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2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak 
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let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10(/75) 9Uâ:91<7! 

C) Tezkereler ve önergeler. 917 
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Sayfa 
sine ilişkin Kanun Teklifinin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/180, 4/312) 917:918 

2< — Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir 
Ablum'un, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Ka
nununa Bir Ek Madde ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin doğrudan 
doğruya gündeme alınması hakkında önergesL 
(2/701, 4/31.1) 9)18:9201 

Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu, Irak'ta 
tutuklanan vatandaşlarımız ve idam edilen soydaş
larımız hakkında., 

istanbul Milletvekili Sevil Korum, Devlet Planla
ma Teşkilatına ilişkin Hükümetin tutumu hakkın
da ve, 

Hatay Milletvekili Malik Yılman da, Hatay'da 
son günlerde gelişen anarşik olaylar konusunda gün
dem dışı birer konuşma yaptılar. 

Yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Cemal Külâhlı'ya Devlet Bakanı Koksal Top
tan'in vekillik etmesinin ve, 

Kaldırılmış bulunan İşletmeler Bakanlığı ile Ye
rel Yönetim Bakanlığı bünyesinde iken ilgili oldukları 
bakanlıklara devredilen kuruluşlar dışında bu bakan
lıkların merkez teşkilatında çalışanların çeşitli bakan
aklara ve kuruluşlara atamaları yapılıncaya kadar 
kadrolarıyla birlikte, işletmeler Bakanlığında çalışan
ların Başbakanlığa, Yerel Yönetim Bakanlığında ça
lışanların da içişleri Bakanlığına devredilmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri ile, 

Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 10/27 esas numa
ralı Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

644 sayılı Milli istihbarat Teşkilat Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi hakkında. (1/23), 

644 sayılı Milli istihbarat Teşkilat Kanununun 
10 ncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile 
ikinci fıkrasının değiştirilmesine ilişkin. (1/43) ve, 

644 sayılı MÜH istihbarat Teşkilat Kanununun ba
zı maddelerinin değiştirilmesi ve ek maddeler ile geçici 

Sayfa 
3. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa 8.7.1971 gün ve 1425 sayılı 
Kanunla eklenen ve 1.6.1976 gün ve 20)13 sa
yılı Kanunla değiştirilen ek 6 ncı maddenin 
1 nci Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Ya
sa Teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/806) 92Q:924 

madde ilavesi hakkında (1/46), kanun tasarılarının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkereleri okun
du; tasarıların geri verildiği bildirildi. 

Açık oya sunulan : 
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki

lâtlanması modern silah, araç ve gereçlerle donatıl
ması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
me yetkisi verilmesi hakkında 1632 sayılı Kanunun 
1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tasarısında (1/168) (S. Sayısı : 262), birleşi
min sonunda açıklanan oylama sonucuna göre çoğun
luğun sağlanamadığı bildirildi. 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal'ın, su
bay, astsubay ve askeri memurlara bir üst derece ve
rilebilmesi İçin 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hakkında 
Kanun Teklifi ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, 2181 sayılı Yasaya bir ek madde eklen
mesine ait yasa önerisi (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371), 

A, Ooaik 1961 Itarihli we 211 sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 33 ncü maddesinin 
(a) bendine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Tasa
rısı ile Tütk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 
47 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/348, 1/354) (S, Sayısı : 378), 

C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın, 657 
sayılı Kanunu tadil eden, 1897 sayılı Kanunun 36-A/l 2 
maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek geçici 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 908 — 
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ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilavesi ve 
aynı Kanunun 8 nci maddesinin tadiline mütedair 
Kanun Teklifi (2/192) (S. Sayısı : 249) ve, 

Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurumluoğlu' 
nun, 1512 sayılı Noterlik Kanununun 112 nci madde
sinin son fıkrasının değiştirilmesine ve bu Kanuna bir 
ek geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi 
(2/758) (S. Sayısı : 352) kabul edildi. 

Balıkesir Milletvekili Sadulla'h Usumi ile Kars 
Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile işlenmiş 
suçların affı hakkında Kanun Teklifi (2/357) (S. Sa
yısı : 136), 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Geçici 
Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/170) (S. Sayısı : 365), 

İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 7/2, 
Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay 
(Ulubay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/86) (S. Sayısı : 12), 

Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21'de 
nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 

1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/85) (S. Sayısı : 13) ilgili komisyon temsilcileri ve 
bakanlar; 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında (2/394) (S. 
Sayısı : 105) ve, 

İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 2527 sa
yılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair (2/672) (S. Sa
yısı : 350) Kanun teklifleri de, ilgili bakanlar Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından ertelendiler. 

30 Ocak 1980 Çarşamba günü-saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 16.32'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

BÎRÎNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15J0İO 

BAŞKAN : Başkanvekili AH Fuat Eyüboğlu 

DtVAN ÜYELERİ: Mustafa Gazalcı {Denizli), Recep Özel (îsfiaribul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 36 nci Birleşimini açıyorum. 

II. —YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı-
îacaıktrr; salonda bulunan sayın üyelerin burada bu
lunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyo-
rumı 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

III- — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 29 Ocak 
1980 tarihli 35 nci Birleşimde «Devlet Planlama Teş
kilatına ilişkin Hükümetin tutumu» hakkında gündem 
dışı konuşan İstanbul Milletvekili Sevil Korum'a ce
vap veren konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan

bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
dem dışı konuşma yapan İstanbul Milletvekili Sevil 
Korum*un konuşmasına cevap vermek istiyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (îstan-

bull) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üeyleri; 
29 Ocak 1980 günü gündem dıişı konuşma yapan 
Cumhuriyet Halk Partisi istanbul Milletvekili Sayın 
Sevil Korum'un dile getirdiği konuyla ilgili olarak 
arzı cevap etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 
Sözlerime başlarken Yüce Meclisi saygı ile selamlı
yorum. 

(Sayın Mİlletvekileri, Adalet Partisi siyasi İktidar
ları, ülkemizde plan fikrinin ve planlı kalkınmanın 
savunucusu ve dinamiği olmuşlardır. 1967 - 1972 dö
nemini kapsayan ikinci Beş Yılık Kalkınma Planı, 
yurit gerçeklerine uygun, kaynalk fikrine sahip ve 
millet arzuarına cevap veren yegâne plandır. Bu 
planın uygulaması sonucunda üllke, ortalama % 7 kal
kınma hızını elde etmiş, fiyat artışları yılda ortalama 
% 6 civarında tutuşabilmiş, kamu yatırım gerçekleş
meleri l96Tde % 84 iken 1970*te % 101 'e ulaştırıia-
bilmiştlr. 

Türk Milleti, bu plan döneminde tarım toplumu 
olmaktan çıkarılmış, sanayi toplumu olmaya yönlen
dirilmiştir. Üretimin hemen hemen her dallında artış
lar birkaç katına bu dönemde ulaştırılmıştır. Bu dö
nem, Devlet Planlama Teşkilâtında 91 sayılı Yasanın 
lafzına ve ruhuna en uygun çalışmanın yapıldığı tek 
dönemedir. Bu başarıda, halen Yüce Mecliste muhte
lif partilerde milletvekili ve senatör olan değerli ar
kadaşlarımın, bu arada Sayın Korum'un da payı ve 
eme£i vardır. Bunu küçültmeye uğraşmak, kendi ken
dimizi inkâra kalkışmak ne ölçüde doğru olur, bunu 
Yüce Meclİsİti takdirine bırakıyorum. 

Sayın Korum'un, kendisini bu Mecliste savunma 
imkânına sahip olmayan bir yüksek devlet memuru 
hakkındaki sözlerini de uygun karşılamadığımı ve 
üzüntü, ile karşııladığımı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Özal, hiç kimsenin değil, yalnızca devleti
nin memurudur. Kendiisli, iyi yetişmiş, dürüst, çalış
kan, vefakâr ve feragat sahibi bir teknisyendir. Sa
yın Koruim dahil, şu anda Mecliste bulunan pek çok 
plancının - ben de dahil olmak üzere • müsteşarlığını 
yapmıştır. O dönemde kendisi için bu sözlerin söylen
memiş olması da benim söylediğimin gerçekliğini gös
terir; 

Türk'iye Cumhuriyeti yasaları, özel sektörde gö
rev alanların devlette çalışmasını engelleyen bir hü
küm ihtiva etmemektedir. Böyle olduğu içindir ki, 
her hükümet bu tip personelini iktisadi Devlet Te
şekküllerinde genel müdürlüklerde, müsteşarlıklarda, 
Devlet Planlama Teşkilâtında İstihdam etmiş, hatta 

bakan bile yapmıştır. 1974 Cumhuriyet Halk Partisi 
Koalisyon Hükümetinde,. 1978 Cumhuriyet Halk Par
tisi hükümetlerinde bunların örneklerini görmek 
mümkündür ve doğrudur. Yapılan yanlış değildir. 
Bunun yadırganacak tarafı olmamak, tam tersine, se
vinilecek tarafı olmak gerekir. Çünkü, çok yakın bir 
maziye kadar personel yönünden devlet özel sektörü 
besler idi. Şimdi ise, bu tersine dönmüş bulunmakta-
dır., 

Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, Programıyla 
Yüce Meclislere karşı sorumludur. Hükümet, Yüce 
Meclislerce kabul edilen programında, ekonomiyi dü
zelteceğini, enflasyonu önleyeceğini, üretimi artıra
cağını, duran yatırımları hızlandıracağını vaat etmiş 
bulunmaktadır. Bu tedbirlerin büyük bir bölümü uy
gulama alanına intikal ettirilmiştir. Bunların başarıya 
ulaşması milletimizin geleceği bakımından şarttır. 

Bu sebeple, Hükümet olarak bu meseleye milli 
bir mesele olarak bakmakta ve tüm siyasi partilerimi
zin ve büyük milletimizin desteğini beklemekteyiz. 
Bu tedbirlerin hedeflerine ulaşmasında Devlet Plan
lama Teşkilatına mühim rollerden biri düşmektedir. 
Devlet Planlama Teşkilatında bir kıyım söz konusu 

değildir, hiç kİmısenin işine son verilmemiştir. 91 sa
yılı Kanunun amir hükümleri gereğince, personelin 
kadrolarına oturtulması söz konusudur. Böyle bir iş
lem 1971 yılında 57 personel, 1974 yılında 12 perso
nel, 1978 yılında 10 personel için yapılmıştır. Bunlar 
yapılırken şayet yanlışlıklar veya hatalar olmuş ise, 
bunları düzeltmek mümkündür ve yapılması da her 
zaman mümkündür. 

Şunu belirtmek isterim ki, Hükümetiniz, tüm 
Türk Milletinin hükümeti olarak, kanunlara, nizam
lara saygılı, devletine inançla bağlı, onun başarısı 
için çalışan, Cumhuriyetin başarısını kendi başarısı 
kabul eden her memurunun ve vatandaşının yanında 
olmuştur, olmaya da devam edecektir. Adalet, Hükü
metimizin baş prensibi olacaktır. Bu hükümet döne
minde müsteşar yardımcılarının nüfus memurluğuna 
indirildiğini, bir illimize o ilin ihtiyacı olan memur 
savısının 5 katı memurun sürgün olarak gönderildi
ğini, bir kuruluştan 5 bini aşkın işçinin işine son ve
rildiğini hiç kimse görmeyecektir ve gösteremeyecek
tir, 

Sayın milletvekilleri, konuşmamın sonuna gelmiş 
bulunuyorum. 1973 yılında Ulaştırma Bakanlığı Müs
teşarı olarak istihdamımı iyi bir örnek olarak verdi
ler, Sayın Korum. Bu örmek, devletfa devlet olması 
örneğidir ve tektir; ama, Adalet Partisi siyasi ikti-
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darlarının bu devlet anlayışını ne kadar dikkatle yü
rüttüğü, şu anda Yüce Mecliste bulunan 20'yi aşkın 
sayın milletvek'ü ve senatörün muhtelif tarihlerde 
Adalet Partisi siyasi iktidarlarında yüksek memurlar 
olmasıyla kendisini göstermektedir. Bu bakımdan 
kendileri müsterih olsunlar, kendisini devletin me
muru sayan herkes görevini yürütecektir. Ancak, ka
nunların suç saydığı hususları işlemeye devam eden, 
kendisini her hangi bir siyasi kuruluşun veya örgütün 
memuru sayan kimseler hakkında da kanunlar aynen 
uygulanacaktır. 

Sözlerime burada son verirken, el ve gönül birli
ğiyle memleket ve millet hizmetinde olalım diyorum. 
Bakanlıklarımız her partiden parlamenterlerimize her 
zaman açıktır, gelin konuşalım. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Gündem dışı söz isteği olan arkadaşlarımın istekle
rini imkân içerisinde yerine getirmeye çalışıyorum. 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, 
Parlamentonun denetim görevini yapması zorunluluğu 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Parlamentonun denetim görevini 
yapması zorunluluğu konusunda, Kayseri Milletve
kili Sayın Turhan Feyzioğlu, buyurun efendim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Türkiye'de bugün, bütün gün çalışıp, ayda bir kaç 
bin lira aylık veya ücretle bu zam ve pahalılık fırtı
nası ortasında? aile geçindirmeye çalışanlar var. Ayda 
birkaç bin lira ile mesken derdini mi, ailesinin yiyeceği
ni mi, giyeceğini mi, çocuklarının eğitim masrafları
nı mı karşılayacağını şaşırmış insanlar var. Hatta mil
yonlarca insan var ki, asgari ücret üzerinden de olsa 
her hangi bir işe razı, fakat böyle bir işi de bulamı
yor. 

Bunun yanısıra aynı Türkiye'de; vicdanları sızla
tan, resmi kişilerin h'imayesÜ ve ortaklığı ile sürdürü
len vurgunlar var. Bunlardan bazıları belgeleriyle bu 
kürsüye getirildi, birçoğu ilgili bakanlıkların müfet
tişleri tarafından incelendi; ortaya yüzlerce resmi bel
geye dayanan müfettüş raporları çıktı; iddiaların doğ
ruluğunu pırıl pırıl aydınlatan müfettiş raporları. 
, Müfettişlere verilen görev maalesef çok sınıriaındı-ı 

rıldığı için, bu raporlar gerçeğin tümünü değil, sade
ce bir bölümünü aydınlatıyor. Fakat yine de bu ra
porlar yüz milyonlara varan dev yolsuzlukları, resmi 
delil ve belgeleriyle apaçık sergilemeye yetliyer. Bu 
raporların bazıları, denetilmeleri doğrudan doğruya 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev alanına giren 
kişilerle ilgili. Fakat ne yazık ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi, kendisine düşen görevi yapamıyor, daha 
doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Anayasa
dan doğan denetim görevlini yapması durmadan en
gelleniyor. 

Bu konuda dünkü ve bugünkü Sayın Barbakanlar
la görüştüm, parti başkanı sıfatlarına hitap edterek 
durumu ve Türkiye Büyük Millet Meclisine düşen 
görevleri arz ettim, Millet Meclisinin değerli Başka
nının iyi niyetli çabalarının neden sonuçsuz kaldığını 
belirttim, sayın grup yöneticileriyle görüştüm, Bütçe 
Komisyonuna giderek derdi orada dile getirmeye ça
lıştım. bugün Yüce Kurulunuza, Vicdanlarınıza hitap 
ediyorum, 

(Size bir örnek vereyim; geçen yıl kurulması ka
rarlaştırılmış bir soruşturma hazırlık komisyonu var. 
Bu komisyon bugün toplansa, aradan geçen süre zar
fında, müfettişlerin tespit ettiği belgeler ve bilgilerle 
derhal sonuca varabilecek durumda. Komisyonun 
raporu elbette Yüce Mecliste karara bağlanacak, son 
söz elbette Türkiye Büyük Millet Meclisinindir; bu 
kararın ters çıkması, eldeki belgeler ve bilgiler ışığın
da artık mümkün değil. 

16 kişilik komisyonda üyelerin 16'sı da her hangi 
bir partiden olsa, 16 CHP1İ, 16 AP'li veya İ6 MSP'li, 
16 MHP'li arkadaşımız veya 16 bağımsız, partiler 
dışı arkadaşlanlmız bu komisyonda görev alsa, kesin 
deliller ve müfettişlerin tespit ettiği belgeler karşı
sında sonucun en küçük ölçüde değişeceğine inanmı
yorum, 

Ne yazık ki, komisyon bir yıla yakın bir zaman
dan beri çalışamamıştır ve hatta bugün bu komisyon 
kurulu bile değildir. Ortada komisyon kalmamıştır. 
Çünkü Sayın Meclis Başkanının çabalarına, birbirini 
kovalayan sözlü, yazılı tekitlerine rağmen, komisyo
na üye verme, komisyondan üye çekme gibi işler, iç
tüzüğün amir hükümlerine göre, uygulamada yıllar
dır yerleşmiş usullere göre otomatik olarak yapılması 
gereken işler bir türlü yerine getirilmiyor. 

Sonuç şu : Bu komisyonun ve bunun gibi daha 
birçok komisyonun görev süreleri dolmuş, sürelerinin 
uzatılması ve üyelerinin tamamlanması gerekir; bir 
partli grubunun kendisinden isteneni yapmaması, Sa
yın Başkanın konuyu Birleşik Toplantı gündemine 
getirmesini ve gerekli seçim ve uzatma kararlarını al
maşım engelliyor. Bu durum böyle sürüp gidemez. 
Ben Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir üyesi ola
rak, Anayasadan', milletvekilliği sıfatımdan doğan bir 
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görevi, bütünüyle, kemaliyle yaptım; fakat Türkiye 
Büyük Millet Meclislinin soruşturma konusunda gö
rev yapmasını sağlamak elimde değil. Bu görev ilgili 
grupların başkanlarına düşüyor. Bütün partilerdeki 
değerli arkadaşlarımın, siyasi görüşü ne olursa olsun, 
sağduyuya sahip, devletin ve milletin yüzmilyonlarca 
lirasının hesabını sormanın bir görev olduğu bilincine 
sahip arkadaşlarımın, bu konuda kendilerine düşen 
görevi yapacaklarını umuyorum. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri zararlarının yüz mil
yarlara vardığı ileri sürülerek, her yıl zam üzerine 
zam yapılıyor. Peki bu Meclis yüz milyonlara varan 
rriillet parasının apaçılk bir yolsuzlukla şunun bunun 
celbine aktarılmasının hesabını sormayacak mıdır? 
Bir gün millet bunun hesabını sormayacak mıdır? 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim. 

TURHAN FEYZÎOĞLU (Devamla) — Ortada 
adliyeye intikal eden bazı raporlar var. Bu raporlara 
göre 150 milyonluk"-bir yolsuzluktan dolayı memur
lar yargılanıyor. Küçük memurlar, yolsuzluğu önle
mek için çırpınmış olan bazı görevliler dahil, şu anda 
yargılanıyor, ikinci duruşması yapıldı; ama Türkiye 
Büyük Millet Meclisline aynı konudaki raporun ya
rısı gelmiş. 3 - 305 sayılı rapor savcılığa gitmiş, suç 
sabit, dava açılmış. Aynı tarihte, aynı müfettişlerin, 
aynı konu ile ilgili bir başka raporu var; işin, Mec
lisin ele alabileceği yönü var. 4 - 305 sayılı rapor ay
lardan beri kilit altında duruyor. Değerli arkadaşlarım 
bu böyle gi demez. 

Bu kürsüye getirilmiş ve inatla reddedilmiş olan 
bir başka konu, müfettiş raporuyla ortaya çıkmış 
durumda. Bir kilo zeytin alamayan işçi emeklisinin 
parası bu, 100 kilo zamlı demiri nasıl alacağını düşü
nen küçük sanatkârın parası bu, 1 milyon kilo demi
rin parasını, millete, emekliye, işçiye ödeterek almış 
adam, falan inşaatta kullanacağım diye; kullanmamış, 
parasını devletten almış. 

«450 metreküp toprağı 90 bin kamyon yükü ola
rak taşıdım diyor, tamamı yanlış, % l'ini bile taşı
mamış, müfettiş raporu meydanda. Hafriyat böyle, 
iksa böyle, demir böyle, kereste böyle... 

Müfettişleri tayin eden, «bu yolsuzluklar yoktur» 
diyen, bakanların ta kendileri. O müfettişler bu ger
çekleri tespit etmiş; ama buna rağmen bu ortaya çık
mıyor, buraya gelmiyor, konuşulmuyor, komisyon 
kurulmuyor. Meclis böyle gidemez, bunun hesabını 
sormaya mecbur bu Meclis. 

Söz konusu olan; emeklinin, dulun, yetimin, işçi
nin alınteriyle birikmiş olan 100 milyonlarıdır. Bu 

Meclis bunun hesabını soracak mıdır, sormayacak 
mıdır? Eğer bunun hesabını biz sarmazsak, bir gün 
millet bunun hesabım bizden soracaktır. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İstan
bul'da bazı okullarda Atatürk'ün heykeline yapılan 
tecavüz hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — îstaniburda bazı okullarda Atatürk'
ün heykeline yapılan tecavüz hakkında gündem dışı 
söz isteyen; İstanbul Milletvekili Sayın Turan Kocal, 
buyurun. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

İstanbul'da bundan 4 - 5 gün evvel bazı okullarda 
vatan hainleri Atatürk'ün heykellerini tahrip ediyor 
ve bazılarını da kırmızıya boyuyor. Bu haber haliyle 
emniyet teşkilatına intikal ediyor ve emniyet teşkilatı 
üzerinde muhakkak ki duruyor; ama hâdisenin oldu
ğu gün haber bültenlerine dikkat etmek gerekiyor. 

Bu kırılan, kırmızıya boyanan Atatürk büsltünün 
üzerine; vatan haini, Türkiye'yi komünist bir ülke 
haline getirmek isteyen Mustafa Suphi'nin resimleri 
asılıyor ki, bu Mustafa Suphi denen folaimin (hepirii-
zıin malumu olduğu veçhile), özlediği Rusya'ya gön
derilmek üzere Atatürk tarafından bir motora bindi-
rildiiğitni İde bilenlerdensinliz. Bu hadise oluyor ve ha
diseyi biz, hepiniz radyonun 19.00 haberlerinde din
liyoruz, 19.00 haberleri bunu veriyor; fakat hepini-
z'n malumu olduğu veçhile, 19.00 radyo 'haberleri 
pek az dinlenmektedir, daha ziyade televizyon haber-
lerıi ta'kip edilmektedir ve saalt ZO.OO'deiki televizyon 
haberler ibültlteninde bü tahripten ve bü kırmızıya bo
yama, Mustafa Suphi denen hainin resminin Ata
türk'ün heykelilnım üzerine asılmlasınidan hliç bahsedil
miyor. Son televizyon haberlerinde de yine yok ve 
merak ediyor ve soruyoruz; neden acaba, bu geniş 
bir yayına saıhip olan TRT'den verilmiyor diye, bi
ze - yanlış doğru bilemem - «Bu haberlin yayınlan
masına ambargo konduğu» ifade ediliyor, yasaklan
dığı söylönıiyor. 

Şimdi, İstanbul Milletvekili olmam dolayısıyla, 
İstanbul'da bu hadiseyi yalnız yapan değil, bütün 
anarşik hadiselerin kökeninde yatan kişiler ve top
luluklar veya kuruluşlar aynı duygu düşünce içeri
sinde Türkiye'mizi batırmak istiyorlar. O halde bun
lara devlet kuruîuşlarıfnın gerdkll cevalbı vermesi 
lazım. 
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Ayrıca, yine bumdan 3 - 4 gün evvel Ankara'da 
Devlet Su îşleni konferans 'salonunda makime mühen
dislerinin oda tolantısı yapılıyor. Bu oda kongreleri 
'toplantılarında, kongrenin açılışını müteakip, orada 
buluınıanların bir kısmı ayağa kalkarak sosyalist em-
ternasyoneli söylüyorlar, bir grup da İstiklâl Marşını 
söylemeye 'başlıyor ve İstiklâl Marşını söyleyenler, 
sosyalist enternasy öneli söyleyenler tarafından kapı 
dışarı ediliyor. 

Bunları neden ifade etmek lisltedim gündem dışı 
olarak? İfade etm'ek i-steyüsimıin sebebi şudur muh
terem arkadaşlarımı : 

TRT bu haberleri gayet açıklıkla Türk Mdlletine 
sumımahdır ve Türk Milleti bu çürük mallarını bütün 
çıplaklığı ile görmelidir. TRT bunları sakladığı müd
detçe, bu çürük mallarının, kokmuş mallarının vatan
perver Türk milleti tarafından görünmemesi halimde 
daha büyük sakıncalar yaratacağına inandığımdan 
dolayı bunu buraya getirmiş bulunuyorum ve gene 
düyorutn ki, Hükümetim/ize, Hükümete sesleniyorum : 
TRT'nin bu gibi hususlar üzerinde daha fazla titiz
likle durmasını istiyorum. Anayasal kuruluşları, bil
hassa anayasal kuruluşları 'bu veya buna benzer va
tan haimleririin, devleti ve milleti yıkmak üsteyen, Ata
türk'ün meyk'elklin yerine vatan haini Komünist Mus
tafa Suphi'nin resmini koyacak kadar a'lçaklaşan, ru
hunu kaybedân, şamsiiyetsiz kişilerin kamuoyuna inti
kali lazımdır diyorum ve alnayasal kuruluşları !bu hu
susta göreve davet ediyorum. 

Hepinizi saygı ile selamlarını. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür e/derim Sayın Kocal. 

4. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kuma/m, son 
yapılan devalüasyon ve zam kararlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Son yapılan devalüasyon ve zam ka
rarları üzerime Trabzon Milletvekili Sayın Rahmi Ku
maş, buyurun efendlim. 

Sayın Kumaş süreniz 5 dakikadır, süre (içinde 
kalmamızı özellikle rica edeceğimi. 

RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Bütün konuşma
cılar gibi tabii. 

Sayın Başkanım, sayın milletvekili arkadaşlarım; 
Sayım Demirel'in başı bulunduğu Adalet Partisi 

azınlık Hükümetli 1 doları 70 Türk lirasına çıkarıp, 
başta Devletçe üretilen mal ve hizmetler olmak üzere 
iğneden ipliğe her şeye korkunç oranda zam yaptı. 
Zamlar kralı DemiireT'e yakışan bu idi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayemizde. 

— 913 

30 . 1 , 1980 O : 1 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Ama, işçinin, 
yoksul köylünün, memurun üstüne! «yangın somdur-
me» ı'iddiası ile göreve geldiğimi söyleyen Sayın De-
mirel, bu piyasa durumuna bakılarak rahatlıkla söy-
lenebilirki benzin sıkmaktadır. 

Sayın Demİrel, ülkenün içinde bulunduğu bu kor
kunç pahalılığa, Kasım 1979 Türkiyefsıi'nlin durumunu 
ele alarak bir savunma yapmaya kalkrmakltadır ve 
bu basın toplantılarını televizyonun kasıtlı veriş hi
çimi erini bir kıyıya iterek - onu başka bir güm ele 
alırız - «Kasım 1979'da inle iyi, ya da bugün me kötü?»' 
gibi bazı sorular sormaktadır. Kasım 1979'da, bugü-
ın'e göre şu tiyi arkadaşlarım : 'Bunun tartışması uzun 
gider ama kısa örnek veriyorum; o zaman pflyasadla 
rahat içki vardı, sigara vardı ki bugün 25 liraya alı
namıyor, çay vardı ve bunlar karaborsa saltıimıyordü; 
gazeteler ise dama rahat çıkıyordu. 

Bugün Kasım 1979'a göre piyasada ne daha iyi
dir, onu söyleye/bilirler md? 

AHMET SAYIN (Burdur) — İM ayda mı oldu? 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Ona da şjimdi 
cevap veriyorum. 

1 Mart 1978'de devalüasyon yaptı bizim Ecevit 
Hükümeti, işte ı«'ik'i ayda mı?» diyorsunuz, aynı şeyi 
Sayın Demire!, yaptığı basım toplantılarında söyledi 
o zaman. Şimdi bön söylüyorum : Ocak 1979 başın
da Eceviilt görevi aldığına göre, 1 Mart 1978 devalü
asyonunun ardından Demiirel şöyle diyordu, o dedik
lerini şimdi ben ona söylüyorum : «Bu devalüasyon, 
yalnızoa enflasyonu ve pahalılığı körükleyecektir. 
Hükümetlin ilk işi, parayı büyük ölçüde yıpratmak, 
tek başarısı da partizanlık oldu» Bern de ekliyorum; 
kurtlara devleti teslim eürji. 

Şimdi, Sayın Demirel «İki ayda bir Hükümet bu 
duruma gelmez»' derken, Mart 1978'de böyle konu
şurken, bunun n'eres'imde tutarlılık vardır? 

AHMET SAYIN (Burdur) — Senin aklın er
mez. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Senin aklın er
mez; sdn oradan konuşma, sen hiç anlamazsın 'bu iş-'. 
'terden. 

Eğer o zamanki konuşmaları gerçek idiyse, bu
gün niye devalüasyon yaptı? Yok, bugünkü konuş
ması gerçek ise Sayım Demıirel'in', ülkeyi iki ay yöne
ten bir hükümetin ekonomik politikası, ülkeyi de
valüasyona getirmeyecekse, 1 Mart 1978 günü nasıl 
öyle konuşabiliyordu? Biz bu duruma, Demirel'in 
tutucu, bölücü Cephe Hükümetlerimin yabancı ban
kalardan yüksek faizlerle, DÇM adı altında aldığı 
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kısa süreli büyük borçlarla geldik ve Sayın Demıirel 
gibi T kendisini deştiriyorum 'önün öyçüleriyle - yap
tığı ıbir koltuk operasyonudur; Türk parasını han-
çerlemiişıbir; IMF İle anlaşma, 'imızjaliafmıDşttır. iBu dıuırym-
da fcaJbadıaıyılıiğıını ibıırakjmayan Sayın Demfrrel'e soru
yorum1: «Ulus yaranına, (bulmadığımız IİMF anlaşmıa-
iaırındıalkü koşulaıu uygulamayacağız» dem'işterd'i; 
hangi kosjulardı ianlair, söyfleııler mi ve hangilerini uy
gulamadılar? 

İkincisi: BoeMilt Hükümetine, «İBu Hükümet, Pa
ris'in, Waslhliın)g|tion'un Hükümeti» diyordu; acaJba şlim-ı 
düki Hülklümat de öyle midir? Ve «Hükürnieltıiin (görevli 
refah dağultmalk)tiir|» diyordu:; şimdi (görüyoruz ki, De-
ınikıel Hükümeti İçlin Ibu «öz konusu değil; Hükümetin 
(görevli zam yapmaktır. 

(Üçıünıdüıslüi: Kendileri, sorumların ulusal olduğumu 
söyllüıyarfar; Ibir ısorunuın ulusal nilteJiğe kavuşması, 
Sayın Oemiırellin ölçlüUeııine göre, k|ayfiine göne mi ola
caktır?. 

Sayın Demimel, İti Hastan 1979'da Türkiye'de 
devalüasyon yapıldığı zaman, «İlık kez IMF'ye hü-
lk|üımetler oymuş Türkiye'de ve IMF 'bk kanlar dikte 
etotimiıilş|tia> diyordu1; ölçüM ıbu iste, sioruyoruım!: Bu, 
liksLnldi dilkjtesi midir kienıdlilerlime? 

Sayın milletvekiMerıi, gerçekjte devalüasyon konu
sunu, Saıyıın Demıirel'in (tutarsızı demeçlerime, yele göre 
yelken açan tutumuna göıla değarflenıdirerneydz fcuşkp-
sıuz. 'BMiğlinıiz gSibi, enflasyon ile ülkenin içimdekıi 
emeklçıi halk kesimi slömlürüinekte, enflasyonun sono-
cu olan devalüasyon üle de Ibu ısiömümülye ülkemin dış
tan sömürüsü eklenmektedir., 

1971 -; 1978 döneminde enflasyon hızı ABD'de % 
6J7; Fransa'da 9; Yunanistan'da H2,4; Porıtekiz'de 18; 
İsviçre'de 53; TürikŞiye'de 23,3, 

iBajüının zer#n ülkeleri, i% 10 dolayında (tuttuklara 
enflasyonu, geri Ibırakffcıklairı Ibağımlı ülkelere % 25 
oflamak dkıaç, etmektedirler. Gerçekte !bu ülkenin üre-
ıtlim - tüketim dengesi, gellir - ıgider dengesi, duş ödeme
ler dengesi saığlanmadıkça, parasal oyunlarla sonuca, 
gidilemez. 'Bu (ülkenin sanayi yapısı, ttiaırım yapısı, ulaş
tırma yapısı değiştirilmediği sürece, ülke dışa Ibağım-
lıkjtıan kurtulmadığı; sürece, 'Büyük Önder Atatürk'üm 
amaç iseçtiği tam Ibağımsızhğa kavuişmadığımıız sürece 
dajha çok enflasyon, devaliasyon sarmalı içerisinde 
(bocalayıp duracağız herhalde, 

'BAŞKA/N — BağlayımııZ: Sayın: KumaJş., 
RlAHMIÎ KUMlAiŞ (Devamla) Ülkenin üretim ve 

tüketim pfc#tilkasiMiıi dışa ibağlı (biçimde izleyen, enerji 
pöüüilkıasıını ıpetnole (bağlayan, ııfasjturmfalyı petrole 

bağlayan poitilklayıı güdenler 'ila onların baş mirasçısı 
Sayın Demıirel (bugünkü durumun Ikjiışli olaırak baş so-
nuimılusudıur. 

Sayın MıiMativekliUıerii, 17 Mart 1979 günü 1 litre 
'benzin 9 lirjadan 17 İkaya çıkarılmıştı; o zalmam Sayın 
Darnlirel «5 liraya mal olan (benzimi 17 liraya saltııyor-
laır. Bumun adıma,, aşıiru kâr, (ihljilkâr, vurgun» derler 
diyordu, IBiz de, Sayın Demirel ıbu Hükümeti kurun
ca, uzun söre Başbalklanıllıik yapmış ıbirindn ^orumlulluk 
duyguısu ölaıoalk̂ , ©rkelklliğilni gösterecek diye, tonzini 
ucuzlatıaoağııniı Ibekllliyoırdulk, Şimdi 32 liraya saitıyo«r 
normali Ibenzinli, Demiırel'le lgüilme'k,, mji gerekiır? İBu 
yetmez; arkadaşlar. Gülmek ,̂ ağlamak değil; Ülke kan 
lajğılııyor, 

Sayın mfflötyekiieri, Oeminal Ibu yaiptıklaını ziam 
değil, soygundur, kendti öyle Söylüyordu1 çünkü. «Tüır-
kiye'de Hükümöt oliduığunu kimıse iiıddia edemözı, ızjam 
makimesıi var» diyordu 2 Nisan 1979'da Talbid ki, 
30 Oaalk; 198Q'i göîrimieyerek- «Palbalülık işlkenee hali
ni aldı, zamilar yoksula ıbaskı» idiyordu, ışiimdli fbu 'bas
kı, ıbu zuümü 'göırülnıoe Demlirelli, lonıuın «cümnet» de
lmesini ibien kulanmıyoırom, lamla zailim gibi göirebilir 
miyiz larlkadiaşliarım!? (Adalet Pantlisjj lilkltiıdaıra gelince, 
yurlttaşın şekerine (göz dilkmüştir, !bir sigarayı halka 
çokj iglöırmüşıtür, Türk parasını ıtlaihtrlip etmilştir ve 
Türlk köylüsünü ıgüfbrede yaptığı korkunç zamla ilkel 
yöımtiemjlerıe yine Ibıaşvuırmak zloruımda Ibıralklmıştır,! 
gübreyi çok (görrnlüşıtüır. [Hükümet sofrayı taşmıştır, 
eöbime el latmışlbııı, enifliasıyon, halk-

'AJHİMfEn: SAYIN ((IBurdur) — îlkii ayda mı, iki 
ayda mı ödımıuş ibunillar'?! 

ıRAHMıt KUMAŞ ı(Oevamıl)a) — Bunliarı Sayın 
(Demiaıel diyordu, şimdi tben ikendiısine ısıöyiüyioı1um.i 

IBAŞKiAN — Sayın 'Kaımaş,, ibaPayınııız lütfen. Lüıt-j 
fen, 

iRiAHMt KÖMIAŞ ı()Davamla) — Bağlıyorum Sa^ 
yın Başkam. 

i«'Bmflasyon, halikı rejimden ve devletten ibıkıtır-
maık lisltftyenlierin kjullandıiklıarı .slilaihtır» diyıordü Sayın 
Demirel 2Q Mart 1979 günü. Şimdi aynı şeyli yapıyor, 
ıhallkjt nej'imden va delvletiten ısioğutuyor, Güney Ameri
ka modeli, (bazı modası geçmiş ûyguıllamalaırı getirme
ye kallkıyor̂  

Onun (içlin, Sayını öernlirere slöıylüyorıum kendi 
dediğini: Bu Hükümlötli deistekilayenHieır, lalkiişİayanlaır, 
ya da lanun yömdüimine ıseyiiırici kalanlar, kan döikültae-
ısliımi, cinayetleri1 uılıusun Ihar ıgün ıstıraıp ve çile çe'kıme-
ıslinli -dastöklemiş oluııılar. Türlkjiiye'ıde hükümet olduğunu 
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'leimıse liddia ödemea;. ©u yapılam çılğımihta'. Demfiırel 
demek), ajanı demıdkıtiıi]. Dernliırel dernek,, gazete oku-
yamıamıalk demökltliır. Aıma sayım nıiiUeıtvelkifflerıi; halk, 
devletli özıefl ive yalbancıii sıeıımıayeye Iböyfesime «bııra-
fcraiiz yapsıimılar, Ibınaıkınızj gitsinler» felsefesi ile tes-

1. — Konya Milletvekili Ahmet Çobanoğlu ve 14 
arkadaşının, tahsisli kâğıt dağıtımındaki yolsuzluk id
dialarını açıklığa kavuşturmak ve alınacak önlemleri 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/74) (1) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergeleri var
dır, okutuyorum : 

Verilen önerge 500 kelimeden fazla olduğu için 
özet okutuluyor efendim. 

29 . 1 . 1980 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de uzun zamandan beri büyük sorun olan 

ve Anadolu 'Basınının önündeki en büyük engellerden 
birisi olarak görülen «tahsisli kâğıt»; sorunu, boyut
larını gün geçtikçe artırarak sürüp gitmektedir. 

Hiçbir yayın organı ile ilişkisi bulunmayan ve ya
yın yapmayan bazı kâğıt tüccarları, piyasadaki gaze
te kâğıdı karaborsasının en önemli etkenlerinden bi
risi olarak göze çarpmaktadır. Ticaret Odalarından, 
kâğıt ticareti yaptıklarına dair birer belge alan bu 
tür kişiler, SEKA Kurumuna müracaat ederek, ken
dilerine kâğıt tahsisi yapılmasını istemekte ve bunu 
sağlamaktadırlar. Bu Kurumdan, tüccarlar tarafından 
alınan kâğıtlar, karaborsa olarak serbest piyasada, 
çok yüksek fiyatla satılabilmektedir. 

Silkinti ve karaborsanın önlenebilmesi için, gerçek
ten basımevi işleten ve yayın yapan kuruluşların oluş
turacakları kooperatiflere öncelik tanınmalıdır. Bu 
yolla haksız kazancın yanısıra, büyük kâğıt sıkıntısı 
da önlenebilecektir. 

Bunların yanısıra, SEKA Kurumunun dağıtımda
ki uygulaması da, Anadolu gazetelerinin kâğıt darbo
ğazını aşmalarını güçleştirmektedir. 

SEKA, özellikle ebat kâğıda baskı yapmak zo
runda olan Anadolu gazetelerine kâğıt dağıtırken, 
sıraya riayet etmemektedir. Anadolu gazetelerinin is-

(7) Meclis Araştırması Önergesinin tam metni 
tutanağın sonundadır. 

tim edenleri de aşacaktır; onu yaıkariları oylarıyla da 
yalklaıcalkjtiır. 

ISaıygtlar sunarımı. (CHP sıralarından alkışlar) 
(ÖAŞKİAN — Teşelkiklür edarüm. Sayım Kumaş. 
Gündeme geçiyoruz! 

tedikleri ve parasını da yatırdıkları kâğıtlar, Kurum 
tarafından çok geç gönderilmektedir. Ayrıca Kuru
mun tahsis fazlası kâğıt verdiği yolundaki yakınma
lar da gün geçtikçe artmaktadır. Yolsuzlukların ve 
karaborsanın oluşmasında çok önemli olan etkenler
den birisi de budur. 

1960 sonrasında yürürlüğe giren 195 sayılı Yasa
nın doğrultusunda, kararnamelerin büyük çoğunluğu 
değiştirilirken, bir kararnameye dokunmaktan özel
likle kaçınılmıştır. Son şeklini 27 . 6 . 1950'de alan 
3/11442 sayılı kararname, kâğıt tahsisi eşitsizliği ve 
savurganlığının sürmesine yardımcı olmaktadır. 

Türkiye'deki resmi ilan ve tahsisli kâğıt yağması 
Anadolu'da etkin bir «yerel basın») in oluşmasını da 
engellemektedir. Kamuoyu yaratma olanağı üç büyük 
şehirdeki gazetelerin tekeline teslim edilmiştir. Tah
sis konusunda esas alınan 1934 ve 1950'lerin ölçüleri 
ise çok gerilerde kalmış, gerçekliğini ve geçerliliğini 
yitirmiştir. 

İstanbul'da yayınlanmakta olan bir gazete ayda 
3 000 ton kâğıt tahsisi almakla, devlet hazinesinden 
ayda asgari 25 milyon lira yardım görmektedir. Öte
ki 64 il ve 700 ilçenin gazetelerinin aldığı tahsisli kâ
ğıt ayda 700 tondur. Anadolu basınının bu 700 ton
luk kâğıdı da, aylardan beri verilememekte ve bu ga
zeteler karaborsadan kâğıt temin etmek zorunluluğu 
ile başbaşa bırakılmaktadır. Karaborsadan alınan kâ
ğıt ise, diğer büyük gazetelerin sattıkları kâğıtlardır. 

Gazete ve dergiler, devletin ve diğer kamu tüzel
kişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve im
kânlarından eşitlik esasına göre yararlandırılmalıdir. 
Bugün, basına uygulanagelmekte olan ayrıcalık, Ana
yasamızın 23 ncü maddesine de gölge düşürücü nite
liktedir. 

Kâğıt sömürüsünde tasarruf esaslarına da titizlik
le uyulması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Büyük 
gazetelerin yan ürünleri denetlenmeli, bu gazetelerin, 
büyük kâğıt savurganlığına neden olan «ilave»! leri 
konusunda günün koşulları gözönünde bulundurula
rak gerçekçi düzenlemeler yapılmalıdır. Gazetelerin, 
alabildiğine çok sayfalı çıkmaları konusunda da, 

A'E B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Türkiye'nin kâğıt darboğazı ve ekonomik durumu 
gözönüne alınarak, düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kısacası, Türkiye'de de büyük bir «kâğıt tahsisi 
sömürüsü»,' vardır ve sürüp gitmektedir. Bu haksız
lık en kısa zamanda giderilmelidir. Anadolu basınına 
da, olanaklarının kullanılmasında eşitlik sağlanmalı, 
ona da yaşama hakkı tanınmalıdır. 

Kâğıt dağıtımı yolsuzluğu söylentilerini açıklığa 
kavuşturmak, tiraj ve sayfa sayılarının günün koşul
larına uydurulmasını sağlamak amacıyla Anayasamı
zın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 10)2 ve 
103 ncü mddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasını dileriz. 

Saygılarımızla. 
Konya Konya 

Ahmet Çobanoğlu Hüseyin. Kaleli 
Sinop Kayseri 

* Alâettin Şahin Mehmet Gümüşçü 
Adana Adana 

Muslihittin Yılmaz Mete Hasan Cerit 
İçel Sivas 

Veli Yıldız Orhan Akbulut 
Manisa Adana 

Erkin Topkaya Oğuz Yazıcıoğlu 
Erzincan Kayseri 

Lütfü Şahin A. Gani Âşık 
Gaziantep Kayseri 

Celâl Doğan Mehmet Yüceler 
Eskişehir 
İsmail Özen 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının, tarım satış kooperatifleri ile bağlı kuruluş
larındaki yasa dışı uygulamaları saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

BAŞKAN — Bir diğer Meclis Araştırması öner
gesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde 

Başbakan Bülent Ecevit ve Ticaret Balkanı Teoman 
Köprülüler tamamen siyasi amaçlı olarak Ticaret Ba
kanlığına bağlı Tarım Satış Kooperatiflerinde yağ
ma denilecek, ölçüde kötü bir idare uygulamışlardır. 
Bu idare sebebiyle kanunlar çiğnenmiş, Cumhuriyet 
Halk Partililere haksız kazançlar sağlanmış, Tarım 

Satış Kooperatifleri ve Hazine büyük zararlara uğ
ratılmıştır. Bu kanunsuz ve haksız yağma döneminin 
gerçeklerini tespit ve sorumlularını kamuoyuna du
yurmada Yüce Meclisin bir araştırma kararı alarak' 
meseleyi aydınlığa çıkarmasında büyük faydalar gör
mekteyiz. 

Tarım Satış Kooperatifleri birlikleri tarım kesi
mindeki üreticilerin alınterlerini, elemeklerini, mas
raflarını korumayı ve en iyi şekilde değerlendirmeyi 
amaç edinmiştir. Bu amaca kanunlara saygı ve hak
ka riayetle ulaşılabilir. Ancak, ön tespitlerimize ve 
araştırma sırasında belgelenecek gerçeklere bakıldı
ğında o günün başbakanı ve Ticaret Bakanının koo
peratif birliklerini perişan ettikleri görülecektir. 

Siyasi partilerde görevli olanlar memuriyet sta
tüsünde çalıştırılamaz. Ancak, bu kanunun varlığına 
rağmen CHP'nin çeşitli kademelerinde 'Sorumluluk 
taşıyanlar kooperatiflerde memuriyet statüsünde gö
revler alabilmişlerdir. İl başkanlarının Marmara Zey
tin Birliğinde Bakanlık murakıplığına getirmişlerdir. 
Denetim Kurulu üyelerinden bir kısmı ise zeytin tüc
carıdır. 

İsparta Gül Birlik'te mevzuata riayet etmeden açı
lan ihaleler, yapılan alımlar, verilen krediler konu
sunda murakıpların verdiği raporlara itibar edilme
miş, görevlerine son verilmiştir. 

TASKO Birlikte bir kısım patatesin alımı yapıl
mamış ve alınmayan patateslerin sahte zabıtlarla im
ha edilmiş gösterilerek hazineden açıktan para öden
diği yolundaki iddialar resmi belgelere intikal etmiş
tir. Bir kısım siyasi yakınlar birliklerde 50 bin lira 
gibi yüksek ücretlerle görevlendirilmişler ve Ticaret 
Bakanlığında çalışıyor gösterilmişlerdir. Bunların 
«(Bakanın emridir»! diyerek çeşitli illerde gezdikleri, 
lüks otellerde kalarak her çeşit masraflarını birlikle
re ödettikleri o günün Bakanına intikal ettirildiği 
halde, gerekli tedbirlerin alınmadığı yine resmi bel
gelere konu olmuştur. 

Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Mer
kez Birliği Genel Müdürlüğünün personel kadrosu 
tamamen siyasi amaçla 22 ayda 7 katına çıkarılmış
tır. Kooperatiflerdeki personelle beraber personel sa
yısı dörtbuçuk katına yükseltilmiştir. Bunlar çoğu 
kere görevine gelmeyen zaten görevi olmayan açık
tan maaş alan kişilerdir. 

Bu birliğe Bakanlar Kurulunca destekleme alım
ları için 400 milyon lira destekleme kredisi açılmış
ken; 130 milyon lira Ticaret Bakanlığınca ihracatı 
geliştirme fonundan kredi açılıp kullandırılmıştır. Zi-
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raat Bankası kaynaklarından 70 milyon lira, 1980 -
1981 yılı işletme kredisi ve 1979 - 1980 yıllarına ait 
kullandırılan 60 milyon liranın haricinde birliğe ve
rilmiş ve kullandırılmıştır. 

Bakanlar Kurulu Kararnamesinin üstünde bu bir
liğe kredi açılması, bu birliği usulsüz ödemeler yap
masına ve personel kadrosunun şişirilerek devlet büt
çesinde fuzuli masraflar yüklendiğine delildir. 

Ticaret Bakanı tarafından keyfi ve kanunsuz ye
re görevlerine son verilen birlik yönetim kurulu üye
lerine mahkemece 150 biner lira tazminat ödenmesi
ne karar verilmiştir. 750 bin lira tutan bu para bir
lik kasasından kanunsuzca Yönetim Kurulu Üyeleri
ne ödenmiştir. 

CHP yanlısı derneklere 50 bin liraya kadar bir
liklerden yardımda bulunulmuştur. Usulsüz ziyafet
ler tertip edilmiştir. Birlik Genel Müdürlerine ve si
yasi nitelikli personele kanunsuzca 200 bin liraya ka
dar borç paralar verildiği yolunda tespitler vardır. 

Birliklere ait ilanlar, Ecevit ailesinin Umut Gaze
tesine verilmiştir. Bu gazeteye devlet hazinesinden 
sağlanan menfaatleri tespitte büyük faydalar vardır. 

Ecevit'lerin yakınlarının kurduğu üretim anonim 
şirketine Tariş ve diğer birliklerin de yağ sattıkları 
öğrenilmiştir. Bunların miktarı ile şirketin aldığı' mal 
karşılaştırılarak yağ konusundaki karaborsacılıkta 
Ecevit'in sorumluluğu aydınlanacaktır. 

Bu tespitlerin ışığında Anayasamızın 88 nci, Mil
let Meclisi îçtüzüğünün 102 nci maddesi uyarınca 
yukarıdaki konuların açıklığa kavuşturulması ve bil
gi edinilmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını 
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

22 . 1 . 1980 
Çorum İstanbul 

Mehmet Irmak Turan Kocal 
Sivas Konya 

Ali Gürbüz İhsan Kabadayı 
Tokat Kahramanmaraş 

Faruk Demirtola Mehmet Yusuf Özbaş , 
.Ankara Niğde 

Necati Gültekin Sadi. Somuncuoğlu 
Erzurum Gaziantep 

Nevzat Kösoğlu Cengiz Gökçek 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir kı
sım personele fiili hizmet müddeti verilmesi için 5434 
sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifinin doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/180, 4/312) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş doğrudan doğruya gündeme alınma önerge
leri vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda yazılı kanun teklifimin Millet Meclisi İç

tüzüğünün 38 nci maddesi gereğince gündeme alın
ması için gerekli işlemin yapılmasını saygılarımla ta
lep ve rica ederim. 

Konya 
Şener Battal 

Teklifin mahiyeti: Bir kısım personele fiili hizmet 
müddeti verilmesi için 5434 sayılı Kanunun 32 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun teklifi. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte, önerge sahibi olarak; buyu
run. 

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

Bugün İçtüzüğün 38 nci maddesine göre Adalet 
Partisi Grubunun getirdiği işçi emeklileriyle ilgili 
son derece hayırlı bir önerge var, onun lehinde oy 
kullanacağız. Bir diğer önerge var, bir de tarafımız
dan getirilen PTT dağıtıcılarına üç aylık yıpranma 
süresi eklenmesi hakkında kanun teklifi var. Ta 1959 
yılında, Allah rahmet eylesin... 

BAŞKAN — Sayın Battal, Genel Kurula sunma
dığımız üç önerge üzerinde de mi konuşuyorsunuz? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Hayır efendim, 
tek önerge üzerinde konuşuyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Allah rahmet eylesin, 1959 yı
lında Demokrat Parti milletvekillerinden birinin ver
diği bu kanun, 21 seneden beri Meclislere gelmiş, ka-
dük olmuş, görüşülmüş ve opera sanatçısına üç ay 
yıpranma veriyor bu Devlet; TRT mensuplarına, ba
sın mensuplarına veriyor, posta dağıtıcılarına vermi
yor. Bu sadece gündeme alınmasına ilişkin. Komis
yondan da geçmiş bulunmaktadır. İltifat buyurursa-
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nız son derece hayırlı bir hizmet yapmış oluruz. He- I 
pinize saygılar sunuyorum. Şimdiden vereceğiniz oy
lardan dolayı Allah razı olsun diyorum, teşekkür I 
ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başkaca söz isteyen sayın üye?.. I 
NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı olarak bu konuda I 
söz istiyorum. I 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Başkan, lehte ve aleyh
te olarak gayet tabii söz verme imkânımız var. 

NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, 
bahse konu olan kanun teklifi Bütçe Plan Komisyo- I 
nunda bulunmaktadır. Bu yönden Yüce Meclise bilgi I 
sunmak istiyorum. I 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ok. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 
OK (Çankırı) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, I 
bahse konu kanun teklifi Bütçe Komisyonunum gün- I 
deminde bulunmaktadır. Hepinizce bilindiği üzere I 
Bütçe Plan Komisyonu teşekkül ettiği günden iti'ba- I 
ren süratle bütçe çalışmalarına başladı ve iki gün önce I 
çalışmalarını bitirdi. I 

O sebeple, Bütçe Plan Komisyonunun gündemin- I 
de 'bulunan ikainıuın tasarısı ve tekliflerinden hiçMırâsiiınıi I 
yeni Bütçe Plan Komisyonu ele alıp müzakere etme I 
imkânını bulamamıştır. Bu sebeple Yüce Meclisin bu I 
imkânı Bütçe Plan Komisyonuna bahşedeceğini umu- I 
/or, bu duygularla Meclise saygılar sunuyorum. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok, I 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Doğrudan doğ- I 

rüya gündeme alınmasını isteyenler... istemeyenler... I 
önerge kabul edilmiştir. I 

2. — Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ablüm' I 
un, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Ek ve I 
Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi- I 
nin doğrudan doğruya gündeme alınması hakkında I 
önergesi. (2/701, 4/311) 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum : I 
Millet Meclisi Başkanlığına I 

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa bir ek ve I 
geçici madde eklenmesine dair Kütahya Milletvekili I 
Mahir Ablum ve 10 arkadaşı tarafından 22.2.1979 ta- I 
rihinde Başkanlığınıza sunulan ve 28.2.1979 tarihinde I 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna havale buyuru- I 
lan 2/701 esas sayılı kanun teklifi o zamandan beri I 
ilgili komisyonca neticelendirilmemiş bulunmaktadır. I 

Dar gelirli büyük bir vatandaş kitlesini ilgilendi- I 
ren ve özelikle bu vatandaşlarımızın bugünkü hayat | 
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pahalılığı muvacehesinde çekmekte oldukları ıstırap 
ve sıkıntının kısmen de olsun düzeltilmesini hedef 
alan söz konusu kanun teklifinin, İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca, daha fazla bekletilmeden, doğru
dan doğruya Millet Meclisi gündemine alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Kütahya 
Ahmet Mahir Ablum 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aleyhte söz is
tiyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Hakkında söz is
tiyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Kabadayı aleyhte, Sayım, (Battal 
lehte söz istemişlerdir, 

Buyurun, lehte Sayın Şener Battal. 

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

Sayın Kütahya Milletvekili Ahmet Mahir Ab-
lum'un önergesine candan katılıyoruz. Esasen aynı 
mahiyette 38 nci maddeye göre gündeme alınmasıy
la ilgili bizim daha evvelki tarihli önergemiz vardı. 
Ancak Başkanlık Divanı bugün her partiden bir 
önerge almak suretiyie bir karma yapmış. Her ne 
kadar içtüzük geleneği bakımından bu doğru değilse 
de mühim olan hayırda yarış etmektir. Kuran-ı Ke-
rim'in emri «İyilikte yarışınız, hayırda müsabaka edi
niz» dir. Onun için Ahmet Mahir Ablum Beyefendi
nin teklifi - esasen aynı mahiyette kanun teklifi bi
zim de vardı - bu demiryolu mensupları ile Askeri 
Fabrikalar Tekaüt Sandığı mensuplarına yapılan 
% 70 - 80 kadar zammın 5W6 sayılı Sosyal Sigorta
lar Kurumu mensuplarına da yansıtılmasına ait bir 
eşitliği temin edici, haksızlığı giderici kanun teklifi
dir. 

Mühim olan, Adalet Partisi, Milli Selâmet Parti
si veya Halk Partisi önergesi değil, bu işin hayırlı 
iş olmasıdır. 

Onun için tebrik ediyoruz, candan oy kullanaca
ğız. Saygıyla arz ederiz, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın BattaL 
Sayın Kabadayı, zatıâliniz lehte, aleyhte? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Şahsım adına 
aleyhte. 

BAŞKAN — Zaten grup adına değildir konuşma
lar, buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım, hepinizi saygı ile selamla
rım. 
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Türkiye'deki mevcut ölçülere göre, naçiz arkada
şınız ömrü vasatisini doldurmuş bir insandır. İsta
tistiklere göre erkekler 58, hanımlarımız 60 yaşıyor
dû  Son istatistiklere göre ikişer atladı, erkekler 60, 
kadınlarımız 62 yaşıyor. Böylece naçiz kardeşiniz 
ömrü vasatisini doldurmuştur. İkindi güneşi gibi 'bat
ma noktasına gelmiştir. Saçı ağarmış, yüzü kırışmış-
tır. Rey tavizleri içinde değilim. 20 yıla yaklaşan par
lamenterlik hayatımda hepiniz, hep beraber giderli 
kanunlar oldu mu. «Aliye edik, Veliye güdük» çıkar
makta yarıştayız; koşu atından beteriz. Çıkaralım 
diyoruz; ama ama bu değirmenin suyu nereden ge
lir diye katiyen düşünmüyoruz. Çıkarıyorsunuz çı
karın, hiçbir meslek mensubuna benim taanım yok, 
tezyifim yok, düşmanlığım yok; keşke bu milletin 
takati olsa da, bütçenin takati olsa da verseniz. 

Bakın son yıllar birbirini kovalayan emisyon, enf
lasyon, devalüasyon, karaborsa yılları oldu. Türk pa
rası para olmaktan çıktı, askerin hatıra resmine dön
dü. Parayı cebinde kimse taşımıyor. Eskiden param 
koynumda olsun da beni sıcak tutsun derlerdi, öyle 
bir noktaya geldik ki, gider artırıcı kanunlar çıkara 
çıkara kimse parayı koynunda taşımaz oldu, değeri 
kalmadı. Mütemadiyen giderli kanunlar çıkara, çı
kara, çıkara bütçenin kefesi bu yükü çekmiyor. 

îdraki mali bu küçük akla gerekmez, zira bu büt-
çeru'n sıritı bu yükü çekmez. Açık söylüyorum. Ver, 
Yörük sırtından kurban keser gii'bi Ver, ağa cebinden 
bahşiş dağı'tır gibi Ver; ama gelir getirici kanunlar 
geldi mi, gelirlere müteallik kanun geldi mi, hiçbiri
niz yoksunuz, çıkışında şahinsıMz, ama gelirleri ol
duğu zaman yoksunuz. (CHP sıralarından ı«Siz yok
sunuz» sesleri) 

Ben kanaatimi söylüyorum, rey tavizi için söyle
miyorum, seçilmek için söylemiyorum, gerçeği söy
lüyorum. Bültçe dJbi delik kazandır, çıkardığınız ve 
çıkmış olan da, bültçe yan tarafı yırtık harardır, dibi 
delik kazana yalnı, yıritık harara istediğimiz kadar dö
kün, döktüğünüz kadar akacaktır. Bu devalüasyon 
niye geldi, bu önlem paketleri niye geldi? Bütçenin 
delik tabanı lehimlensin, yırtı'k yeri dikilsin de bir 
şeyler döksün, bir muvazene kuralım diye getirdi 
rmevcult Hükümet. Ama siz bir 'taraftan deliği deşiyor, 
yırtıyor, kazanı deliyor akıtıyorsunuz. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Demirel'e 
yağ mı yakıyorsun? 

BAŞKAN — Rica ederim. 
ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Çıkarın ve

rin, ben bir köylü çocuğu olarak ben de 'kendi der

dime yanıyorum, halen Türkliye'de ,c/c 55 - 60 köyde 
oturuyor, 25 milyon köylü 7 milyon; orman içi köy
lüsü, 6 milyon çevre orman köylüsü cümlesi ile 25 -
26 milyondur. Bunları ne yapacağız? Bu gidişle alın-
tcri döküp, tırnağını çapa, dişlerini yaba yapan, kar
nını ancak doyuran, tenviri çıra, toprak damda olan, 
keş dahi yok artık, zeytöin dahi yok, soğan dahi lüks 
öldü. Bu köylü bununla geçiniyor. Küçük sanatkâr, 
esnaf, sendikasız işçi, köylü geçim sıkıntısından, zırım 
zırım zırlanıyor, yokluk içinde kıvranıyor. Siz ta
banı burnunda (kusura bakmayın) bu kabil kanun
ları çıkarmaya devam ettikçe muvazene-i müşiri elin
den bırakan hükümetlere hu işin 'takdirini bırakma
yıp mütemadiyen hislerle kanun çıkardıkça, haber 
vereyim, enflasyon yeni bir enflasyonu kovalayacak
lar, devalüasyon yeni bir devalüasyonu kovalayacak
tır, orta tabaka demiş olduğumuz köylü, küçük sanat
kâr, esnaf, sendikasız işçi iyice çökecektir. Ağacın 
kökü çürüdü mü, binanın temeli çürüdü mü ağaç gö
çer, bina uçar, yıkılır. 

Demokratik rejimin temeli orta tabakadır. Bu çı
kara geldiğiniz kanunları, mesuliyeti elinde, dizginleri 
elnde, kantarı elinde bulunduran hükümetin yed-i 
ihtiyarı olmadan çıkardığınız zaman enflasyonu kam
çılayacaktır, devalüasyonu karşılayacaktır, geçim 
güçlüğünü karşılayacaktır. 

«Efendimiz» dediğiniz köylü zialten, ancak adımını 
atıyor. Beyşehir sılfcması tütmüş gibi mecali kalmadı. 
Kulağının arkasından, arttık şeffaf bir cisim gtfbi, kar
şıdaki görünür hale gelmüştlir. Etmeyin, yapmayın, bi
raz da talbanı düşünün, yaptığınız fedakârlikları ken
dinizden yapın, bütçenin '% 60'ı olan, orta tabakanın, 
köylünün, kenltrimih, işçinib, memurun sırtından yap
mayın. HükümöÖerin artık bundan sonra zannetme
yin, keramet kapıları var. Yok, hükümetler de benini 
gibi naçiz kul. Dağı taşı al'tm yapacak değil, elinde 
Musa'nın asası yok, îsraflil'iin düdüğü yok. Düdüğü 
çalacak, dert dindirecek, asayı sallayacak, ıstırapları 
gidecek, sıkıştığı zaman üfleyecek, dağı tlaşı altın ya
pacak, takır takır para girecek, hazineyi dolduracak, 
ihtiyaçları karşılayacak; bu olmaz. Verirsiniz, şimdi 
paradır, zaten 1970 yılı itibariyle para % 88'inli ka
yıp etti, % 12'si kaldı, böyle devam ederseniz sıfıra 
sıfır, elde var sıfır olur. 

Cümlenizi saygıyla selamlarım. Konuşmamın ve
bali bana ai't. Dünyada o vebali ben vereceğim. Rey 
de vermesinler. 

Saygılar sunarım.. 

— 919 — 



M. Meclisi B : 36 

BAŞKAN — Teşekkür edenini Sayin Kalbadayı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 
Değerli arkadaşlarım, divandaki arkadaşlarıımız 

tekrar saymak ihtiyacını duydular. 
Önergeyi kaibul edenler (lütfen işaret buyursunlar... 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

AP'li arkadaşımızın önergesi, AP'liler oy vermi
yorlar. Önerge salbibü yok. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Aman zapta 
geçsin, jurnal ediyor AP'lil'eri. 

BAŞKAN — Kabul eJtrn'eyenler... Kaibul edilmiş-
ıjir, efendim. 

3. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 5434 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nuna 8.7. 1971 gün ve 1425 Sayılı Kanunla Ekle
nen ve 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 Sayılı Kanunla Değiş
tirilen Ek 6 mı Maddenin 1 nci Fıkrasının Değiştiril
mesine İlişkin Yasa Teklifinin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasına dair önergesi. (2/806) 

BAŞKAN •.--- Bir önerge daha var, okutuyorum: 
Millet Meclisi Başkanlığına 

TC. Emekli Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 gün ve 
1425 sayılı Kanunla eklenen, 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 
sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 ncı madde ile 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesine ilişkin yasa tdkl'ifjmizin, 
İçtüzüğün 38 nci maddesine göre gündeme atamasını 
saygılarımla dilerim. 

İzm'ir 
Süleyman Genç 

Teklifi : 5434 sayılı Kanunun ek 6 ncı madde 1 nci 
fıkrasının değiştirilmesi (2/806) 

jBAŞKAN — Lehte, önerge salh'M olarak buyurun 
Sayın Genç. 

SÜLEYMAN GENÇ — (tzmıir) — Sayın Balkan, 
sayın üyeler; 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyet Emıekli Sandığı 
Kanununa 8 . 7 . 1971 gün Ve 1425 sayılı Kanunla ek
lenen ve 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sayılı Kanunla de
ğiştirilen ek 6 ncı maddenin 1 nci fıkrasının değişti
rilmesine ilişkin yasa teklifimüz şu amaca yöneliktir: 

Sosyal hakların temel ilkesi vardır; o da şudur: 
Birbirine eşit olması, aynı haktan yararlanacakların 
eşit imlfcânlaıra kavuşturulnlası. 

Toplusözleşmelerin özgürce devam eden miüzake-
releri sonunda günümüzde 45-50-55-60 maaşa kadar 
yükselimiıştlir, 

Emekli olan işçilerin eline geçen kıdem tazminatı 
ise 800 binle 1 milyon civarına yükselmiştir. Buna kar-
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I şın memurların ise; 5 ndi dereceden emekli olan bir 
memurun eline 230 bin lira geçmektedir. Birinci dere
ceden emekli olan bir müsteşarın eline ancak 500 bin 
lira civarında para geçmektedir. Böylece ücretliler 
arasında son derece adaletsiz bir durum oluşmuştur.. 
Bu adaletsizliği gidermek, emekliler arasında eşitliğti sağ
lamak, sosyal devletin ve Anayasamızın temel ilkesi
dir. Bu, Anayasamızın temel ilkesini yerine getirmek 

I için, memurların emeklilik ikramiyesinin 60 maaşa çı-
I karılmasını teklif etmekteniz. 

I Genel Kurulumuzun, Anayasamızın bu buyruğunu 
yerime getireceğine, sosyal adalete inanan değerli arka-

I daşlarımızın bu teklifimizin yasalaşması için gereken 
özeni göstereceğine inanmakltayıiz. Bütün arkadaşları -
mm bu konuda duyarlı olmalarını ve emekliliğini bek-

I leyen milyonlarca insanın emekHi olabilmeSiini sağla
mak; emekli oldukları zaman tasarruflarının gerçek-

I 'ten, hiç oîmazSa b'ir kat almasına katkıda bulunacak 
I 'bir ikramiyenin ellerine geçmesini sağlaimak için bu 
I teklifin yasalaşması kaçınılmazıdır. Bütün arkadaşia-
I rımızın bu konuda duyarlı olacağına, teklifin yasalaş-
I ması için gerekli katkıda bulunacaklarına irianmakta-
I yım. 
I Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Balkan... 
I .BAŞKAN — Sayın Battal, 1 kÜşinin konuşmasını 
I yeterli bulmuyor musunuz?.. İstiyor musunuz söz? 
I ŞENER BATTAL (Konya) — 2 lehte 2 aleyhtedir 
I efendim. 

ıBAŞKAN — Mümkündür ta'bii. 
I Pek'i, isliyorsanız buyurun. 

MIETİN TÜZÜN (tstanlbul) — Şener, gündemin 
I tıkanacağım da söyle. Bunu unutuyorlar herhalde. 

'ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de-
I ğerli arkadaşlarım; 
I ıSöz aÜmamın sebebi, önce Başkanlık L îvanı son 
I derece yanlış b'ir tutum içindedir. Şu anda Riyasetteki 
I Sayın Başkanvekîlini kastetmiyorum, Meclis Başkan-
I lık Divanını kastedliyorurn. 

I Memurlara 60 maaş ikramiye verilmesi hakkında-
I ki kanun teklifi ilk önce bizim tarafımızdan ve İçtü-
I züğün 38 nci maddecine göre bu önerge de bizim ta-
I rafıtnızdan verilmişifi; tari'hii de eskiydi. Ama bakıyo-
I ruz eski tarihli önerge varken, tarih sırasına bakma-
I mak, siyasi partilere kontenjan tanımak gibi bir tu-
I tum oluyor; bu yanlış; ama demin sözlerimin başında 
I da ifade ettim, iyilikte yarışacağız. 
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Şimdi biraz evvel milliyetçi, toplumcu partinin 
grup başkanvekili titri olan bir arkadaşımız çıktı iş
çi emeklilerine verilecek para için bütçe rakamlarını 
söyledi. 

Şimdi ben de söylüyorum, 120 milyar liralık kredi 
kullanan bir aile var TürkiyeMe. Türkiye'deki toplam 
'kredi hacminin % 45'ini kullanıyor bu a'ile. Şu deva
lüasyonla 120 miyar lira, 40 miyar l'ira ilavesiyle bir 
anda 160 milyar lira oldu. 

Masallarda olur; adam fakir yatar, sabah prens 
olur, padişah olur; ama devalüasyonlarla TürkiyeMe 
gece 120 milyar lira ile yatıyor, sabah 160 milyar li-

' rası oluyor. 
Eğer bütçe tanzim edecekseniz. Milli gelir dağıtı

mımda hesapları yeni baştan gözden geçireceksiniz, bu 
safhan uyanınca milyoner olanların hesaplarıma bir; 
ibaJkmıamıiz lazım. 

Değilse şu zamlarla, devalüasyon zamlarıyla fa'iz 
eklonomilsİ, bu çarpık kapitalizm 19 ncu yüzyıl eko
nomisine dönen uygulamalarla ezik ezik ezdiğiniz 
işçi emeklisine vereceğiniz 300 liranın, 500 liranın he
sabını buraya getirir de bütçe derseniz, bu yanlış olur. 
O ağababalara bilmeden hizmet olur veya bilerek olur. 
(CHP ve MSP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biraz evivelki arkadaşımız, «Para % 88 değer ky-
betti, dediler; doğru, para % 88 değer kaybetti. O hal
de salbit gelirliye % 88 destek vermeniz lazım. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bravo İslâm solcusu. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sol değil, bu, ina
nan insanların yapması lazım gelen bir husus. 

% 88 para değer kaybetmiş, şimdi onu sabit ve 
dar gelirlide telafi edeceğiz. Bunun için Parlamento 
çok olumlu bir işbirliği içinde olmalı. Karşımıza bir
takım alile şirketlerinin, birtakım çok uluslu şirketle
rin sözcülerinin mesajlarıyla çıkılması doğru değildir. 

Şimdi 1970 yılında siz memurlara 7 katsayı uygu
ladınız. 1970 yılı fiyatları salbit kalsa, bugün katsayı
nın 48 olması lazım. 

'1974 emeklilerinle 30 maaş ikramiye verdiniz, o za
man bu para ile memur emeklisi ev alıyordu, otörao-
ibil alabiliyordu, şimdi bMklet alamıyor, bisiklet... 
{Alkışlar). 

Onun için devletten hiçbir şekilde zam istemiyoruz, 
memur ve emekli için. Ya ne istiyoruz? Memur ve 
dar gelirKi ile sabit gelirlinin satın alma gücünü salbit 
tutalım istiyoruz. Adama ıgeçen sene verdiğiniz para 
ile me hayat imkânı tanıdıysanız, bu sene devalüasyon, 
enflasyon hırsızlığı yapmayın, ona eşel - mobil sistemi 
falan diye, bizim uzun yıllardır kavgasını verdiğimiz 

I sistemli getirin; ama şimdi emekliye 60 maaş ikramiye 
onun bir örneğidir, onun bir fırsatıdır. 

Bakın ben size doğrusunu söyleyeyim: 1974 yılın
da emekl'iye verdiğiniz para ile o gün ne kadar altın 
alırsa alsın, o altınlara karşılık bugün 250 maaş ikra-

I miye vermeniz lazım; hesaplara bakın. 
Biz devlet imkânlarını dikkate alarak, 60 maaş ik

ramiye olsun diyoruz. Bundan dolayı arkadaşlarımız, 
bu emeklinin, bu işçi dar ve salbit gelirlinin^ hakkını 
korumak durumunda meseleyi siyasi kavga haline ge
tiriyor. 

.Bakınız biraz evvel AP önergesiflde Adalet Parti
liler oy kullanmadı, biz kullandık. Şu anda, Halk Par-

I tisi önergesi var, oy kullanacağız. Biraz önce PTT da
ğıtıcısının hakiki için parlameritodan rica etfİk, niye? 
İşte bunlar dar gelirli, ezilmiş kitleler. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
I Senden başka bunu bilen yok mu? Sen ne bileceksin 
I bunu?.. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Kardeşlerim, şim
di, beş vakit namaz kılan Köylübglu «Senden başka 

I bilen yok mu?» diyor. 
ıBu sene Cebeci Sinemasında bir film oynuyor, o 

ıfi'fmlin adı «İslama Davet, Çağrı» filmi. Orada Allah' 
in Resulü Peygamberi Zişan «Esirle ekmeğinizi pay
laşın» diyor, «Ezilmişten yana ol» diyor. (CHP sırala
rından «Bravo sesleri, alkışlar). 

I Onun için inananlar ezilmişten yana olacak. Senin 
I de o konuda yardımcı olmanı rica ediyorum, senin ai

le asaletin de onu gerektirir. Niye karşıma çıkıyorsun? 
I (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 
I Hepinize saygılar sunarım, sağolün arkadaşlar. 

(CHP ve MISP sıralarından alkışlar). 
ıBAŞKAN — Teşdkikür ederim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
I Sayın Başkan, ism'imden bahsedildi, sataşma var, söz 
I fe'tiyorum-
I Sayın Başkan, az gelirli, salbit gelirli kimseleri on-
I dan başka burada düşünen ydk mu? Bu milletin, bu 
I Meclisin itimadıyla hükümet olmuş bir iktidar var. Bu 
I iktidar ondan dalha iyisini düşünür. Bu burada propa-
I ganda yapıyor. 

I IBAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, aıikadaşıımız fik
rini açıkladı, tabii siz de fikrinizi açıklayabilirsiniz 

I efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

I Açıkladı; ama böyle de fildir olmaz ki. 
I BAŞKAN — Aleyhte Sayın Kocal, buyurun. 
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TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Yüce Meclisimizin vatandaşlarımızın daha huzur 
içerisinde yaşayabilmesi, vatandaşlariımiizın, hakikaten 
çalıştığının - nerede ve ne şekilde olunsa olsun - kar
şılığını alabilmesi 'için bu Med&'te hiçbir üyenin «Ve
rilmemesi» düşüncesinde olduğunu zannetmiyorum. 
Fakat, haMann noksan dahi olsa, gecikmiş dalh'i olsa 
verilişinde, birtakım meseleleri de gözönünde bulun
durmak mecburiyetindeyiz. M'u!hakkak ki, biraz evvel 
aleyhinde konuşmakta olduğum mevzu ile ilgili olarak, 
onlara bu hakların verilmesi lazımdır kanaatini taşı
yoruz; ama bugün Türkiye'de onlardan daha çok mağ
dur olan ve hakikaten aç ve sefil olan birçok gruplar 
var ve bu hususta kanun teklifleri de Meclistedir. Bu 
bakımdan biz isteriz ki, Türkiye'de hakikaten aç ve 
sefil olanların, hakkını alamayanların birtakım sosyal 
ihtiyaçlarının yerine getirilmesi İç'in siyasi parti grup
ları - zaten Meclisin gündemi hemen hemen boşalmış 
durumda - oturur, meseleleri.. 

ETEM EKEN (Çorum) — Bu emekli memurlar 
tok mu diyorsun? 

TURAN KOCAL (Devamla) — Tok demliyoruz; 
hepsine lüzumu vardır diyoruz, ihtiyacı vardır diyo
ruz. Yalnız genel olarak köylülerin de, ki siz köylü
sünüz, köylüleri düşünmek mecburiyetindesiniz, hepsi
ni dikkate alarak genel bir tasnif yapmak ve değerlen
dirmek surelliyle sosyal meselelerin halli gerekir ka
naatini taşımaktayız. 

Yine burada anlayamadığım., benden evvel konuşan 
arkadaşımıizın konuşmasında anlayamadığım bir hu
sus Var; .sosyalist bir ekonomik düzene geçmek isteyen 
bir hükümete karşı çıkan ve şu andaki hükümeti bir 
'MiSPliriin tenkit edişine de ben mana veremedim. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. 
<BAŞIKAN — Teşekkür edenim, Sayın Kocal. 
•Buyurun Sayın Ok. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI NURETTİN 
ÖK (Çankırı) — Değerli arkadaşlariim, bahse konu 
mieselenin, kanun teklifinin muhtevasına hiç girmek-
'sizin, taımamiyle usuli yönden Yüce Meclise bazı gö
rüşlerimi ısunmıaıyıa mecbur kaldım. Aslımda şu anla (ksa-ı 
dar cereyan eden miüzakere, kanımca yanlış bir istika
mette seyretoıiştöir. 

Değerli arkadaşlarım, bahse konu mesele, daha ön
ce değerli arkadaşlarımın Meclis Başkanlığına vermiş 
oldukları bir kanun teklifinin, Meclîs Başkanlığınca 
Komisyona sevk edilmesi ve muayyen bir sürede Ko
misyonca rriüzakere edilemediği cihetle, Millet Mec

lisi İçtüzüğünün 38 noi maddesi uyarınca, o teklif sa
hibinin Komisyonca bahse konu kanun teklifi görü
şülmeden Meclis gündemine aldırması konusu. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Süleyman Genç, Büt
çe Karma Konii!syonunun üyesi, bendeniz de o Büt
çe Karma Komisyonunun şu anda Başkanı bulunuyo
rum ve bu Bütçe Plan Karma Komisyonu teşekkül et
tiği andan itibaren hiçbir kanun teklif ve tasarısını 
görüşmeye imkân bulamadan, doğru/dan doğruya 1980 
Mali yılı Bütçesi üzerinde çalışmalara girdik. 40 gün 
süren çalışmalardan sonra iki gün önce çaluşmalaırı-
mız bitti. Şu anda Bütçe Plan Karma Komisyonu 
gündeminde, değerli arkadaşlarım, yüzlerce kanun 
teklif ve tasarısı var. Demek ki, meseleye yeni agâh 
oluyoruz Bütçe Karma Komisyonu olarak, Plan Ko
misyonu olarak; geçmiş yıllardan gelen birçok kanun 
tasarı ve teklifleri Komisyonun gündeminde. Bunlar
dan 2 tanesi, 2 teklif bugün, İçtüzüğün milletvekille
rine vermiş olduğu yetkiye istinaden, doğrudan doğ
ruya Meclis Gündemine getirilmesi şeklinde tecelli et
mektedir. Bunu takip eden süre içinde yine teklif sa
hibi değerli arkadaşlarım, Meclisin hakemliğine baş
vurmak suretiyle komisyonu trafikten çıkarmak yo
luyla, Meclis gündemine kanun tekliflerini aldırma 
yoluna gireceklerdir. 

Bu, tamamiyle usuli bir meseledir. Burada kanun 
teklifi yapan arkadaşlarım, işin mubjtevasını birtakım 
'süslü cümlelerle ifade etmeye kalkarlarsa, o zaman 
kanun teklifinin esasını burada müzakere etmftş olu
ruz. 

Demek ki, izah edebildiğim kadar, Meclis İçtüzü
ğü mlilletvekiline bir hak vermiş; eğer, vermiş olduğu 
kanun teklifi komisyonda şu veya bu amaçla, politik 
amaçla veya ihmal ile, 45 gün müddet zarfında görü
şülüp karara bağlanmaz ise, o zaman milîıetivekilinin 
IMeclise başvurmaya hakkı vardır; ama değerli arka
daşlarımı, Sayın Süleyman Genç bu Komisyonun üye
si, şimdi beraber çalışıyoruz; bahse konu tekliflin Büt
çe Plan Komisyonunda gündeme alınıp görüşülmesine 
imkân kalmadı ki, bunu görüşme imkânları yaratıla-
madı ki, bunu görüşme imkânına kavuşalım. 

O halde, ortada bir kasıt yokken, ortada açık ve 
aşikâr bir ihlmal bahse konu değilken, Bütçe Plan Ko
misyonunu servisten çıkarıp, bir kanunu otomatükman 
Meclis Gündemine almaya kalkışırsak ve değerli ar
kadaşlarım, eğer biraz tecrübeli bir arkadaşınız olarak 
bana güveniniz varsa inanınız ki, bu kanunun müza
keresinde büyük müşkülat çekeriz. Bu kanun - hangi 
kanun olursa olsun - komisyon olmadan görüşüldüğü 
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.zaman, o kanunun mahiyetti, mulhlöevası bilinmeden 
müzakeresi çok zor cereyan eder. 

O sebeple, tamamen teknik bir konu olan ve Ko
misyonun henüz öyle bir ihmali Meclisçe tespit edil
mediği bir zamanda, kanunların, otomatiîkman komis
yonları trafikten çıkararak Heyeti Umumiyeye alın
ması çok sakıncalı durumlar yaratabilir. 

Usulen meseleyi Yüce Heyetinize anlatabilmek im
kânlarına kavuştuğum için teşekkür ediyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ok. 
Önergeyi. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan.. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim? 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Aleyhte efendim. 
(BAŞKAN — 2 arkadaş aleyhte konuştu.. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Kondisyon adına 

konuştu sanıyorum. 
NURETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başkan, Ko

misyon Başkanı olarak benim savım bu, aleyhte deyil-
«dim; Komisyon Başkanı olarak açıklama yapmaya 
yetkim var; bunu kullandum, 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı olarak açıklama 
yaptığınızı beyan ediyorsunuz. Bir açıklama yaptığı
nı kabul ederek o şekilde nitelendiriyoruz, asün'da 
-64'e .göre 2 lehte, 2 aleyhte Söz veriyoruz. 

©uyurun Sayın Emoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 
-»değerli arkadaşlarım; 

Değerli arkadaşum, bir kanun teklifinin komisyon
da İçtüzüğün öngördüğü süreden daha fazüa bekle-
ıdiğinlden bahisle bunun doğrudan gürideme ahnup ko
nuşulmasını istemiştir. Bu, gayet tabii hakkıdır, za
man zaman hepimizin tatbik dtt'iği bir usurdür. 

Ancak, son yıllarda nedense, sık sık iktidar deği
şikliklerine rağmen, ne'şimdiki muhalefet, ne şimdi
ki iktidar, sanki her biri devamlı iktidar olacakmış ve
ya devamlı muhalefette kalacakmış gibi, muhalefettey
ken devlet bütçesinin altını üstüne getiren tekliflerle, 
iktlidarda iken de devlet bütçesinin koruyucusu kesil
mekle buruda mücadele etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlar, elbette kİ, bugün devlet me
muru, emsallerine nazaran - işçilere demiyorum; em
sallerine nazaran - emekli olduğu zaman, elitte, hiçbir 
İşe yaramayan bir para geçmektedir. Elbette ki, devlet 
anemuruna verdiğimiz emekli ikramiyesi maksadına 
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uygun olarak değerlendMlememektedir. Elbette ki, 
devîet memurunun, 25 yıl, 30 yıl bu Devlete hizmet 
eden, bizim işimizi gören devlet memurunun mutlak 
surette, emekliye ayrıklığı zaman,- o günün hayat şart
larına uygun şekilde tatmin edilmesi gereklidir. Bunda, 
ıbir tek arkadaşımızın aksi görüşte olabileceğini san
mıyorum. 

Ancak, değerli arkadaşlar, bugün komisyonları-
mıada yüzlerce kanun teklif ve tasarıları vardır. He
pimizin -teklifleri var, her arkadaş kanun teklifini, hem 
de böyle emeklilikle ilgili, ikramiye ile ilgili, Devlete 
ıbazı yükler tahmil edecek ve vatandaşı bir nebze ol
sun ferahlatacak kanun teklifini mutlak surette, doğ
rudan gün'deme aldırmak suretiyle görüşme usulünü 
tercih ederse, bu işin sonunu alamayız değerli arkadaş
larım. 

Niçin değerli arkadaşlarını 60 kat ikramiye verme
ye kalkmışlardır? Bu, niye 50 değildir de, 80 dir? Bu
nun hesabını yapmak lazımdır arkadaşlar. Böyle yu
varlak rakamlarla, «30'u 60'a çıkardım, iki misline, 
ildi katına çıkardım» la bu işler halledilmez; doğru yo
la girmemiz, doğru netice almamız mümkün değildir. 

Demin bahsettiğim gibi, bugün komisyonlarda pek 
çok kanun teklifleri var arkadaşlarımızın. Hatta çok 
gariptir, çoğu, sanıyorum ki, kânun teklifçli'si tarafın
dan okunmamış teklifler vardır. Bendenizin bun'dan 
evvelki devrede vermiş olduğum kanun tekliflerinden 
ıbir kısmını biricisini arkadaşlarım doğrudan doğruya 
'benimsemiş, imzalamış; hatta o kanun teklifi, daha ev
vel başka kanunla bu konu halledilmiş olduğu için 
aktüalitesini dahi kaybetmiştir. Bİz bunları, bu tip ka
nun tekliflerini, alelacele imzalanmış, benimsenmiş, 
aşağı iridirilmek istenen kanun tekliflerini de yarın, 
öbürgün - arkadaşımınkİni bunlardan kastederek söy
lemiyorum - bu gündeme getirir, hepsiyle gündemimi
zi şişirme yoluna gidersek, değerli arîcadaşlar ne siz, ne 
biz neticeye varamayız. 

Bu, iktidar, muhalefet işi değil. Geliniz, bunu, mu
halefetteyken önerge vermenin kolaylıklarına bağla
yarak değil, komisyonda dörtbaşı mamur tetkik ede
rek, en uygununu bularak bir an evvel getirme yolunu 
'bulalım. 

Bu maksatla söz aldım, bundan dolayı karşıyım. 
Saygılar sunarım. 
IBAŞKAN — Teşekkür öderim, 
Önergeyi oylarınıza sunacağım: Kabul... 
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II. — YOKLAMA 

'İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan.. (CHP sıralarımdan «Oylamaya geçkiniz 
Sayın Başkan» sesleri, gürülitüler) 

BAŞKAN — Anlamıyorum ki, (bir dakika.. 
Önergeydi oylarınıza sunacağını dedim, arkadaşı

mız masaya vurdu; ne istediğini soracağım. (CHP sı<-
rallarından gürültüler) 

KİBMAL ANADOL (Zonguldak) Sayın Başkan, 
zatıâlinizın bundan evvelki yönetimlinde emisali Var. 

BAŞKAN — Rica ederim, çok rica ederim.. De
ğerli arkadaşlarım bırakalım.. Sayın Kabadayı sizi 
dini yorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Efendilim, siz İl
han Beyefendiye söz vermeden evvel de ayağa kalk
tım, yoklama istedim, şimdi de yoklama İstiyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Görmedim Sayın Kabadayı. Buyurun 
ne i's'tüyorsunuz? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Yoklama isti
yoruz Sayın Başkan. (AP ve MHP sıralarından, «Ço
ğunluk yok» sesleri) 

BAŞKAN — Kim istiyor efendim? (AP ve MHP 
sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

Ayağa kalkan 10 üyenin i'siriini tespit ediyorum 
efendim. (CHP sıralarından gürültlüler). 

METİN TUZUN (istanbul) — Sayın Başkan, yok
lama isteyen değerli arkadaşımın konuşmaları da za
bıtlara geçtiği gibi, «Bundan evvelki konuşmadan ev
vel de ben söz istedim:» diyerek ne demek istediğini or
taya kbydu. 

Halbuki, İçtüzüğümüze göre, yoklama istemenin 
usulü var. Onun içinv bu yoklama isteminin usulsüz 
olduğunu, yoklama isteyen üye bizzat beKrt'mİş oldu. 
Onun içlin bunu dikkatinize sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, gerçekten, İçtüzüğü
müzde yoklama istemenin usulü, Başkan oya sunaca
ğını belirttiği zaman ayağa kalkarak çoğunluk olma
dığını iddia etmektir. B'ir konuşmadan evvelki yapı
lan Mek gayet talbii nazarı itibara da alınmaz. Arka
daşımızın o zamanki tutumu İçtüzüğümüze uymuyor; 
ama şu andaki tutumu tamamen İçtüzüğümüz hüküm
leri içerisindedir. 

Şİmdi, yoklama isteyen arkadaşlarımın isimlerini 
tespit edeceğim: 

Sayın Kabadayı, Sayın Irmak, Sayın Gürbüz, Sa
yın Özbaş.. 

ALT AN TUNA (Çanakkale) — Sayın Başkan,. 
Emekli Sandığı fonlarını bunlar mı kullanacaklar; me
murlar kullanimayacak mı? Saibancı'ya az mı geldi? 10 
memur düşmanının hepsi emekli mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Paıt'isİnden baş
ka arkadaşımız?.. Yok. 

Adalet Partili arkadaşlarımı yazıyorum. 
Sayın Gül, Sayın Köklü, Sayın Boz, Sayın Elverdi, 

Sayın Erkovan, Sayın Karaatlı. 
Evet, 10 sayın üye yoklama istemiştir. 
Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır efen

dim. 
Adana ilinden başlıyoruz. . 

(Yoklama yapıldı) 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, sonucu 

ilan etmeden önce bir istirhamım var, zatıâl'inize ya
zılı olarak geldi mi, bilmiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ekşi. 
MEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; 
Tutanağa geçmesi bakımından söz aldım bir konu

da. Sayın Battal arkadaşım, biraz evvel yapmış olduğu 
konuşmasında Sayın Süleyman Genc'in önergesiyle 
İlgili olarak yaptığı konuşmada, aynı konuda kendisi
nin de daha önce İçtüzüğün 38 nci maddesine uygun 
olarak istemde bulunduğunu; ancak, Başkanlığın, Baş
kanlık Divanı deyimini kullanarak, Başkanlık Divanı
nın bunu kendi teklifi yönünde değil de, önerisi yö
nünde değil de, Sayın Genc'in önerisi yönünde tercih 
kullandığını ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Şener Battal'ın Millet 
Meclisi Başkanlığına şu anakadar, Sayın Genc'in öne
risi yönünde herhangi bir istemi intikal etmiş değildir.. 
Sayın Genc'in istemi ilk istemdir ve Başkanlık. 
Sunuşlarına da o nedenle Sayın Genc'in isteği gir
miştir.. Bunu açıklamak için söz aldım. 

Bu olanağı veren Sayın Başkana ve Genel Kurula 
saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekşi. 
Değerli arkadaşlarım, salonda gerekli çoğunluğu

muz olmadığı yoklama sonunda aMaşıImıştır. 
Gündemimizdeki kanun ta'sarı ve tekliflerini sıra

sıyla görüşmek için 3 1 . 1 . 1980 Perşembe günü saat 
15.001te toplanmak üzere birieşimi kapatıyorum. 

Kapanıma Saaıti : 17.25 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye'de uzun zamandan beri büyük sorun olan ve Anadolu Basınının önündeki en büyük engellerden 
birisi olarak görülen «Tahsisli kâğıt» sorunu, boyutlarım gün geçtikçe artırarak sürüp gitmektedir. 

Türkiye'de üç büyük ilde yayınlanan 7 günlük gazete, yılda 140 bin ton kâğıt tüketirken, geriye kalan 
64 il ve 700 civarındaki ilçede yayınlanan irili - ufaklı ve günlük 1 500 dolayındaki gazete ve yine 1 000 ci
varında haftalık ve aylık dergi, yılda sadece 8 bin ton gazete kâğıdı tahsisi ile yetinmek zorunda bırakılmak
tadır. Yukarıda andığımız 1 500 gazeteye, İstanbul ve Ankara'da yayınlanan ve «Naylon Basın» olarak nite
lenen, ebat kâğıdı kullanan gazeteler de dahil bulunmaktadır. (Belge - 1) 

Hiç bir yayın organı ile ilişkisi bulunmayan ve yayın yapmayan bazı kâğıt tüccarları, piyasadaki gazete 
kâğıdı karaborsasının en önemli etkenlerinden birisi olarak göze çarpmaktadır. Ticaret odalarından, kâğıt 
ticareti yaptıklarına dair birer belge alan bu tür kişiler, SEKA kurumuna müracaat ederek, kendilerine kâğıt 
tahsisi yapılmasını istemekte ve bunu sağlamaktadırlar. Bu kurumdan, tüccarlar tarafından alınan kâğıtlar, 
karaborsa olarak serbest piyasada, ÇOK yüksek fiyatlara satılabilmektedir. Piyasada görülen gazete kâğıdı sı
kıntısı ve karaborsasında, bu kişilerin etkinlikleri, gün geçtikçe yadsınamaz hale gelmektedir. / 

Sıkıntı ve karaborsanın önlenebilmesi için, gerçekten basımevi işleten ve yayın yapan kuruluşların oluş
turacakları kooperatiflere öncelik tanınmalıdır. Bu yolla, haksız kazancın yamsıra, büyük kâğıt sıkıntısı da 
önlenebilecektir. 

Bunların yamsıra, SEKA Kurumunun dağıtımdaki uygulaması da, Anadolu gazetelerinin kâğıt darboğa
zını aşmalarını güçleştirmektedir. 

SEKA, özellikle ebat kâğıda baskı yapmak zorunda olan Anadolu gazetelerine kâğıt dağıtırken, sıraya 
riayet etmemektedir. Anadolu gazetelerinin istedikleri ve parasını da yatırdıkları kâğıtlar, kurum tarafından 
çok geç gönderilmektedir. Bakanlık düzeyinde, Genel Müdürden Satış Müdürüne kadar, nüfuz kullanılarak 
sırasız kâğıt alınabilmekte, hakkı olan kâğıdı alamayan gazeteler sırada beklerken, bazı kuruluşlar sırasız ve 
beklemesiz kâğıt temin edebilmektedir. Ayrıca kurumun tahsis fazlası kâğıt verdiği yolundaki yakınmalar 
da gün geçtikçe artmaktadır. Yolsuzlukların ve karaborsanın oluşmasında, çok önemli olan etkenlerden 
birisi de budur. 

1960 sonrasında yürürlüğe giren 195 sayılı Yasanın doğrultusunda, kararnamelerin büyük çoğunluğu de
ğiştirilirken, bir kararnameye dokunmaktan özellikle kaçınılmıştır. Son şeklini 27.6.1950'de alan 3/11442 sa
yılı Kararname, kâğıt tahsisi eşitsizliği ve savurganlığının sürmesine yardımcı olmaktadır. 

Türkiye'de tiraj bakımından ilk 6 sırayı alan gazeteler, yılda. bir kaç milyar lirayı bulan kâğıt indirimi
nin % 85'inden yararlanırlar. İstanbul, İzmir ve Ankara'da, hayali kadrolu, aslında 3 - 5 yüz adet baskı ya
pan gazeteler, toplam fiili satışın % 3'üne bile sahip değilken, devletin basına sağladığı olanaktan, fazla
sıyla yararlanmaktadırlar. Bu gazeteler, gazetecilikle ilgisi olmayan 3 - 4 kişilik naylon kadrolarla yayınla
rını sürdürürler. Devletin milyonları, gazete ve gazetecilikle ilgisi olmayan bu kişilerin ceplerine akmaktadır. 
Bu gazeteler için, ne iş sahası açma, ne kültürel hizmet, ne görünüm, ne de içerik önemlidir. Salt Resmi İlan 
ve tahsisli kâğıt alabilmek için yayınlanırlar. Aldıkları tahsis kâğıtları da karaborsaya intikal ettirerek, hak
sız kazançlarına yenilerini eklerler. Bunlar her yıl devlet bütçesinden milyonlar alırken, topluma tek kuruşluk 
bir ödev yapmamaktadırlar. Bu çarpık uygulama ise yıllar yılı sürüp gitmektedir. 

Türkiye'deki Resmi İlan ve Tahsisli Kâğıt yağması,Anadolu'da etkin bir «Yerel Basın» in oluşmasını da 
engelemektedir. Kamuoyu yaratma olanağı, üç büyük şehirdeki gazetelerin tekeline teslim edilmiştir. Tahsis 
konusunda esas alınan 1934 ve 1950'lerin ölçüleri ise, çok gerilerde kalmış, gerçekliğini ve geçerliliğini yitir
miştir. 

Bugün, Bursa, Adana, Konya, Kayseri, Eskişehir ve Kocaeli artık küçük şehirler değildir. Ankara gaze
telerinin fiili tirajları ile yukarıda sıraladığımız illerin gazetelerinin tirajları ve nitelikleri bir sıralamaya tabi 
tutulursa, aralarında ne nitelik, ne içerik, ne de tiraj bakımından büyük fark bulunmadığı görülür. Hatta 
saydığımız illerin gazetelerinin fiili satışlarından elde edilen toplam, İstanbul ve İzmir'deki büyük gazetele
rin dışında kalan gazetelerin fiili satışları toplamından daha fazladır. Anadolu'da adı sayılan illerde yayın
lanan gazetelerin fikir işçisi kadroları basın işçileri ve idari personeli de daha fazladır, 
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İstanbul'da yayınlanmakta olan bir gazete ayda 3 bin ton kâğıt tahsisi almakla, Devlet Hazinesinden 
ayda asgari 25 milyon lira yardım görmektedir. Şöyle ki, verilen 3 bin ton tahsisli kâğıdın bin tonu, indi
rimli tarifeden verilmekte, normal fiyatla indirimli fiyat arasındaki fark tonda 9 500 lirayı bulmaktadır. 
2 bin ton kâğıt da, yine kararnamede belirtilen fiyattan, 14 bin liradan verilmekte, halbuki bu kâğıtlar pi
yasada 40 ile 50 bin lira arasında satılmaktadır. Böylece, 25 milyonun üzerindeki yardımı tek bir gazete gör
mektedir. 

Desteklenen, himaye gören bu besleme basınında, Basın Ahlak Yasasını ve basın özgürlüğünü nasıl çiğ
nediği hepimizin malumudur. 

Öteki 64 il ve 700 ilçenin gazetelerinin aldığı tahsisli kâğıt ayda 700 tondur. Anadolu basınının bu 700 
tonluk kâğıdı da, aylardan beri verilememekte ve bu gazeteler karaborsadan kâğıt temin etmek zorunlulu
ğu ile başbaşa bırakılmaktadır. Karaborsadan alınan kâğıt ise, diğer büyük gazetelerin sattıkları kâğıtlardır. 

Eğer Devlet bütçesinden yılda bir kaç milyar lira dağıtılıyor ve bu paranın ne şekilde kullanıldığı de-
netlenemiyorsa, bu, hükümetler için büyük bir zaaf sayılmalıdır. 

Gazete ve dergiler, Devletin ve diğer kamu tüzelkişilerinin veya bunlara bağlı kurumların araç ve imkân
larından eşitlik esasına göre yararlandınlmalıdır. Bugün, basına uygulanagelmekte olan ayrıcalık, Anayasa
mızın 23 ncü maddesine de gölge düşürücü niteliktedir. 

Kâğıt sömürüsünde, tasarruf esaslarına da titizlikle uyulması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Büyük gaze
telerin, yan ürünleri denetlenmeli, bu gazetelerin, büyük kâğıt savurganlığına neden olan «ilave» leri konu-
sunda, günün koşulları gözönünde bulundurularak gerçekçi düzenlemeler yapılmalıdır. Gazetelerin, alabildiği
ne çok sayfalı çıkmaları konusunda da, Türkiye'nin kâğıt darboğazı ve ekonomik durumu gözönüne alınarak, 
düzenlemeler yapılmalıdır. 

Kısacası, Türkiye'de büyük bir «Kâğıt tahsisi sömürüsü» vardır ve sürüp gitmektedir. Bu haksızlık ve sa
vurganlık en kısa zamanda giderilmelidir. Anadolu basınına da, olanakların kullanılmasında eşitlik sağlan
malı, ona da yaşama hakkı tanınmalıdır. 

Yıllardan beri, ı«Basına sübvansiyon» adı altında sürdürülen kâğıt tahsisi sömürüsünün ve yağmasının 
sona ermesini, belki bazı sözde gazete sahipleri istemeyebilir. Ama, Türk Basınında yeni bir dönem açılarak, 
Anadolu Basınının yaşatılması için «Tahsisli kâğıt sömürüsü» nün giderilmesi zorunludur. 

Kâğıt dağıtımı yolsuzluğu söylent.ierini açıklığa kavuşturmak, tiraj ve sayfa sayılarının günün koşullarına 
uydurulmasını sağlamak amacıyla, Anayasamızın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca, bir Meclis -Araştırması açılmasını dileriz. 

Konya 
Ahmet Çobanoğlu 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

Sinop 
Al âe 11 in Şahin 

Kayseri 
Mehmet Gümüşçü 

Adana 
M. Yılmaz Mete 

Adana 
Hasan Cerit 

İçel 
Veli Yıldız 

Sivas 
Orhan Akbulut 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

Erzincan 
Lütfi Şahin 

Manisa 
Erkin Top kay a 

Kayseri 
A. Gani Âşık 

Gaziantep 
Celâl Doğan 

Kayseri 
Mehmet Yüceler 

Eskişehir 
İsmail Özen 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Basın ve Halkla Münasebetler 

Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01 IMF-2-3003 

16 . 12 . 1978 

Mevzuu : Sayın Ahmet Çobanoğlu'nun yazılı soru önergesi hakkında. 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

28 , 1 1 . 1978 tarih ve 7/366.2501/15226 sayılı yazılarınıza K. : 
Konya Milletvekili Sayın Ahmet Çobanoğlu tarafından Sayın Bakanımıza yöneltilen gazete kâğıdı tahsisine 

ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
Türkiye gazetelerinin 1978 yılı bobin kâğıt ihtiyacı 130 000 ton, ebat kâğıt ihtiyacı 8 000 ton olarak hesap

lanmıştır. Her gazete için Basın İlan Kurumu bültenlerinde görülen fiili satışlarına göre aylık alması gereken 
miktarlar her ay ayrı ayrı hesaplanmakta ve bulunan miktar verilmeye çalışılmaktadır. 

Gazete Adı 

Hürriyet 
Veb Ofset 
Milliyet 
Cumhuriyet 
Tercüman 
Yeni Asır 
Son Havadis 
Hergün 
Saibah 

(Biılgilerıiniize arz 'ederim.. 

10 Aylık tahsis 
Toplam (Ton) 

31 258 
23 782 
13 925 
2 695 

15 366 
2 293 

423 
424 
349 

Orhan Alp 
Sanayi ve Tekınlöloji Bakanı 

»-©-« 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

30 . 1 . 1980 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergeleri. 
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 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 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (Ş. Sayısı : 262) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1!. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu 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 iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

2. — 'Bolü Milletvekilli 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 uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/46) 

3. — Afyonfcarahisar Mdltetvefcil Ali ihsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasamn 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (lQ/49) 

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

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

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

7. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 ., 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

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

9. — 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 içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

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



11. — 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 uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/54) 

12. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; 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) 

13. — Adana Milletvekili Hasan Gürısoy 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) 

14. — Ankara Milletvekilli 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 10D ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

15. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldianlı 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) 

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

17. — İstanbul Milletvekilli 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) 

18. — 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) 

19. — 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 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

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

21. — Muğla Milletvekili Ahmıet 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) 

22. — 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) 

23. — 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) 

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

25. — 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) 

26. — 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) 



27. — Bola Milletvekilli 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) 

28. — Konya MiiMetveldM Mustafa Üstüındağ 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) 

29. — 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) 

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

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

32. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suliçmez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumundan 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması içtin, Anayasanın 88 ndi, Millet 
Meclisi çtüzüğümün 102 ve 103 ncü maıddiedierd uya
rımca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/68) 

33. — Denizli Milletvekülıi Adnıan 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) 

34. — İzmir Milletvekilli Erol H. Yeşilpınar ve 9 
arkadaşımın; tzmar Körfezinin temizlenebilmesi için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Milet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarmca bir Meclis Araştırması açılması
nla ilişkin önergesi. (10/70) 

35. — 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) 

36. — 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) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 19 
arkadaşının; Ülkemizin içinde bulunduğu bunalımın 
temel nedenleri ile etkili çözüm yollarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23) 

38. — Denfelıi Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 25 
arkadaşının; Özel sektöre yabancı sigara yaptırılması 
konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
88 nci, M. Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci madde
leri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/24) 

39. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 12 aırkıadaşınım; dış politikamızda meydana gelen 
gelişmeleri açıklığa kaıvııştuırmak amacıyla Anayasa
nın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasıma 
ilişkin önergesi. (8/25) 

40. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 70 
arkadaşınım; çoculklarımızm sorumları ile çözüm yol
larını saptamak amacıyla Anayasanın 88 noi, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/73) 

6 , 
SÖZLÜ SORULAR 

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



16. — İstanbul Milletvekili İhsan tbks&n'nıû, 
Ağn Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bafcanradan sözlü som önergesi. (6/129) (*) 

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

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

4. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ıu, 
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 Milletvekilli Sadi Somuncuoğlu'non, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

7. — Erzurum Milletvekilli Nevzat Kösoğiu'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'ıin, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

10. — Mardin Milletvekili Abdülfkıadlir Tİmurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından söziü soru önergesi. 
(6/42) 

11. — Maırfdim Milletvekili Abdliikadâr Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

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

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

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

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

17. — Muğla MiİHetvekıilü Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSKIn yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

18. — İçel Miletveklli Süleyman Şimşek'im Ak
deniz Gübre Fabrikıaısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

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

20. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Blektromekarak Sanayi Anonim Şirketi
ne Şişkin İşletmeler Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

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

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

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

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

25. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine uf
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

26. — Ankara MiietveMi Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardan Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

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

28. — Kayseri MiMetvekili Mehmet Doğan'ın, 
1 Mayısta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

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



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

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

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

32. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba-
ymdııfık Bakanının demecine ilişkim Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet BufeJanıh'mn, 
Bademler' Köyü Benzin istasyonunun hizmete açıfa-
şma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
toplu sözleşmelerle igüti beyanına Miskin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

35. — Hatay Milletvekili Aü Yıknaz'ın, orta de-
receü okullardan abüâk derslerinim kaldırılacağı id
dialarına ilişkin MM Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

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

37. — Adana MiiHetvekıili Hasan Gürsoy\ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

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

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

40. — tstonfbul Milletvekili Turan Koçai'ın* orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin MİMİ Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

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

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

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

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

45. -^ istanbul ıMÜetvekiili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

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

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

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğkı'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

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

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

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

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

53. — Kastamonu MMetvekili t. 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 Eşnefoğlu' 
nun, albone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin1 

Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/135) (*) 



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

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

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

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

59. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/10(7) 

(6a — Bokı Milat vekili 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 Milletvekilli 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 sözlü soru önergesi. (6/108) 

63. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya
bancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakamından sözlü soru 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) 

70. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş-

I 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) (*) 

I 73. —Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 

j sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 
I 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-

I kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

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

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı-

I na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

I 77. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal-
I tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 

soru önergesi. (6/120) 
I 78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı-
I 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) (*) 

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

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



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

82. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya 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 soru 
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'ın, 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-
refoğlu'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 Irmak'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 Koy 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 
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 Millet vekili Erol H. Yeşipmar'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 Miletvekila İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TVde 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 Milletvekilli İbrahim Vecdi Aik-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

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

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

107. — Çorum JMııittvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve lauu ı^ovnaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

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



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

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

110. — İstanbul Milletvekili Turan KoçaFın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

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

112. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, 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 filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

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

116. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
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. — İzmıir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*)' 

119. — Sivas Milletvekili AK 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. — Hatay Milletvekili ^ Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakille"-0 iKJ*tffl Milli Eğitim Bakanından 
s^ci soru önergesi. (6/234) (*) 

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

1231 — Sivas Milletvekili AM Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

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

125. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adarrdarıyla ilgili yayınına Makin 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 Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

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

129. — Sivas Milletvekili AM Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tamı 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 Milletvekili 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 MiIİdBvekfüli Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına diskin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarabisaır Mtilîi Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin MMü Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/191) 

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

135. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi 'ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözdü soru önergesi. (6/188) 

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



136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
S. Alman eski Baıkanı Horst Erımke'ntin ziyaretine 
aüşkıin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

137. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin içişleri 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 içişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/193) 

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

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

142. — Nevşehir Miletüvekili İbrahim Bthem Boz' 
un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü sonu öner
gesi. (6/195) 

143. — Antalya Milletvekilli G a i p 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 Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

145. — Manisa 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 Miletveki'li Faruk Denıirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

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

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

150. — Kahramanmaraş MffletveMli Mehmet Yu
suf Özbaş'ın Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkim içişleri Bakanından sözlü 
soru önerge». (6/203) 

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

152. — Çorum Milletvekilî Mehmet Irmak'm, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Talbii 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 önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin 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 Timuçin Turan'm, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
sonucuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

158. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanımdan 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 Bakarımdan 
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) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so* 
rüya çevrilmiştir.: 
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162. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, ce- I 
zaevlefinde bulunan tutuklulara il'işkîn Adalet Baka- I 
nından sözlü soru önergesi. (6/219) I 
' 163. — Kayserti Miletvekii Kemal Doğan'ın, ar
pa nakindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay-
vancılılk Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

164. — İstanbul Milletvekil Turan Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iişkin 
Mili Eğitim Bakamından sözlü soru önergesi. (6/221) 

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

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

167. — Tdkaıt Milletvekili Faruk Demirtöla'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
iişkin Başbaka ıdar sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

168. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, dış temsilfcilakleritmiızde görevi personele ffişkin 
Başbakandan sözKi soru önergesi, (6/255) (*) I 

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

170. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
liişUdn Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

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

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

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

174. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba> 
Ifcamndlan sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

175. — Denizli Miletvekili Mustafa Kemal Ay-
kürit'un, Denizi Emniyet Teşkilatı görevlilerine ilş-
Mn İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' I 
nun, Giresun Eğitim Ensitiıtüsünde olay çıkaran öğ- I 
fencilere fişkin Milli Eğitim ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) j 

I 177. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ga-
I zete kâğıdı tahsisine 'ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi. (6/264) (*) 
178. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-

maz'ım, Gazi Eğitim EnstitüsündeM bazı öğretmen-
îere ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/247) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu-
I suf Özbaş'ım, Gazi Eğitim Enstitüsündefci bazı öğ

rencilere ilişlkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

180. — İstanbul Müetvekili Turan Koçal'ın, Rize 
I Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi. (6/249) 

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

182. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu* 
I nun, yapıDan zamlardan sonraki memur aylıklarına 

linkin BaŞbalkandan sözlü soru önergesi. (6/251) 
183. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 

I Kastamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamınla ilişkin İçiş
leri Bakamnıdan sözlü soru önergesi. (6/252) 

184. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'm, 
I Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şiır-
I 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-
I pozisyon sınavına ilişkin Milli Eğitim Balkanından 
I sözlü soru önergesi. (6/253) 

186. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Ka-
I roi'un, TV'db yayımlanan ekonomik konulardaki be-
I yanlarına iişkin Başbakandan sözlü soru önergesL. 

(6/270) {*) 
187. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt

lardan çıkarılan öğrencilere uşkun Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

188. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un,. 
Urfa M'illetvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakanr 
dan sözlü soru önergesi (6/278) (*) 

189. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
I Diyanet İşleri Başkanlık Makamında meydana ge-
j ten olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesL 
I (6/271) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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190j. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay- j 
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

191. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere ılşkin Maliye Baklanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 

192. — Marisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, ci-
vaıta sanayicilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü sonu önergesi. (6/276) (*) 

193. — Hatay Milletvekilli Ali Yıimaz'ın, Konya 
Milletvekilli Mustafa Üstündiağ'm yakınlarına baza 
imkânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/277) <*) 

194. — İzmir Millet vekili Şinasi Osma'nın* viski 
İthaline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) <*) 

195. — Giresun Milletvekilli Nizamettin Erfcmen' 
in, Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen 
öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so- I 
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
miserlik imtihanıyla ilgili basında çıkan habere iliş
kin İçişleri Bakamından 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 Miskin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

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

201. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, 
Adana* Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan söz-
8ü soru önergesi. (6/292) (*) 

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

203. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
madeni eşya imalalt tesM inşasına üşkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/294) <*) 

204. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, I 
A. Hikmet Müezzinıoğlu'nıun vergi mükelefiıyetiine iliş- I 
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) | 

205. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu-
Düzce'de gösterilen «Babayiğit» adli filme ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) (*) 

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

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

208. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'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, Giresun Hamle Gazetesi Matbaasına yapılan 
saldırıya ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/300) {*) 

210. — İstanbul Miletvekili Turan Kocai'ın, 
Ankara Gülveren Iisesindeki felsefe smavı soruları
na ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/301) (*) 

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

212. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, İzmir' 
de yapjlan 1 Mayıs toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü 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 Miletvekili Galip Kaya'nın, 
TÖB - DER'in 1 Mayısta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 
(*) 

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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218. — Giresun Miietvekifti Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

219. — Hatay Milletvekili AHİ Yuknaz'ım, T a i m 
Terbiye Kurulunun din dersinin kaldırılması hakkın
daki kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/314) (*) 

220. — Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Yu
suf Özbaş'm, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

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

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

223. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
T R T - DER Genel Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/318) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'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. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, akar
yakıt darlığı ile artan fiyatlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

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

228. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Kıbrıs Maraş Bölgesinin Rumlara geri verileceği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/329) 

(*) 
229. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nutı, 

bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

230. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
IMF ile yapılan anlaşmaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/331) (*) 

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

231. — İçel Milletvekili Ali Ak'in, Kornünlist Pantü-
siitndn kurulmasıyla ilgili beyanlarınla ilişiklin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

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

233. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Mısır 
Büyükelçiliğini işgal eden Filistinli gerillalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/332) (*) 

234. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Mısır Büyükelçiliği baskınında Filistin Kurtuluş 
Örgütüne ödün verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/333) (*) 

235. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, Diyanet İşleri 
Başkanının basın toplantısına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 

236. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, res
mi otoların Taşıt Kanununa aykırı olanak kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/335) (•) 

237. — Hatay Mlilletvekili Ali Yılmaz'ın, Hüküme
tin kuruluşundan bugüne kadar meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi;, 
(6/336) (*) 

238. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, haklarında mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen diki görevlilerine 
ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/337) (*) 

239. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, Bit
lis Sigarıa Fabrikasının temel aıtmıa törenine katılanla
ra (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

240. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, TRT'niin 
ihtiyaç maddeleri ile ilgili haberlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/339) (*) 

241. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Ardeşen 
Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenine ilişkin Milli Eğüto'm 
Balkanından sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

242. — Rize Mlilletvekili İzzet Akçal'ın, Rize Vali
si ile YSE Müdürüne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/343) (*) 

243. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara'da meydana gelen anarşik olaylarla faillerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/345) <•) 

244. — Kocaeli Milletvekili Adem A l Salrıoğlu" 
nun, yasa dışı bir örgüte ilişkin İçişleri Bakanımdan 
sözlü soru öniergesıi. (6/346) {*) 
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245. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Gazetesinde ya
yımlanan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/321) 

246. — Sivas Mıiltetvekili Azdımet Köylüoğlu'nun, 
katil zamlısı Mehmet A l Ağca'nın Askeri Cezaevin
den kaçışma ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/322) 

247. — Rize Milletvekili İzzet Akçat'ın, Rize - Çam-
lıhemşin Belediyesinde çalışanların ücretlerine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/348) (*) 

248. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Ferhat ile Şirin adlı bale oyununun yasaklanmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) 

249. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki atamalara İliş

kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/324) 

250. — İçel M illetveMM Süleyman Şimşek'in, sıkı
yönetim mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılara 
baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/325) 

251. — Sivas Milletvekili Orhan Akbulut'un, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/326) 

252. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, eği
tim enstitülerinde 20.12.1979 ile 11.1.1980 tarihleri ara
sında öğrenime ara verldiği iddiasına ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/327) 

253. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'im faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakamndan söz
lü soru önergesi. (6/328) 

»e~« 

(Millet Meclisi 36 ncı Birleşim) 




