede pay çıkmış
tır daha ytüiklsek vurgunlara sdbap olmuşlardır. 

Nasıl ki, 450 kuruştan açtıkları ilik taban fiyatına 
daha sonra, bunun alltınlda biraz da tabii 1979 temi 
Senato ve milleitvelk'ili ara seçiminin politik etken ol
ması nedeniyle 80 kuruş daha ilave fiyat verilmesine 
ıjağmen, çoktan altı alan Üsküdar'ı geçmişlti. Aracı, te-
fedi, sömürücü tabir ettikleri tüccar, bilgisiz Cumhu
riyet Halk Partisi iıklt'idarı zamatnınldia buğdayın bü
yük bir temini, rekoltesini elin© çoktan geçfirm'iş va-
ziiyetiteydL 

1974 Cumhuriyet Halk PartM Hükümielti zamanın
da Kıöy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının yürütitü-
,ğu ayçiçeği alım politikasında da, tüccara kaptırdık
tan sonra tüccarın istediği 125 kuruşlulk bir zammı 
vermeyip, aradan geçen kısa bir zaman sonra 680 kü-
ruşltan, yüne tüketiciyi, bu ülken'Jn vatandaşlarını fahiiş 
fiyatla yağ almaya sevtk etltükleri gibi, tıpkı onun gi-
U. 

Şimdi burada 16 - 17 mlilyon ton tahıl üreten bu 
ülkede.. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — 175 liraya 
zeytinyağı satıldığını biliyor mulsun? 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — ... Toprak Mah
sûlleri Ofisinlin alabildiği 1 600 000 tondur; yani 1/10'u 
kiaidarını ancak alabilmiştir. Bu ise İstanbul'la sadece 
Ordumuzun ihtiyacını dahi karşılayacak durumda de
ğildir. Kaldı ki bulyüık şehir belediyeleri Cumhuriyet 
Halik Partisinin militan dtağı haline gelm'iş olan büyük 
şehir beLediyeîerı öntüm'üzdeki aylar içerisinde efkme-
ği valtanldaışa şu anlda piyasada 725 kuruş olan buğ-
daıyı daha nasıl fahiiş fiyata, gramaj oyunlarıyla vesai-
relerle, nasıl benlim mastım vatandaşımı kazıklatarak 

vereceğini ileride örtümüzdekli günlerde vatandaşın 
düışliüğü sıkınitıîa>rı hep birlikte gözümüzle göreceğiz. 
TRT'den «Enlkaz, enlkaz» diye bağırıyorlartlı. Hırsız, 
girdiği eve girmeden önce çıkacağı kapıyı haaııiar-
muş. Daha davanın ilk adımında bunlar da devleti bil-
gİsiizliklerîi ve kasvtları dolayısıyla, bunun altında hem 
bilgisizlik var, hem kalsit var. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Zeytinya
ğının 175 liraya satıldığını biliyor musun? 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — İleride Türk si
yasi tarihi bunu teiscJl edecektir. Arkadan gelen nesil 
de bumu tie'sc'il edecektir ve bu kürsülerde de bunu çe
şitli vesilelerle yine söyleyeceğiz. Kasıtlı olarak bir 
ekonomi politikasına girmişlerdir.. «Beyin» diye va-
•sııflaınidırdılklan ve üniversite kürsülerinde çocuklara 
sadece bu milletin mili ve manevi değerlerini inkâr et-
t'Jrme talimli yapan adamlardan ve çeyrek ve yarı ay
dın adamlardan teşekkül e'titirdMieri ekonomi beyinle
rinin tarif etlt'iği şaşkın pusula ile kendilerini de Yüce 
Türöc M'illeCnü de zor durumlara sokmuşlarıdır Yalnız 
Adalet Partisi olaraik biz ve Hükümetimiz hiçbir za
man için bunların buraikltıkları enkazdan daha berbat 
hale getfmiş viranelülk olmuş bu model karşısında ba-
ğırmıyoruz. Girdiğimiz yükün ağırlığını omuzları
mızda, ruhumuzda ve kalbülliyelt ve aklımızda hteede-
rdk bu yükün altına girdik; mutlaka bu yükün altın
dan çıkacağız. Yük ne kadar ağır olursa olsun ehliyet
li siyaset adamları ve devlet adamları vasıtasıyla bu 
yüklerin altından mutlaka çıkılacağı inancı içerisin-
deyiim. 

'Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisinin bütün konu
larda baceriikîsi'M'jkierine ışık tültan, bu beyin takımı 
geçinen bey imsizler ve neticede nasıl ki buğday politi
kasında Cumhuriyet Halk Partisi Hülkiüimetinli ve Cûm-
hur'ilyat Halk Parti heyetini gayeden saptırmışlar, va
tandaşı bugünlkü zor durumlara sokimuşlarsa, biirçofc 
sahalarda ve konularda da aynı becerikslizlüği devam 
dttirmiişlerdir. 

Biz bundan şikâyetçi değiliz, biz bunun, bu yükün 
altına bile bile girdik ve inşallah bu yükün üstdsfinden 
geleceğiz. Dil'eğ'imiiz ve temennimiz oldur ki, sloganla 
eflflonıomliniin ayrı ayrı şeyler olduğunu idraik etmüş ol
sun Cumhuriyet Halk PartisÜ heyeifi. Çünkü, dieımok-
rasinin Türkiye'mizde bir ayağı çok topaldır, o da 
Cuirrihuriyet Halk Partisi! ayağıdır; ehliyetsizliği ile, bil-
gis'izlliği ile, her sahaida olan kabilüyelt'sizliği ile. 

Demo'kraıs'i bir denge rejimdir; demokrasii karşılık
lı denlge rejimidir. Onun için, mutlaka Cumhuriyet 
Halk Partici de bizim iktidarlarımızın başarısından 



M. Meclisi B : 20 20 . 12 . 1979 O : 1 

esinlenerek, kendisini biraz daha ayağa kaldırırsa, Tür-
kiyemîzde demokrasinin daha sıhhatli olacağı ve ile
riye dâlha bir sıçrama ve ilerleme kaydedeceği inancı 
içerisindeyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisinin, 
oldu bi'titi bu buğday politikasına aklı ermez. 1965 
yılında Adalet PaıitMdi, 60 Viranesinin sonrasında yi
ne «Milli Bakiye» denen artık sistemine rağmen, aziz 
ıriilletiımliz 239 gibi bir sayı ile ikltiidara getirdikten son
ra, o güttün Tarım Bakanı Sayın Bahrii Dağdaş ve 
Başbakanımız Sayın Süleyman Demirel'İn akılcı bir 
rJolİtikasıyla, sahillerde yetişen Mek&ika buğdayı to
humu politikasına gidildiği zaman, ben taşrada, o za
man siyasi bir teşkilât menlsıubu olarak, olayları dik
katle izftyorduhı. Basınldan, radyolardan ve aynen bu 
kiüıisüferden Cumhuriyet Halk Pariöü&i sözcüleri şunu 
söylüyordu: «İkinci Cihan Harbinden stok, kurtlan
maya yön tutmuş, Amerikan artığı buğdayları Türki
ye'ye ithal ederek, Am'erikan emperyalizmime hizmet 
ediyor ve ülkeyi sörnüritlüyor» dîye bağırıyorlardır. 

Allah razı olsun Sayım Demire! ve o günlün Tarım 
Bakanı Sayın Dağdaş''tan, bu beyinciklerin her mesele 
karşısında zavallılıklarını hiçe almışlar ve tayin ettik
leri istikamete doğru yürümüşlerdir ve bulgun o buğ
day politikası sayesindedir ki, Türkiye dünyada buğ
day satın almayan, satan ülkelerin ilk 7-8'i araisına gir-
rriişltür. • 

Demek oluyor ki, Cumhuriyet Halk Partisinin id
dia eitttiği meselelerim tam tenslinli yaparsanız, bu ülke
de doğruyu bulmak mümkünldür. 

Sevgffi arkadaşlarım, Milli Selamet Patisinin ver
miş olduğu bu önerge ile bu konunun araştırılmasının 
yapılmasını ve mutlak surette buna sebep olanların 
meydana çıkarılarak, hesabının sorulmasını Adalet 
Partisi Grufou olarak destekliyoruz. (MSP sılaların
dan alkışlar). 

(Bu vesile ile, hiçbir sahada akıllarının ermediği,. 
vatandaşın günlük gıdası olan, ekmek politikasının 
hammaddesi olan aziz ninnat buğday meselesinde de 
hİlgkizliklerinii ve beceriksizliklerini -ortaya köymüş 
olan Cumhuriyet Halk Partisi Hükülmdtiinım ve Cum
huriyet Halk Partisi siyasi heyetinta bir daha böyle 
yanılgılara uğramaması da, demokrasi gereği, en hali
sane dileğimiz ve temennimizdir. 

Bu düşünce Ve duygular içerisinde, Adalet Parti
si Grubu adına saygılar sunarım. (AP ve MSP sırala
rından alkışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grulbu adına Sayın Ka

badayı, 
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MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
i(!Kbnya) — Şaym Başkan, burada kalmak suretiyle 
ibadetin en büyüğünü yapan muhteremi arkadaşlarım; 
hepinizi hürmetle selamlarken, vazife duygusu içeri
sinde bulunmayan arkadaşlarımın da inşallah kalan 
ömrümde devam ettiklerini görürsem bahtiyarlık du
yacağımı huzurlarınızda açıklarım ve zaptta geçmesini 
de hassaten istirham ederim. 

Sanırım şu Yüce Meclisin, yaşı değilse kıdemi ba
kımından eldeki parmakların aidedi kadar sayılacak 
kişileri arasında, kıdemli politikacılardan birisiyim. 
Politikaya girdiğim günden bugüne kadar Türkiye'de 
ilanı aşk edercesine bu kürsüden Türkiye'nin içinde 
bulunmuş olduğu şehirleşmenin düzensiz olduğu, sa
nayileşmemin plansız oflduğu, tarımın çarpık ve başı-
ıboş bırakılmış bir akümda, mecraida akıp gittiğini be
nlim gibi askerllikten, pratikten gelenler değil, t'itrini 
vererek mesleğinden gelenler de söylemiştir ve 
Yüce Mecliste birçok ağalar vermiştir. Nice 'ikti
darlar gelip geçmiş, programlarında buna yer vermiş
tir, ama eski ve ihtiyar bir politikacı olarak bunun 
Türkiye'de tatbikatını görmediğimi, her şeyin lafta 
kaldığımı üzüntüyle beyan ederken, işte şimdi Türk 
Milleti olarak ve başta siz siyasiler olarak bu 3 ih
malinizin büyük cezasını hem devletin, hem milletin 
çökmekte olduğunu ve bu acıların nedeninim de bun
dan doğduğunu, bu bunalımların anakaynağmın bu 
3 nedenden ileri geldiğini söylemeye mecburum. 

Ben bir köylü çocuğuyum; köy bizim temelimiz-
dir, anasır-ı asliyemizd'ir, mayaimızdır. Oldum olası 
köylü ve müstaihsil için bu Mecliste müstahsile, köy
lüye çok aferimler, asker mektubu ğiibi tatlı ifadeli nağ
meler gönderilir; ama dilden öte gidenini görmedim. 
Analık gibi söyleriz de anne gilbi gönülden, aşktan ver
meyiz, 

Köyün ve müstahsilin bugünkü perişan halli, şeh-
nin nimetlerinin mevcut hükümıdtlerce^gelmiş, geçmiş
leri dahil - köye götürülmiemdsidİr, gidenlerin devede 
kulak kadar az oluşudur, tadımlık oluşudur, dbyum-
luk olmayışıdır, iftariyelik oluşudur, SofraHk olmayı
şıdır. 

Bilhassa şimdiki karaborsanın hbrtladığı, Allah 
korkusunun kalmadığı, çok zenginin «Elhamdülillah 
zeniğiriim» deyip de kanaat etmediği açgözlülüğü içe
risinde, köylü ve çiftçi en çok perişan bir vaziyete ge
len tabanımız olmuştur. 

;KöyIü sade ürünüyle değil, diğer tekmil ihtiyaç va
sıtalarıyla korunmaz hale gelmiştir. Köylü âıdeta hü-. 
kümetîer tarafından kaderine terk edilmiştir. 
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Türkiye'de her teşekkülün bir halkıkınt koruyan var
ıdır. Devrisin, «ıBu âlemde var her kimısen'in kimsesi, 
beni kimsesiz bıraktın ey kimsesizler kimsesi» dediği 
gibi, Türkiye^de her kimsemin b'ir kimısesi Var, hakkı-
nı arayanı var; ama maalesef köyün ve müstahsilin 
halkıkını arayanı yek. 

' Sendikası var, teşekkülleri var, basında çıkar söy
lerler, burada çılkar söylerler; ama zavallı köylünün 
hakkını arayan olmadığı için -iyilkli o efendiliğine de
vam ediyor, ya o efendiliğime devam etmese bugün 
Türkiye kalimazdi beyler bunu biftemiz yani - efen
diliğine devam ettiği iç&n, biz de ağlayana meme ve
riyoruz. Haklı olan kişinlin yanına yar olup devlet gü
cüyle varmadığımız için köylüyü perişan bırakimışız-
dır. En' çok perişan bırakbğıtm'iz da, bilhassa geçtiği-
im'iz yrl ve bu yıl Türk köylıüsiü ve Türk müSitahsil 
ollmıuşlüur. 

«Şehrin nimeti köye gitmiyor» dedim; gitmemek
le kalmıyor, şehrin en kötü şarltlar altındaki geliri da
hi bugün köyün ağası dediğimiz müstahsili geçmiştir. 
K'imlse bana aksini iddia edemez. Köyde, «Hâli vakti 
İyi» dediğiniz bir müstahsil ağanın geliriniın tümünü 
toplasanız, büyük şehirlerde kapıcılık, odacılık ya
panın gelirimden üstün değildir. Bu yüzıden köylerden 
şehre akın devam etmektedir ve edecektir, haberiniz 
olsum; müstahsil iken müstehlik olacaktır. Hakkıyla 
korunmadığı içilin, köy ve müstahsil dertlerine el atıl
madığı için arttan nüfusla Türkiye'de kısa sürede açlık, 
yokluk, bir çok sahada olduğu gilbi bu alamda da baş
layacaktır. 

Köyden şehre geliyor, kapıcılığı, odacılığı tercih 
ediyor, seyyar satıcılığı tercih ediyor, köyüne giitmiyor, 
müstahsil olarak. Birçok ürünlerim katlığımın, yokluğu
nun nedeni de buldur. 

Küsura bakmayın, ben hâlen bir pamuk rençbeni-
yüm, namerde muhtaç değilim; «Bütün müstahsil» di
ye bunun içlin söylüyortuhı. 1978% başında pamuk 
1(1,5 - 12 lira idi, aşağı yukarı 15 ton pamukla 135 
Ferguison traktörü alabiliyordum. Simidi 50 ton pa
mukla b'ir traktör alamıyorum. Ben Konyalıyım, bu
radan dönüyorum, geçen seme buğday 3 lira idii. Aşağı 
yukarı 40' - 50 ton buğday ile Konya köylüsü bir trak
törü rahatlıkla alabiliyordu. Size haber veriyorum; 
4,5 lira yaptınız, ama şimdi Konyalı köylüm, 120 ton 
buğdayı, yemeden içmeden, fakirizmi bilir, Gamdi gi
bi yaşarsa, ancak bir traktör alabÜiır. Bir trakltörün ve 
ç'iıfltçinıin elindeki ekipmanın remçfberi yormadan, mas
rafıma tahammül eder şekilde kullanışı azami 4-5 se
nedir. Elindeki mevcut ekipman giderse, Türk köylü

sü, müstahsili, çiftçisi elindeki tarlayı, toprağı işleye
mez hale gelecektir. Zira antoritilslman ikmal edip de 
kullanılmaz hale gelenin yerine yenlisinin koyamaya
caktır. Şimdi bunun felaketimi, yara sıcak bilmiyoruz, 
yara soğuyunca acısını hissedeceğiz. Daha birkaç sene 
isonra, bu ihmale devam edersek ekipmanımı yerine 
koyamayan, alamayan köylünün, daha da beter, is-
İÜhisal yapamayacağını, her türlü zirai ürünlerde, kö-
runımaimaktan mütevellit, mesuller tarafından, kıtlığın, 
yokluğun Türk cemİyeMni temelinden sarsacağını söy
lemeye rroecburum. 

ıBu sene Konya köyleri, mazot yokluğundan, üste-
İJk mazot bulamadı. Vaktinde buğdayını da biçeme-
idi. Bunun cezasını, mazot bulamadığının cezasını bu 
yıl, inşallah idrak edeceğiz, 1980 de. 4,5 lira buğday, 
gidin bakalım bir gazino da 4,5 liraya bir Ooca Cola 
içebiliyor musunuz, Pepsi Oola içebiliyor musunuz? 
Allahın suyu lokantalarda 5 lira oldu. Bakkaldan için 
bir Ooca Colayı, 10 lira oldu. 

İnsaf edin. İnsafı olmayanın Allahı olmaz, medeni 
görüş ve anlayış olmaz. Bir Ooca Oola Türkiye'de 10 
lira, alın teri buğday 4,5 lira.. 

Filan hükümetleri itham etmiyorum, ama bu vakıa
dır. Bu fiyatı verdiniz, Türkiye'de emek, zahmet ver
meden havadan zengin olanlar çoğaldı. Türkiye'nin 
akıllısı çoğaldı, insaflısı azaldı, delisi azaldı, Keşke de
lisi çoğalıp da akıllısı bu kadar çok olmasaydı. Akıl
lı çoğaldıkça parazit geçinenler çoğaldı, gariban sırtın
dan geçinenler çoğaüdı. Türkiye bu hale geldi. Türki
ye'deki buğdayın, Konya da yetişen buğdayın, Ofis 
1/10'unu almadı; 9/10'unu açıkgöz tüccar, akıllı tüc
car, mal bekçisi tüccar - namusuna bir şey diyemiyo
rum ama çoğu pusuda olan tüccar aldı, depo etti. Tür
kiye'de en az bir ay sonra büyük şehirlerde ekmek kıt
lığı, yokluğu başlayacak. Korkarım ekmek kuyrukla
rı da çoğalacak. Bunu bu Mecliste duyurmaya mec
burum. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla; dün 
\g&çû, ben bugünkü iktidara duyurmak istiyorum, şim
diden bunun tedbirini alın, peşinen vereceğimiz fiyattı 
ilan edin. Benim Konya köylüm bu yıl, bu fiyatlarla 
buğday ekmeyecek. Aç klalacalkSıniz; taş ve toprak da 
yerilmez, çoluk çocuğumuz zırımeayacak. Vaktiyle, in
saf hudutları içimde b'ir fiyaitı ilan edin de, Konya köy
lüsü tekrar buğday ekmek, Ağustosum sıcağında yan
mak, sapı - sfamanı burnunun deliklerini doldurur şe
kilde zahmete katlansın. Aksii halde bu fiyatlarla ek
meyeceğini ben Yiüce Meclibte haykırmaya mecbu
rum. 

Rençıberin bir kaderi vardır; daima sanayi geliri 
tarım gelirini geçmiştir. Batı'da da öyleymiş. Ama Ba-
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tı'da bir insaf hududu var, o hududu kaybetmiyor. 
'Bizde simidi hudutlarımı aştı, belenleri aştı. Zavallı müs
tahsilin cümlesi, hangi cinsi olursa olsun, kapluim'ba-
ğa sürahiyle uçara giden sanayi fiyatlarının, gelirleri
nin, arkasından yetişmeye çalışıyor. 

ıKöy çocuğu olduğumu söylem işitim. Bs'ki remÇber-
ler derler ki, «Bir garip rençlber ölmüşte karnından 40 
'tane geleüek sene çıkmış.» Yarmışlar karnını, «Bir 
sene Öküzüm öldü, ikinci sene yağmur yağmadı, üçün
cü sene tavına rastlamadı, dördüncü seme gübre alta-
madım, betş!inci sene tohum bozuk cılktı» dem'iş. Bu 
yıl da maalesef remçberin karnından Halik Partisi İkti
darı, ,'beni tutmadı, bana derMİ geldi, yoklukla geldi» 
diyecek. 

Saygılar sunarım, hürmetlerimle (Alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür edeniz efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ce

mal Alkltaş, buyurum. 

CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur
dur) — Sayın Başklan, Yüce Mecl'feün değerli üyeleri; 
akşamın bu geç saatinde aslında çok önemli bir ko
nuyu, çolk az sayılda mJilldüvek'ilii arkadaşımla birlikte 
görüşmüş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Az da ol
sa değerli milletvekili arkadaşlarımın' ve Yüce Mec
lisin Saıyın Başkanım saygıyla sclatmlaniması gerekliliğime 
inanıyorum. 

Değerli arikadaşlarım, Milli Selamet Partisi Genel 
Başkanı Sayın Erbakan ve 12 arkadaşının vermiş ol
duğu önerge, burada çolk değişlik bir yorumla ele alındı. 
Çok ilginç bir durum var, Bu ilginç durumu burada 
•belirtürsiem, Öyle sanıyorum kii tüm grup sözcüsü ar
kadaşlarımın yanlış bir kionu üzerimde konuştukları 
anlaşıliacaktar. 

M'illıet Meclisi Başkanlığına verilen önergenin ta
rihi 16 . 6 . 1978 ıdir. Yanı, 1977 - 1978 Sezonunda, 
1978 senesi ürünlerinin alımında uygulanan taban fi
yatlarımın yetersiz olduğu konusunda bir Genel Görüş
me açılması önerilmiştir. Mediısimütz'in çalışması uzam 
süre ağır aklsak yürüidüğü için, gündeme 1,5-2 yıl son
ra gelen bu önerge üzerinle aradan bir ürün yılı daha 
geçmiş olması medeni ile 1979 - 1980 ürün alım yılı
nın, kampanyası yılının tarituşma'sı burada yapılmıştır. 

Burada ben teşekkür elümlök islferim; çünkü Cum
huriyet Halk Partisi Grulbu olarak biziim yüce Türk 
Ulusuna, Türk köylüsüne ve Parlamentoda grulbu bu
lunan, ya da bulunmayan siyasal partilere söyleyebile-
ceğimiız çolk şey var. 

. Şjiımidi, çok kısaca 1979 yılında uygulanan taban fi
yatlarda, ya da destekleme alımlarında hangi ürünlere 

me kadar Cumlhuriydt Halik Partisi iktidarı tarafımdan 
zam uygulaimıası, değer artışı, fiyalt af tısı Verdirdiğini 
kısaca vermeye çalışacağım. 

Buğdayda % 55, arpada % 51, çavdarda % 62.50, 
pamukta % 81.8, tütünde % .23, çayda % 21, şeker 
pancarında % 70, ayçiçeğinde % 60, fındıkta % 74,4,, 
kuru incirde % 109,52, çekirdeksiz kuru üzüm de 
% 128,6. 

Şİmdi geçmiş yılları gözden geçirelim. Taiban fi
yatlarında, ya da desltieklemie alımlarında sıçrama, geç
m'iş yıları gözönünlde tüötuğumuz takdirde, yalnız 1974 
yılında böyle bir sıçrama görüyoruz. O yılda, buğday, 
arpa, çavdar ve Türk köylüsünün ürettiği tüm ürün
lerde Türk köylüsünün yüzünü giüldüren bir destekle
me alımı yömtemli uygulianidığını açık seçik görüyoruz. 

Şimdi «ıBen yapltırn, sen yapmadın. Ben iyi bece
ririm, siz iyi beceremezsiniz» tartışmasıyla Tüfk Köy
lüsüne bir şjey verilebileceği kanıisında değilim. 

'Milliyetçi Hareket Partisinlin sözcüsü Sayın Kaba
dayı, konuşmasının bir yerimde taiban fiyatları hakkın
da görüş açıklarken, ya da destekleme alımları hakkın
da ilginç bir konuya girdi. Ben o konuyu biraz daha 
deşmeye çalışacağım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sataşma yap
ma ama. 

CBMAL AKTAŞ (Devamla) — Sataşma olarak 
değil, takdirle karşıladığım için. 

Taiban fiyatlarının sosyal içeriği, ya da sosyal yönü 
gerçekten çok iyi ve çok ilginç bir durum. 

Değerli arkadaşlarım, destekleme üzerinde duraca
ğım. Destekleme, tarım kesiminde kısa ve uzun dö
nemli önlemler yöneliminde ortaya çıkan, birim ala
nında üretim artışını, gelir dağılımında ve fiyatlarda 
denge sağlamayı amaçlayan bir devlet politikası ola
rak tanımlanıyor genellikle. 

Çağımızın modern devlet anlayışı, ekonomiye çe
şitli alanlarda girişimde bulunmayı doğal sayıyor; bu 
yalnız tarım için değil, ekonominin öbür dalları için 
de' geçerli olaralk görülüyor. Tüm ülkelerde tarım ke
siminin ekonomik ve sosyal sorunlarının öbür kesim
lere oranla dana çok olması, bu alandalki girişimlerin 
daha ağırlıklı olmasını gerektiriyor. Tarım kesiminde 
üreticiler genellikle kendi konularında teknik bilgi 
edinme ve değerlendirmede yetersiz kalmakta, özelik
le piyasayı iyi izleyememektedirler. Öıbür kesimlerde 
çeşitli örgütlenmeler gerçekleştiği halde, tarım kesi
minde bu olgu yeni oluşmaktadır. Çiftçinin piyasa ile 
ilişkisini düzenleyerek, ürettiğini satarken, girdilerini 
alırken zarara uğraimasını önleyecek bir örgütün ku-
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rulma ve gelişmesini sağlamak, Devlet tarafından, bu- [ 
güne kadar yeterli bir biçimde, maalesef gerçekleşti
rilebilmiş değildir. 

Bugün tüm ülkelerde tarım, çeşitli ekonomik ve 
politik önlemlerin konusu olmalktadır. Bu önlemleri 
genel olarak 2 bölümde ele almalk imkânı vardır. 

1. Üretim planlaması: 
Tarımsal alanların kullanım biçimi, işletme büyük-

lü'kler'lnün, kooperatifleşmenin, mcikanizaisyonun ve 
tarımda verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmalar. 

Türikiye'de hangi iktidarı gözden geçirirsek geçi- ] 
relim üretim planlamaisı 'konusunda çok ciddi bir ça
lışma yapıldığını iddia edemeyiz. 

2. Fiyat politikası: 
Tarımsal ürünlerin pazarlamasına ilişkin ve doğru

dan fiyatlara yöndük önlemler. Fiyat poMikası uy
gulamasının en çök kullanılan yöntemleri, taban fi
yatı ve desltekteme alımları. Gerek taban fiyatlarında 
gerekse destekleme fiyat yönteminde Devlet, ürerdi 
gelirinin zarar çizgisine kadar düşmesini önlemeye ve 
belli bir yaşamı düzeyinin korunmasını sağlayamaya ça
lışmaktadır. Her 2 durumda da Devlet, aracı kuru
luşlar eliyle bu görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. 

Türikiye'de kamunun en büyük tahıl konusunda 
destekçisi, şüphesiz Toprak Mahsulleri Ofisidir. Top
rak Mahsulleri Ofisi; buğday, arpa, çavdar, yulaf, af
yon sakızı, mısır, çeltik ürünleri, son yıllarda tüm 
eleştirilere karşın, Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı 
döneminde mercimek, nohut ve soya fasulyesinde des
tekleme alımları yapmıştır. 

Fiyatların oluşmasında, destekleme alımlarında ve 
taban fiyatı uygulamalarında en önemli ölçüt olan 
ürün maJiyeltinlin saptanmasında değişik yöntemler uy
gulandığı için, her kuruluş kendine özgü ve kencli çı
karına uygun fiyatlar buldürtmelk'tedir. Toprak Mahsul
leri Ofisi tarafından yapılaoalk alımlar sıralsında. Bu, 
üreticinin şimdiye kadar genellikle zarar ötmesinin te
mel nedenlerinden bir tanesidir. | 

Türk köylüsü, büyük kesimi kuru mahsul üreten 
inisanlardan oluşmaktadır. Önergede rakamlar veril- I 
mıiş, buna e'klerteblilecdk çok rakam var; ama vakit 
çok gecikti, bu rakamlarla zamanınızı da almalk iste
miyorum. Ancak, gerçekten Türk köylüsünün en çok 
ezileni kuru mahsul üretenidir. Destekleme yalnız yük
sek taban fiyatı uygullaıma'sıyla olmaz. Yüksek taban 
fiyatı .uygulaması, genellikle büyük toprak sahipleri
nin çılkarına işlemektedir. Öncelikle Türkiye'de de
mokratik ve hakça bir topralk reformu uygulaması gc- J 
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liştkilmedikçe, haklı ya da haksız yükselk taban fi
yatı uygulaması Türk köylüsünün, gerçek ezilen fakir 
fukara Türk köylüsünün çıkarına olmamaktadır. 

Destekleme alımlarını ne kadar büyük boyutlarda 
tutarsanız, toprağı büyük olan üretici o kadar çök 
kâr etmekte, o kadar büyük sermaye toplamakita, kü
çük toprak sahipleri de ezilmekte, taban fiyatlarından 
o kadar az yararlanmaktadır. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Bravo. Bu sözü
nüzü Sayın Teoman Köprülüler'in diniemösini ister
dim, bravo. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, işte taban fiyat uygulamasında hangi siyasal 
parti şimdiye kadar; «Ben şampiyonum, ben becerik
liyim, ben başarılıyım» derse, polemik yapmış olur, 
doğru söylemiş olmaz. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak 22 aylık ikti
darımızda, istediğimiz ve özlediğimiz, programımıza 
koyduğumuz, seçim bildirgelerimizde beMfMiğirriiz 
«Toprak ve Tarım Reformu Yasasını» çıkartmadık. 
Bunun nedenlerini biliyorsunuz. 

Demokrat Parti kapatılıp Adalet Partisi kuruldu
ğu zaman, değerli Adalet Partililerin geniş halk yığın- *-
larına söylediği bir sözcük var; o sözleri söyleyerek 
yetineceğim: «Gözlerime balkın, ne söyleimdc istedi
ğimi anlarsınız.» Ben de şunu söylüyorum: Yeterli ve 
özlediğimiz «Topralk ve Tarım Reformu Yasasını» 
22 aylık iktidarımızda çıkartmadık; nedenini, «Gözle
rime bakın, söylemek istediklerimi anlarsınız.» 

Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halik Partisi 
iktidarı olarak 22 aylık iktidar dönemimizde, burada 
kavgası yapılan, sözleri söylenen taban fiyat uygula
masında diğer iktidarlardan fiyat artırması konusun-
de geriye kalmadığımızı, üstelik çök başarılı olduğu
muzu söylüyoruz; ama bunun yanında bir şey daha 
söylüyoruz; eksik olduğumuz tarafları da söylüyoruz. 
Benim dileğim odur ki, siyasal partiler otursunlar, fu
karalık edebiyatı yapacaklarına, fakirliği istismar ede
ceklerine, öylece oy alıp buraya geleceklerine, gerçek 
üreticiyi, fa'kir fukarayı kollayaca'k, adına ne derlerse 
desinler «Tarım reformu» desinler, «Topralk refor
mu» desinler, Türk köylüsünün köyden kteriCe göçünü 
çoğaltan, gün geçtikçe fukaralığı 'köylüde yaygın hale 
getiren ve Türk toplumunda bugünkü patlamaların 
gerçek nedeni olan «Topra'k reformu» nu hep be
raber ciddi olaraik ele alalım ve yapalım. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisinin değerli söz
cüsü bir hususa değindi, oma değinerek sözlerimi n'ok-
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çalışacağım. Bunu Adalet Partltei sözcüleri-
sltalığı olarak görmeye başladım, o bakım-
mede yarar görüyorum. Cumhuriyet Halk: 
tki yıkılmış bir partidir de, Parlamentoda 
zla milletvekili olan bir parti değil de, sağ-
/um'huriyet Halk Partisi muhalefeti bulun-
nokrasinin geleceği bakımından mutlaka 
nüyorlar. Hiç tasalanmasınlar, Cumhuriyet 
isi 30 m'Metvelkili ile burada sizin mirasını 
uz kişilere toz attırmıştır. Kaldı ki 204 mil-

I KABADAYI (Konya) — 33, sonra 68. 
L AKTAŞ (Devamla) — 33, 68, Kabadayı 
un içerisinde olduğu için kanıtlıyor bunu, 
ierim Sayın Kabadayı. 

sizlere düşmesin lütfen. Cumhuriyet Halk 
i yapabildiğinin, neyi yapamadığının bilinci 
ir. Cumhuriyet Halik Paı+tlisi kimsenin ağ
rı, önünde yas tutmasını gerektirecek yapıda 
la değildir. 
tus daha var, onu da belirteceğim: «Toprak 

Ofisi Cumhuriyet Halk Partisince uygula-
fiyat uygulamasının yarthş olması nedeniy-

iüzeyde buğday alamamıştır. Yakın zaman-
kentlerimizde açlık başlayacaktır, kuyruk 

tır» denildi. 
N KOCAL (İstanbul) — Doğru. 

L AKTAŞ (Devamla) — Elhak doğru de-

arkadaşlarım, Türkiye'de en çok üretilen 
da 16,5-17 milyon ton buğday üretmişiz, 
üa, Toprak Mahsulleri Ofisi bunun hiçbir 
lamını almamış. Bunun bir kısmı daha üre-
löf oluyor, bir kılsmı stoklar olarak sakla -
kısmı köylünün ekeceği tohum olarak am-
«r krSmı köylünün yiyeceği olarak amba-
anıyor, bir kısmını özel sektör değirmenleri 
jan sonra da satılabilecek mahsulün ancak 

2 milyon tonu Toprak Mahsulleri Ofisi 
alınıyor. Bu yıl - biraz önce arkadaşım 

ılr açıkladı - 1 600 000 ton buğday alınmış, 
nir'in sözlerini söylüyorum, elimde dosyam 
dosya açma gereğini duymuyorum. 

arkadaşlar, şayet ilerde doğabilecek ekmek 
ı, ekmek kuyruklarını Cumhuriyet Halk 
rMarınm 22 aylık icraatına, çalışmasına bağ-
yortsak, buna bir gerekçe hazırlamak isti-
r politikadır saygı duyarım; ama unutmaya-
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km, bugün iktidara gelenler özel sektörü savunarak 
geldiler. Bugün iktidara gelenler tüccar çıkarını sa
vunarak iktidara geldiler. Onlarla bir masaya otur
dular. Onları bugün en yetkili, etkili yerlere getirdiler. 
Bir taraftan tüccarla hükümet teslim alacaksınız, on
dan sonra da özel sektörün buğday almasında rahat
sız olacaksınız... Bu bir çelişkidir, bu bir yal ıştır. Bu
nu belirtmeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aktaş, bir dakikanızı rica ede
ceğim. Süremiz sona ermek üzeredir, gündem konusu 
da bitmek üzeredir. Gündem konusunun tamamlanma
sına kadar bugünkü çalışma süremizin uzatılması rey-
lerinizlıe mümkündür. Bu hususu reylerinize sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Devam edin efendim. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Türkiye'de bu yıl ekmek sıkıntısı, ekmek kuyruğu 
olursa, bunun sorumlusu bugünkü, şu anda işbaşında 
'bulunan Sayın Dem i relin iktidarıdır. Bunu şu sebep
le ya da bu sebeple Cumhuriyet Halk Partisinin üze
rine atmak haksızlıktır. Hele Adalet Partisinin zih
niyetiyle, düşüncesiyle sapıttmaya çalışmak, şıiımdi-
dlen gerekçe hazurlamaya çalışmiak büyük 'bir yanılgı
dır; bunu vurgulatmak İstiyorum, Tıpkı, şimdi kışın 
evlerinde kaloniıferlerini, sobalarını yalkaımayan faki
rin, fukaranın, Maden Yasası nedeniyle kömür üretile-
ımediiği mazereti, özşriü gibli, topu, eski hükümetin elin 
ne, kucağına atmayınız, gerçekleri 'beliritimiz.. 

Bir noktaya değineceğimi. 
ıBAŞKAN — Sayın Aktaş, (1) dakikanız var. 

CBMAL AKTAŞ (Devamjla) — Teşekkür edenim 
Sayın Başkan. 

Şimdi gidiniz Türkjiye Kömür İşletmelerinin de
polarına; şu anda iddialı, isaygı duyduğum Enerji 
Balkanı, çok kısa süre içerisinde Türkiye Köm|ür îş-
leitmelerinin tüm olanaklarını kuMainiarak, gitti, Tür
kiye'de şu anda üretilmiş ve taşınımaya hazır kömür 
rezervinin ne kadar olduğunu saptamaya çalıştı. Biiz 
19,5 milyon ton, hazır, taşımaya hazır kömür var 
diyorduk, üinyit kömürü. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yerinde duruyor 
yalnız;, 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Sayenizde Sayın 
.Sayım. 

Sayın Demirel diyor ki; «akaryakıtı bıraktılar da 
'ben içtim mii? Sırtımda mı taşıyacağım ben» 
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Cumjhuriiyeit Halk 'Fantisi lilktlidarı şimdi işbaşında 
da sıntıyla mı taşıyacak? 

Değeri arkadaşlarım, şıimjdi Tüırikıiyıe Kömür Iş-
lötaTijeiİeırtiniirt, ikıaimu sekltıörü tarafımdan üneltlmliş, ta
şınmaya ıhıalzır 19 rniilyıon tona yakını ikömürü olduğu 
riesmem siaptanırrpş durumda,. Hem de (bu iktidarın yet-
ikıiilıiılıeni ıtarjafınjdaım. Simidi, evinde üşüyen değerli mjil-
'tertıvielfcilleıji yaınsıa, kti Bnerjıi Balkjaım, yanıınıda siaylgı 
duyduğum tanımı üzenini örtünmüş, kendisi üşüme
diğini üddja eden, .«Oosfer Siıtes|iın»de, oituınan arka
daşım ısioğukjta oturuyor; 'blin tianaJftian da, gerekçe 
loflarak, Oumjbju'niyelt Halik, Fantisi lilk|tıidarının Maden
lerin Devletçe lîjşleöilmesli Halkjkjimdalkji Yasa medeniy
le Ikjömür üreltliımlinıi düşündüğünü söyleyebiliyor. 

Şimdi aynı dunuma geldik. Yanın hasbelkader îs-
(Cambül'dla, Aımkjara'dat, İzmlin'de Bundiur'da, şayet elk-
mjek ıkuyrulklanij ölür isle, k,ış gününde fakir fukara, 
§eh.irdelk)i Ikanmm yalnız efcjmjeıkflle doyurmak) zorunda; 
olan (insanlarımız; ek)miek kjuyruğuında sefil olmak du-
ınulmıulndla llflalıırlansa, vebali, ynuitmayalım 'M Adalet 
Fantisi İİkltidarımınjdır;. Bunu belirtmek işitiyorum. 

IBAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayını Alktaş, 
lütfen, ıbiağlayınıız. 

CEMAL AKIT AŞ (Devamla) — Çok teşekkür ede
rim Sayın Başkıaın, izin venirseniz bağlayayım,. 

TURAN 'KOCAL (İstanbul) — Buğdayla komü
nü karıtmıyorsun. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Buğdayı kaçtan 
ald? Toprak; MaihsuHerji Of isli? 
, CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, bliz Cumhuriyet Halk Partisi Grulbu olarak, 
Milli Selamet Partiisi Sayın Genel. Başkam ve arka-
daşkranpa ver)ilm|iş bulunan, 'ben öyle anlıyorum ki, 
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Darım, ünlerinde, burada beintüllldıiği şekilde tahıl 
da desitekjliernje rve tialtoan tfüy&t uygulamjaliariimn geniş 
bıiçtaijde ele alınıp fcartışlalbiilmesli üçüm verilmiş, bulu 
nam önergeye, Genel Göınüşimje önergesine Gnuıp ola
nak olumlu oy verme Ikianarıındayız. 

Ancalk(, gelecekte yapılacak Genel Görüşme sıra
sında yinie »siyasal partilerin sözcüleri çıkıp ibuirada, 
«iSiz büze ışu Ikjalflıar fiyat 'Verdiniz, biz sıiz)e şu kadar 
verdik;» diye tontışmia liçenisline girersek, fakıir; Türk 
ıkjöylüslü az topraklı Türk, köylüsü ezilmeye devam 
edöoelkjtlir, sılkinitılaırını süıldüreCekltir. 

Göleeekjte yapılaeakj Genel Görüşmenin Türk 
ıkjöyiıü&ü, içim başarılı ive onun çakarıma uygun durum-
laB yanaltıması ve yemi görüş çizgisi getirmesi amacıy
la, değenlli Meclisli Saygı ile selamlıyorum. 

Teşiekjküjr ederiim-

IBAŞJKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, Di

van lelksilkftîir efendim. 

İBAŞKAN — Dıiivanımız ê sukltık; ,doğru. Bliır Di
van Üyesii arikiadaş|imi| davet ediyorumı. 

IBvst, bir Divan Üyesi eksik olduğu ıiçin mecburi 
olaraik; !gör)üşm)ellieri tamamlayamadan, bkıleşjiımi,.. 

SAMlI GÖKMEN (Muğla) — Sayın iBaşkan, iti
razını geri aldı zaten Sayım Sayın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hayır, hayır. 
(BAŞKAN —• kiraz edildiği içlin başka bir şey 

yapamayız. 
Gü|ndemdek|i konuları sırası ile görüşmek üzere 

25.12,1979 Salı günü saat 15.00ı'te toplanılmak üzere 
birleşimi kapatıyoruım. 

Kapanma saati : 19.07 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Genel görüşme önergesi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. —• İstanbul MiiUetvekil'i Turan Kocal, ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrencilerin 
sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

2. — 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) 

3. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı 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) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı 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) 

5. — 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 Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

6. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 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 
maddöleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

7. — 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) 

8. — 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) 

9. -— 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) 

10 — 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) 

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



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

12. — 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 10j2 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/47) 

13. — 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. (10i/49) 

14. — 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) 

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

16. — 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 uyannca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50J) 

17. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayncalık 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) 

18. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 » 1 i 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) 

19. — 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) 

20. — 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) 

21. — 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) 

22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/54) 

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

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

25. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddelerdi uyannca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürülüğünce yapılan satın almalar-
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 

; Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
• ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 

açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 



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

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

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

30. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 10ll nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

31. — 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) 

32. — 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) 

33ı. — 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) 

34. — 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) 

35. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu 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) 

36. — 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) 

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

38. — 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) 

39. — 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 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

40. — 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) 

41. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasamn 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/66) 



42. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 
giyimleriyle ilgili olarak feaskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

43. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumundan 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun 'aydınlanması için, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi çtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/68) 

44. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia
ları aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/69) 

45. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 
arkadaşının; İzmir Körfezimin temizlenebil İm es i için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 noi, Millet' Meclisti İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açîlrnası-
na ilişkin önergesi. (10/70) 

46. — Burdur Milletvekili Cemal Aktaş ve 33 ar
kadaşının; linyit kömürü sıkıntısının gerçek neden
lerini ve bu konuda alınabilecek tedbirleri saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

47. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 64 ar
kadaşının; silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basım 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

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

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö
revden alınan geneli müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

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

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

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

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

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

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

10. — Mardin Milletvekili Abdıüllkadiir Timur ağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

M. — Maildim Milletvekilli A'bdiülÜ'cadir Tiımurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

12. — • Çorum Milletvekili Meıh'mıet Irmaik'ıın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

13. — Çorum Mlülefcveıkıili Mehmet Inmıaık'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

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

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

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



17. — Muğla Millidtvdbili Ahmet Buldaralı'nın, 
DÎSKMn yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

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

19. — Diyaribaikır M'illefcvekili M. Yaşar Göçmem' 
in, Dünya Banfkası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

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

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

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

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

24. — Muğla Millieüvdklili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

25. — Malaıtya MiHetvdkıili Mıehmet Recai Kuitan' 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

26. —r Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlıdc Sigortasıyla ilgili beyanına İlişkin Sağ-
lıık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

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

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

29. — Gaziante;p Milletvekili Cenıgiz Gö:kçe;k'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

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

31. — îzımıir Milletvekili Erol H. Yeşilipınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

33. — Muğla MiHöüvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bademler Köyü Benzin istasyonunun hizmete açıflı-
şına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

34. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Hatay Milletvekilli Ali Yıknaz'ın, orta de- • 
reçeli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

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

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

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

39. — Anfkana Milldüvelkili Mustafa Başoğlu'non, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

40. — îsitanibul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişjkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi.' (6/87) 

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

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



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

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

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

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

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

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

49. — Gaz&mltep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

50. — Mardin, Milletvekili Abdülkadıir Timorağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yârdım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

51. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal halklarına iliş
kin Başbakandan si/zlü soru önergesi. (6/100), 

52. — Kahraımanînaraş Milletvekilli M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

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

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

55. — Bolu Milletvekili Avnıi Akyol'un, TÖB -
DER'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

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

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

58. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, ba
zı memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurulla
rına ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/106) 

59. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmıak'ın, Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

:6û. — Bolu Milletvekili Müfit Bayrafctar'ın, Rize 
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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70. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah

lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

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

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

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

74. — 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) (*) 

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

76. — 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) 

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

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

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

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

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

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

83. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1.1.1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve nakille

re ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü som 
önergesi. (6/158) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

96. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 

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



tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

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

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

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

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

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

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

103. — 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) (*) 

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

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

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

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

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

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

110. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 
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111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uygula masuna ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

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

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

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

115. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

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

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

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

119. — Sivas MilMiveklili Ali Gürbüz'ün, hava 
kirliliğinin önlenmesine 'ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

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

121. — Haıtay Milletvekilli Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

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

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

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

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



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

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

127. — İzmir Mıiil'eltvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

135. — Îstan'bul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Balkanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

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

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

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

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

140. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'-
nun, cevapsız kalan yazılı sorularıma ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) (*) 

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

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

143. — Antalya Milletvekilli Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

144. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Enstitüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin Mil i Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

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

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

147. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'tnın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

148. — İzmir MiletVetklüi Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/242) (*) 

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

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

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

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



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

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

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

155. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) .(*) 

156. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) (*) 

157. — Erzincan Milletvekili Timuçi/n Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
sonucuna ilişiklin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

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

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

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

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

162. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tuitulklufara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

163. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ım, ar
pa naklİndeki ihaleye iillşk'in Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

164. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin 
Mili Eğittim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

165. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakamından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

166. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

167. — Tokalt Milletvekili Faruk Demiırtala'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

168. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, dış temsifcilM'erinrizde görevli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/255) (*) 

169. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
istanbul Kültür Sarayının bazı özel tiyatrolara tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

170. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümettin dış yardımlar konusundaki çakşmalarıma 
ilişkin Başbakandan sözDü soru önergesi. (6/229) 

171. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wefls FaHgo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

172. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğlencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

173. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğ-
lu'nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime 
ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/259) <*) 

174. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirime ilişkin içişleri Ba
kanından «özlü soru önergesi. (6/260) (*) 

175. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Denizli Emniyet Teşkilatı görevlilerine iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

176. — Giresun Mıiitetvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun Eğitim Ensitütüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim ve içişleri 'bakanlarım
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

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

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



İ7Ö. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğretmen
lere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/247) 

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

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

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

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

183. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

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

185. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına Miskin Miffi Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

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

187. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişiklin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

188. — Adana Mililetvekili Hasan Gürsoy'un, 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakan
dan sözliü soru önergesi. (6/278) (*) 

189. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Diyanet İşleri Başkanlık Makamında meydana ge
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
•(6/27-1) (*) 

19Q. — Denizli' Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

191. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 
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192. — Manisa MilletvekM Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayicilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

193. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, Konya 
Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın yakınlarına bazı 
irrikânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/277) (*) 

194. — İzmir Milletvekilli Şinasi Osma'nın, viskil 
ithaline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) {*) 

195. — Giresun Milletvekili Nizamettıin Erkmen' 
in, Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen 
öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, bö
lücülük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/286) (*) 

197. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ko-
mıisetrlik imtihanıyla ilgili basında çıkan halbere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

198. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin- Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/289) (*) 

199. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına Mşkio 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettih Karaca' 
nın. kayıp olduğu iddia edilen bir işçiye ilişklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

201. — Muğla MiletvekiM Ahmet Buldanlt'nın, 
Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/292) (*) 

202. — Aydın Miletvekii Nafait Menteşe'nıin, 
DİSK'in 1 Mayıs Hazırlıklarına İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

203. — Sakarya Millet vekili Güngör Hun'un, 
madeni eşya imalalt tesisi inşasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/294) (*) 

204. — Sakarya Milletvekili Güngör" Hun'un, 
A. Hikmet Müezzinoğlu'nun vergi mükellefiyetkıe iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) 

205. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu-
Düzce'de gösterilen «Babayiğit» adli filme illişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/2%) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so+ 
rüya çevrilmiştir. 
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206. — İçel Milletvekili Ali Ak'in, yabancı bir 
gazetedeki beyanlarına ilişkin Başbakandan" sözlü so
ru önergesi. (6/297) (*) 

207. — İçel M'ill'etvekıillii Nazını Baş'ın, bölücü
lük ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 

208. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, görev
lerinden alınan ve yerleri değiştirilen işçi ve memur
lara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/299) (*) 

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

210. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın. 
Ankara Gülveren lisesindeki felsefe sınavı sorul arı
na ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/301) •(*) 

211. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, İs
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 22 numaralı bil
dirisine İlişikn Başbakandan sözliü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

212. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, İzmir' 
de yapılan 1 Mayıs toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözdü soru önergesi. (6/303) (*) 

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

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

(*) 
215. — Antalya Milletvekili Gallip Kaya'nın, Kıb- . 

rıs Televizyonu hakkında bir gazetede yayımlanan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

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

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

218. — Giresun. Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay-

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

lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

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

220. — 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) (*) 

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

222. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
4 Ocak 1978'dem ıbu yana işe alınan memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/317) (*) 

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

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

225. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 
ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

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

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

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

229. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Oımhuırıiyet Gazetesinde ya
yımlanan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakamından 
sözlü soru önergesi. (6/321) 

230. — Sivas Milletvekili Azimet KÖylüoğlu'nun, 
katil zanlısı Mehmet A İ Ağoa'nın Askeri Cezaevin
den kaçışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/322) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
1. — Sıv'as Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

2. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Mili Eğitim Komisyonu Raporu. ! 
(2/672) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 30 .4 . 1979) I 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik j 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komis
yonu Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi.: 31 .5.1978) 

4. — İsparta İM Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı; 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

5. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. —.Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu, Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı: 14) 
(Dağıtma tarihi : 14 .2 . 1978) 

7. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Güt 8, Sayfa 131?de kayıtlı Metanet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Alay 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı: 15) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

8. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15te 
kayıtlı Yusuf oğlu, ŞakübeMen olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyon 
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 .2 . 1978) 

9. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Gilt 
5703, Sayfa 34*te kayıtlı İsmail oğlu, Düriyelden ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesıine dair Başbakanlık1 

tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14.. 2 : 1978) 

10. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisli Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 

2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğîu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili] 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28.2.1978) 

13. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
"Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 
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14. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C Senatosu S Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 .1978) 

15. — C. Senaaosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kilin kanun teklifi ve Adialet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı: 53) ^Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

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

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi: 7 . 3 . 1978) 

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

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifli ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1978) 

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Röker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 .1978) 

21. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki -Emine Şimik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge

reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu: 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı: 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 , 4 . 1978) 

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

23. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) 

24. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 4 . 1978) 

25. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

26. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 
36 nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) 
numaralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun 
Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sa
yısı : 97) (Dağıtma tarihi : 10 , 5 , 1978) 
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27. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

28. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 , 6 . 1978) 

30. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 , 6 . 1978) 

31. — Ali Ulusoy'un, özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

32. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 6 . 1978) 

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

34. - - Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S, Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

35. — İsmail Niyazi Aksoy'un, özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

36. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

! 37. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ve 
I 34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı-
I sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-

mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda ş;eçen sü-
I relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila

vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

38. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
15 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı. hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu'Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

39. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 

I Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

40. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini, değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 

I maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka-
I nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra

porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

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

42. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
( Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 

işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

43. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 

1 Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi: 27 . 6 , 1978) 



44. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nîn, 
Yusuf Kemal Yaşar'in özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

45. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

46. —, Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

47. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

48. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

49. — İzmir -• Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 50. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 .1978) 

51. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 
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Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1978) 

X 52. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tafım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1978) 

X 53. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Mü
dürlüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

54. — tmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

55. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

56. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

57. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ile C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Sena
tosu : 2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

58. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma-

(X) Açık oylamaya tabi işler. 
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•sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
-ve Plan ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5.2.1979) 

X 59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, izmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 

Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, istanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili ihsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
izzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690), 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

60. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları, (2/594) (S. Sayısı : 280) 
<Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

61. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve is
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın istanbul'da Metro inşasının ve İşletme
sinin Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

62. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 
arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

63. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza "Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun .tek
lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı ; 332) (Dağıtma tarihi : 
29.3.1979) 

64. — Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 19791 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1979 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 saydı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve,777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 10.4.1979) 

X 65. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, 
Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen 1 . 7 . 1948 gün ve 5237 numaralı Bele
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına iliş
kin 2216 numaralı Kanun ile geri gönderme tezke
resi ve Plan Komisyonu Raporu. (1/271) (S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1979) 

66. — Yunak ilçesi, Hacıfakılı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâzım Ergün'üıi, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiye-
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tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (3/558) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tari
hi : 27 . 4 . 1979) 

67. — C. Senatosu Zoguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/473) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1979) 

68. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurum-
luoğlu'nun, 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 
Maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/758) (S. 
Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 1 6 . 5 . 1979) 

69. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çi'lesiiziin, 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ile 15 arka
daşının, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ile 3 arkada
şının, Fındık Tarımı Hakkında Kanun teklifleri ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi": 18.5.1979) 

70. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ile Yıl
maz Balta'nın, Divanbakırlı Gemisi Mürettebatının 
özel Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/655) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1979) 

X 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sa
hanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4.6.1979) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto
kol ile Sözleşmenin Yürürümü ile İlgili İdari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/242) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 73. — Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 4 , 6 . 1979) 

74. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko

misyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma-
tarihi : 4 . 6 . 1979) 

75. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarlısının Millet Meclisıince kaibul edilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişliMıilkllerıe ilitşlkiin Millet Meclisi Planı, 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisti : 1/1153; C. Senato
su : 1/624) (M. Meclisi S. Sayısı : 143'e 1 nıci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi: 7.6.1979) 

76. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,. 
5434 sayılı Türkiye Cınmlhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nonuna 3 Geçidi Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 sayılı Kanunun Geçıioi Maddeleri-
niın Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Değişiik--
lik Yapılmasına Dair 2161 sayılı Kanuna ©lir Ek Matiz
de Eklenmesinle Dair Kanun Teklifi ve Plan Komis
yonu raporu, (2/654) (İS. Sayısı : 363) (Dağıtma tari
hi : 7.6.1979) 

77. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa 1 Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu* 
(1/275) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihli : 7.6.1979) 

78. — Zonguldak Milletvekili Abdulmutitalip Gül 
ve 2 arkadaşının, İbrahimoğlu Cemal Alemdar'ın Af
fı için Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu, 
(2/743) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979)* 

79. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta* 
sarısı ve M i l Savunma ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/1170) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

80. — Osman Kızılkuyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu* 
(1/286) (S. Sayısı : 366) (Dağıtıra tarihi : 12.6.1979) 

X 81. — 21.6.1927 günlü ve 111 saydı As
kerlik Kanununa kimi ek maddeler ve bir geçici 
madde eklenmesıine ilişiklin Yasa Tasarısı ve Milli. 
Savunma ve Plan komisyonları raporları. (1/273) (S. 
Sayısı : 368) (Dağıtma tarihli : 13.6.1979) 

82. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifi ve Milli Eğitim, Milli Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 13,6.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi i$leK 
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83. — C . Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıiıbra-
hlimoğlu'ınun, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler ek
lenmesine dair Kamun Teklifi ile Nevşehir Müetıve-
Süili İbrahim Btlhem Boz'un, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununa 2 madde eklenmesine dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komis
yonları raporları. (2/513, 2/653) ( S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 15,6.1979) 

84. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
fcepe'niin, 6559 sayılı Türkiye Demıir ve Çeük İşletme
leri Kanununun 1 «uca. maddesinin değiştirilimesi hak
kında Kanun Teklifi ve Salkarya MİfllIeıtiveMli Barbo-
nos Turgut Boztepe ile Haıtay Milletvekili Öner Mı&-
ka'nin aynı konuda Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları, 
(2/601, 2/644) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
13 , 5 1 1979) 

85. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesıine ilişkin 
Kanun Tasarısı ile Kanıya Miletvekıilli Şener Battal' 
m, subay, astsulbay ve askeri memurlara 'bir üst de
rece verilebilmesi (için 926 sayılı Tüirtk Silahh Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hakn 
kında Kanun Teklifi ve Sivas Milletvekili Azimet 
KÖylüoğlu'nun, 2182 sayılı Yasaya bir ek madde ek
lenmesine ailt Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları, (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtıma tarihi: 15 . 6 . 1979) 

86. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cum-
huıfbagkıânıınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen Dilaıver Göçemen (Göçmen)in Özel Affı 
Hakkında 2232 numarah Kanon ille Geri Gönderme 

Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/296) 
(S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1979) 

87. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 10 ar
kadaşının, 2739 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller hakkındakıi Kanunun 2 ncd maddesinin de-
ğiştMImesine ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 221 sayılı Ka
nunum yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/764) (S. Sayı
sı : 373) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1979) 

88. —Aydın Milletvekili Selami Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vamık Tekim'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 ncli maddesinin 5 nci 
fıkrasının değiştirilnıesiıne dair Kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi: 27 . 6 . 1979) 

X 89. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında «Trakya'da ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudut 
Olaylarının Önlenmesi ve Halli hakkında Anlaşma» 
ile Trakya hududunda ve Meriç Nehrinin Denize 
Döküldüğü Bölgede Hudut işaretlerinin Muhafaza
sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin Kanon Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 .6 . 1979) 

90. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonlları ra
porları. (1/203) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
23 . 10 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi isler., 

\>G« 

(Miöet Meclisi 20 nci Birleşim) 




