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1. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal
Çilesiz'in, fındık üreticilerinin sorunlarına iliş
kin gündem dışı konuşması.
430:432
2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal
Aykurt'un, Milli Eğitim Bakanlığının Denizli
Eğitim Enstitüsüne ilişkin tutum ve davranışla
rı hakkında gündem dışı konuşması ve Milli
Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un cevabı.
432:435
3. — Ankara Milletvekili Fikri Pehlivanlı'
nın, buğday taban fiyatları hakkında gündem dı
şı konuşması.
435:436
B) Tezkereler ve Önergeler

436:443

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dış
işleri Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma
Bakam Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin

uygun görülmüş olduğuna
kanlığı tezkeresi. (3/365)

dair

Sayfa
Cumhurbaş
436

2. — Görev ile yurt dışına giden Maliye
Bakam Ziya Müezzinoğlu'na Devlet Bakanı
Hikmet Çetin'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/366)
436
3. — Eskişehir Milletvekili İsmail özen'in,
İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair
önergesi. (4/119)
436
4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gültekin Kızılışık'ın, 10/3 esas numaralı Araştırma
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/120)
436
5. — 5434 sayılı TC Emeldi Sandığı Ka
nununun 40 ncı maddesinin (ç) fıkrasının (I)
sayılı bendinin değiştirilmesine ve bu kanuna
bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin kanun
tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık
tezkeresi. (1/20, 3/367)
436:437
6. — Batı Avrupa Birliği Assamblesinin
toplantılarına Millet Meclisi Dışişleri Komisyo
nu Başkam Zeyyat Mandalincî'nin katılmasına
dair Başbakanlık tezkeresi. (3/368)
443
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7. — Sayın üyelerden bazılarına izin yeril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/369) 443:445
8. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılın
da aralıksız 2 ay izin alan Ankara Milletvekili
Cengiz Şenses'e ödeneğinin verilebilmesine dair
Başbakanlık tezkeresi. (3/370)
445
9. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer
Ucuzal ve 4 arkadaşının, 926 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 1923 sa
yılı Kanunla değişik 137 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek
9 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması ve
bir ek madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına
dair önergesi. (2/567, 4/122)
445.446:447
10. — Konya Milletvekili Şener Battal'm,
kıdem tazminatlarından alınan gelir vergisinin
kaldırılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan
doğruya gündeme alınmasına dair önergesi.
(2/1, 4/121)
445:446
11. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif
Emre ve 2 arkadaşının, Memur Yardımlaşma
Kurumu kanun teklifinin doğrudan doğruya
gündeme alınmasına dair önergesi. (2/64,
4/123)
447:449
C) Gensoru, Genel
Araştırması Önergeleri.

/

Görüşme ve Meclis
437,439

1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve
10 arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğ
rencilerin sorunlarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/34) 437:
438
2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve
9 arkadaşımn, Demirci Eğitim Enstitüsünde
meydana gelen olaylarla bu olaylar karşısında
Milü Eğitim Bakanının tutumunu saptamak
amacıyla Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/35)
439:
440
3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Top
tan ve 17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kö
mürleri İşletmesinde yapılan tayin ve nakiller
ile sonuçlarını saptamak amacıyla Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103
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ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/36)
440
4. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve
9 arkadaşımn, Anamuhalefet Liderinin Kars
Kalesine kızıl bayrak çekildiği iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/37)
440:441
5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu
ve 11 arkadaşımn, İmar ve İskân Bakanlığın
da bazı işçilerin işten çıkarılmasının gerçek ne
denlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/38)
441:442
6. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi
Grupu Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 mil
letvekilinin, hububat fiyatları ve destekleme
alımları konusunda Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin
önergesi. (8/10)
442:443
Ç) Danışma Kurulu Teklifleri
438
1. — Millet Meclisinin 4 Temmuz 1978 Salı
gününden başlamak ve 1 Kasım 1978 Çarşam
ba günü saat 15,00'te toplanmak üzere tatile
girmesi ve 22.6.1978 Perşembe gününden iti
baren tatile kadarki süre içindeki toplantı gün
lerinde sadece adları liste halimde belirtilen
kanun tasarı ve tekliflerinin sırasıyla görüşül
mesine dair Danışma Kurulu önerisi.
438:
439
V. — SEÇİMLER
449
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere
seçim.
449
VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME
VE MECLİS ARAŞTIRMASI
449
A) Öngörüşmeler
449
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve
9 arkadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı
dernekler, konusunda Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/22)
449:468
, VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
469
A) Yazılı Sorular ve Cevapları
469
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'
in, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne
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ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı
Tuncay Mataracı'nın yazılı cevabı. (7/239)
469
2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'
nun, Sıtma Eradikasyonu başkanlıklarında ça
lışan işçilere ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanı Mete Tan'ın yazık cevabı.
(7/249)
469:470
3. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in, Giresun
Şebinkarahisar karayolunun
güzergâhına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Ba
kanı Şerafettin Elçi'nin yazılı cevabı. (7/252) 470:471
4. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in, Giresun - Görele kapalı spor salonu
yapımına ilişkin sorusu ve Gençlik ve Spor
Bakam Yüksel Çakmur'un yazılı cevabı.
(7/254).
,
471:472
5. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, Mardin - Kızıltepe ilçesine
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hastane yapılmasına ilişkin sorusu ve Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın yazılı ce
vabı. (7/256)
472
6. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'
nun TV'de 7 Gün Dergisinde yayımlanan bir
yazıya ilişkin sorusu ve Adalet Bakam Meh
met Çan'ın yazılı cevabı. (7/265)
472:473
7. — Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt'un, Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu
Hastanesine yasalara aykırı olarak memur alın
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Sosyal Güven
lik Bakam Hilmi İşgüzar'ın yazdı cevabı.
(7/278)
473:474
8. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın,
genel seçimlerle ilgili beyanına ilişkin sorusu ve
Sosyal Güvenlik Bakam Hilmi İşgüzar'ın ya
zılı cevabı. (7/283)
474

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Yapdan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından :
21 Haziran 1978 Çarşamba günü saat 15,00'te toplamlmak üzere Birleşime saat 15,42'de son verildi.
Divan Üyesi
Başkan
Kütahya
Cahit Karakaş
Nizamettin Çoban
Divan Üyesi
İstanbul
Recep Özel
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II. — GELEN KÂĞITLAR
21 . 6 . 1978 Çarşamba
Teklifler
1. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin 6560 sayılı Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları İşletmesi Kanununun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi. (2/610) (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına)
2. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boztepe'nin 5591 sayılı Makina ve Kimya Endüstrisi
Kurumu Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi. (2/611) (Sanayi ve Teknoloji
ve Ticaret ve Plan komisyonlarına)
Tezkere
1. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/364) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona)

Raporlar
1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve işle
yişi hakında kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili
Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan kanun tek
lifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet komisyonla
rı raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) (Dağıtma
tarihi : 21 . 6 . 1978) (GÜNDEME)
2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Kayseri
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 4 arkadaşının, 5434
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenmesine
ilişkin kanun teklifleri ve Milli Savunma ve Plan ko
misyonları raporları. (2/195, 2/196 ,2/199) (S. Sayısı :
132) (Dağıtma tarihi : 21.6.1978) (GÜNDEME)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15,00:
BAŞKAN : Başkanvekffi M* Şevket Doğan
DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), NizametrİM Çoban (Kütahya)

BAŞKAN — Millet Meclîsinin 161 nd Birleşimini açıyorum^
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretöyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin yüksek sesle bulunduklarını
belirtmelerini rica ederim.
(Yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir, sonradan
teşrif eden arkadaşlarımız tezkere göndersinler.
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz.

IV. -^ BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI
I. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çilesiz'in, fındık üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündem
dışı konuşması.
BAŞKAN — Fındık üreticilerinin sorunları hak
kında Giresun Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Çi
lesiz, gündem dışı söz 'istemişlerdir.
Buyurun efendim.

KONUŞMALAR
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Giresun)
Saytn arkadaşlarım,
4 milyon kadar yurttaşımızın önde gelen geçim kay
nağı olması ve ülkemizin bütün ihracat gelirlerinin
tek başına % 15 kadarım karşılaması bakımından
ekonomimizde önemli yeri olan fındığın yetiştiği böl
genin merkezi Giresun'dan geliyorum.
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Bölgede konuştuğum fındık üreticisi köylü yurt
taşlar, bu yılkii rekoltenin 'bereketli olacağını belirt
mektedirler. Bu görüş, hemen hemen bütün fındık
üreticileri ve fındık bölgesi köylüleri tarafından pay
laşılmaktadır.
Sayın arkadaşlarım, burada bayat şartlarının geçen
seneye oranla ne kadar arttığı konusu üzerinde dura
cak değilim. Hükümetimiz elbette fındık bölgesinde
yaşayan yurttaşlarımızın bayat seviyesini de aynı ar
tış oranında yükseltmek için elinden geleni yapacak
ve bu değerli ürünümüzü, üreticilerinin değer fiyatı
na satabilmesi amacıyla gerekli önlemleri alacaktır.
Bu önlemlerin birincisi, devalüasyon farkının mey
dana getirdiği yeni fındık ihracatlarını dikkate alarak
darlık içinde kalan fındık üreticisine hakkı olan ha
kiki taban fiyatını vermektir. Bugünkü uygulama
da taban fiyatı, üreticiyi korur olmaktan çıkmış, üre
tici aleyhine işleyen bir taban fiyatı haline gelmiştir.
Çünkü, fındığın gerçek piyasa fiyatı, fındık destek
leme alım fiyatının çok üstündedir. Bu durumda ya
pılacak ilk 'iş, fındık destekleme alım fiyatını derhal
yeni teşekkül «den serbest piyasa fiyatı seviyesine
çıkartmak olmalıdır.
!

Üretici bu hesaplan gayet iyi yapmaktadır. Elin
den 15 liraya çıkan fındığının bugün kaç liraya ibra?
edildiğini bilmektedir. Yeni ürünün fındık destekle
me alım fiyatı tespit edilirken, üreticinin Hükümetten
beklediği; artık himaye edilmesi değil, hakkının ye
nilmemesi, hakkının verilmesidir. Fındık destekleme
alım fiyatım düşük tutup, serbest piyasada teşekkül
eden fiyat artışından doğan farkları bazı fonlarda
toplamak, üreticinin daima yanında olan Cumhuriyet
Halk Partisi hükümetlerinin benimseyeceği halkçı bir
görüş olamaz.
Alınması gereken İkinci önlem de; yıllardır süre
gelen ve geçnfiş iktidarların bir türlü üzerine eğilemediği bir haksızlığın giderilmesi olacaktır. Nedir bu,.
anlatayım*
Değerli arkadaşlarım, yurt ekonomisindeki öne
mine yukarıda bir nebze değindiğim fındığın, Doğu
Karadeniz'de yaşayan yurttaşlarımızın başlıca geçim
kaynağım teşkil etmesi, bu ürünün üreticilerinin Dev
let tarafından korunması sonucunu doğurmuş; 15 yıl
kadar önce, bu amaçla Devlet destekleme alımları
başlatılmıştır. Ancak, başlangıçta destekleme alımla
rının politikası ve amaçları açık seçik saptanmadığın
dan, destekleme alımları zamanla Doğu Karadenizli
yurttaşlarımız yerine, fındık üretiminin yayıldığı di
ğer bölgeler halkına yarar sağlar olmuştur.
|
— 431
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Fındığın asıl yetişme bölgesi Doğu Karadeniz oldu
ğu halde, fındık yurdumuzun hemen bütün bölgelerinde
yetişebilecek bir üründür. Ayrıca, fındık diğer tarımsal
ihraç ürünlerine oranla daha az emekle ve masrafla el
de edilebilir. İşte bu bakımlardan, devlet, Doğu Kara
deniz fındık üreticisinin hayat standardını belli bir dü
zeyde tutmak amacıyla ürünü elverişli bir fiyattan aJ>
mayı kabul edince, bu önemli ürünün yetişme alanı hız
la yurt sathına yayılmaya başlamıştır.
Bu yeni alanlar taban arazisi olduğundan, buralar
da fındık Doğu Karadeniz'in arızalı arazilerine oranla
daha ucuza elde edilmektedir. Yani arazisinde başka
ürün yetişmediği için devlet tarafından korunmak iste
yen Doğu Karadeniz köylüsü yerine, birçok ürün ye
tiştirilmesine elverişli yurt topraklarında fındık yetiş
tiren üreticiler daha çok korunmuş olmaktadır.
Devlet fındık destekleme alımlarından beklenen
amaç bu olmasa gerektir. Sosyal devlet anlayışına da
ters düşen bu uygulamanın düzeltilmesi zamanı artık
gelmiş bulunmaktadır. Bu haksızlığı düzeltmek için, kı
sa vadede ve uzun vadede olmak üzere birtakım ön
emler alınabilir.
Önümüzdeki Ağustos ayında idrak olunacak yeni
ürünle birlikte, Giresun kalitesi fındığa, bu kalitenin
üstünlüğü nedeniyle piyasalarda verilmekte olan yüksek
fiyatın devlet tarafından Giresun köylüsüne verilmesi;
kısa vadede alınacak önlemlerin başlıcası olup, bu ka
rar bir taraftan yıllardır uğrandan haksızlığı gidereceği
gibi, bir taraftan da fındık alanlarının hızla yayılması
nı önleyecek ekonomik bir önlem olacaktır.
Evet sayın arkadaşlarım, fındık bilhassa Giresun
yöresinde doğal olarak ekolojik şartlarını bulmuştur.
Giresun fındığı, nefaseti ve kalitesi itibariyle dünyada
yıllardır aranagelen fındık olmuştur. Bugün 1977 ürü
nünden 243 ve 245 dolara kadar fındık satılmıştır, 219
dolara da alivre satışlar yapılmıştır. (Gürültüler)
BAŞKAN — Sayın hatip bir dakika.
Büyük Meclisin değerli üyeleri, lütfen biraz sakin
olunmasını rica edeceğim, çünkü, sayın hatibin konuş
ması anlaşılmıyor, rica ediyorum efendim, lütfen.
MUSTAFA KEMAL ÇİLESİZ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan.
219 dolara da alivre satışlar yapılmıştır. Alivre sa
tış hesabına göre, işletme masrafları çıktıktan sonra,
kabuklu fındığın bir kilosunun 25 liranın üstünde olma
sı gerekir, öte yandan, dış piyasalarda daima aranan ve
fazla fiyata da satılan Giresun fındığına en azından 25
lira fiyatın da üstünde bir değer verilmesinin gerekli ol
duğu kanısındayım.
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Fındık fiyatının, ürün pazara gelmeden çok önce,
Giresun'da tertiplenecek bir törenle ilan edilmesi de
faydalı olacaktır. Ümidimiz, şu günlerde yapılmakta
olan 1977 ürünü fındık destekleme alımı toplantıların
da, konunun ilgili bakanlık ve kuruluşlarca yüksek hu
zurlarınızda arz ettiğim özellikleriyle ele alınmasıdır.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çilesiz.
2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'
un, Milli Eğitim Bakanlığının Denizli Eğitim Enstitüsü
ne ilişkin tutum ve davranışları hakkında gündem dışı
konuşması ve Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un ce
vabı.
BAŞKAN — Denizli Eğitim Enstitüsünde uygula
nan tutum ve davranışlar hakkında gündem dışı Deniz
li Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Aykurt, buyurun
efendim. (AP sıralarından alkışlar)
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
1 Haziran 1978 tarihinde yaptığım konuşmada,
Hükümetin eğitim enstitülerinde uyguladığı zulüm, iş
kence, sürgün ve terörden bahsetmiş, özellikle Aksu
Eğitim Enstitüsünde tertiplenen oyunları zaman, mekân
ve isim vererek bilgilerinize arz etmiştim.
Sayın Bakan, cevabi konuşmasında, her zaman ol
duğu gibi, iddialarımızın tümünü inkâr etmiş ve bi
zim Denizli Milletvekili olduğumuzu, Denizli dışın
daki olayları bilmeden konuşmamamız lazım geldi
ğini, Denizli'ye gidip tetkik ederlerse, Denizli Eğitim
Enstitüsünde tam bir barış ve özgürlüğün kuruldu
ğunu, öğrencilerin hangi fikre mensup olurlarsa ol
sunlar tam bir huzur 'içerisinde öğretime devam et
mekte olduklarını ileri sürmüştür.
. Evvela şunu açıklıkla belirtmek isterim ki, mil
letvekili kendi seçim bölgesi sınırlan içerisine hap
sedilemez. Türkiye'nin hangi köşesinde, hangi böl
gesinde Hükümetin uyguladığı kanun dışı olaylar
varsa; zulüm, işkence, terör, sürgün, baskın varsa,
biz orada varız ve onun takipçisiyiz. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, CHP sıralarından, «Allah Al
lah» sesleri)
Aynı zamanda, Sayın Bakana hatırlatmak iste
rim ki, Anayasamızın 76 ncı maddesine göre; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölge
yi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti tem
sil ederler. O itibarla, Türkiye'nin her yerindeki
olayların sorumlusu kimse, onu takip etmek, araştır
mak, yakasına yapışmak her milletvekilinin en tabii
görevidir.
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Biz, Türkiye'nin her yerindeki eğitim enstitülerin
de uygulanan oyunun aynısı olduğunu iddiada ka
rarlıyız, samimiyiz. Denizli'de de böyledir, Uşak'da
da böyledir, Ankara'da da böyledir, velhasıl yurdun
her yerindeki okullarda aynı oyun, aynı tertip tez
gahlanmaktadır.
Sayın Bakanın öğürü üzerine Denizli'ye gittim,
öğrenci velileriyle görüştüm, öğrencilerle görüştüm,
idarecilerle görüştüm; durum tam manasıyla bir fe
caattir.
Hükümetleri döneminde bu okula 460 yenli öğ
renci alınmıştır. Geçen sene puvanları tutmayan, bu
sene imtihanları kazanamayan öğrencilerin tümü ye
niden okula alınmışlardır. Bu 460 öğrenci okula alın
dıktan sonra, okulda kendileri gibi düşünmeyen, ken
di kafa yapılarına uymayan öğrenciler üzerinde zu
lüm ve baskı uygulamaya başlamışlardır. İdarenin
ve Bakanlığın tutumu yüzünden, artık sağ görüşlü
öğrenciler Okula giremez hale gelmişlerdir.
Yine bir 'iddiaya göre - doğru ise fevkalade üzün
tü vericidir - yeni alınan 460 öğrenci hızlı öğretim
metoduyla 6 ay sonra öğretmen olarak yurda dağıSacaklarmış; tıpkı polis okullarında
uyguladıkları
kanun dışı olaylar gibi.
Teşkilatınızın yan kuruluşu gibi çalışan TÖB DER'in talimatıyla okula alınan bu öğrenciler,
kız - erkek farkı gözetilmeksizin, okulda kendileri
gibi düşünmeyen öğrencileri dövmeye, okula sok
mamaya başlamışlardır. Durumu valiye intikale kal
kışan veliler vilayetten koyulmuşlardır.
Her gün devam eden bu zülüm ve işkence karşı
sında ümidini kaybeden velilerden bir kısmı çocuk
larını okuldan almışlar, bazı veliler ise çocuklarını
yatılılıktan gündüzlüye çevirmeleri için müracaatta
bulunmuşlardır. Ama ne yazık ki, bu müracaatla
rın tümü idarece reddedilmiş, hatta memur olan bir
öğrenci velisi, çocuğunun hakkım arıyor düye, yatı
lılıktan . gündüzlüye çocuğunun çevrilmesini istiyor
diye valilikçe açığa alınmıştır Sayın Bakanın dik
katlerine arz ediyorum; Mehmet Erol ismindeki bir
memur, çocuğunun, yavrusunun hakkını arıyor diye
valilikçe açığa alınmıştır.
Can ve mal güvenliğini temin için okula müracaat
eden öğrenci velilerine okul idaresi, «Eğitim - Der
Başkanına gidiniz, mutabık kaldıktan sonra bize ge
liniz» cevabını vermektedir.
Bu okulda barış ve özgürlüğü koruduğunu iddia
eden Sayın Bakana sesleniyorum: Okul kapısı önün
de sakallı bir zata rastladım. Kendisine sordum,

— 432 —

M. Meclisi

B : 161

«Bu okulda mı okuyorsunuz?» dedim. «Hayır, ben
Buca Eğitim Enstitüsünde öğrenciyim, buradaki ar
kadaşlarımı görmeye geldim; memnuniyetle dönüyomm. Biz yüzde elli hallettik, fakat burası yüzde yüz
meselesini halletmiş; çok şükür, okul sağcılardan
temizlenmiş» dedi.
Sayın milletvekilleri, her yerde olduğu gibi, de
nizli Eğitim Enstitüsünde solcu olmayan öğrencile
re artık hayat hakkı, okuma imkânı kalmamıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatının, TÖB - DER'in,
Eğitim - Der'in arzularıyla, okul idareleri, sağcı öğ
rencilerin sürüSmesi hakkında Bakanlığa teklifte bu
lunmakta, Bakanlık da bu öğrencileri sene ortasında
uzak illere sürmektedir. Hor görülen, okuma özgür
lüğünden yoksun bırakılan bu çocuklar şimdi orta
lıkta aç, sefil ve himayesiz dolaşmaktadırlar, tşte,
Milli Eğitim Bakanlığının bu vatanın çocuklarına re
va gördüğü sürgünler listesinden bir demetini bilgileri
nize arz ediyorum: Bu öğrencilerden Cemil Avcıoğlu isim veriyorum, doğru değilse Sayın Bakan çık
sın, doğru değildir desin; eğer doğru ise bunu tashih
etsin lütfen..
BAŞKAN — Sayın Aykurt, lütfen toparlayın efen
dim.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) —
Bu öğrencilerden Cemil Avcıoğhı, Uğur Seçal, Or
han Altın, Ali Yıldırım Van iline; Musa Kurt, Tu
fan Kocabıyık, ibrahim Bunan, Cemil Polat, Şükret
Kara Bingöl İline; Numan Bağcı, Enlin Kahraman.
Musa Zeybsk, Mehmet Köroğlu Urfa İline sürgün
edilmişlerdir.
Sayın Bakanın, 1 Haziran günü bu kürsüden.
Denizliye her türlü değişik görüşlere sahip çocuk
ların hiçbir siyasal görüşün simgesi, - aynı kendi ta
birini okuyorum - aracı olmadan, barış içinde, uy
garca yaptığı öğretim işte budur.
Ben şimdi îsim ve rakam vererek, mekân göste
rerek olayları sergiledim. Görülüyor ki, size göre öz
gürlük, sizin gibi düşünenlere tanınan haktır. Sizin
gîbi düşünmeyenlere özgürlük ve barış asla söz ko
nusu değildir. Misal mi istiyorsunuz Sayın Baka
nım? Denizi] Eğitim Enstitüsünde 1-R sınıfında 1189
numara ile kayıtlı Barış Atmaca isminde bir öğren
ci var. Okula devam mecburiyeti var. Barış Atmaca,
Denizli Cumhuriyet Halk Partisi Senatörü Sayın
Hüseyin Atmaca'nm yeğenidir, amca oğludur. Cum
huriyet Halk Partili miHetvekilinin yeğeni düye, bu
öğrenci Sosyal Sigortalar Hastanesinde memurdur,
Devlet kasasından maaş almaktadır, öbür tarafta da
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okulda öğrencidir. Demek ki, özgürlüğün nasıl anla
şıldığını bu verdiğim misal gayet güzel açıklıyor.
BAŞKAN — Sayın Aykurt, toparlayın lütfen, rica
ediyorum efendim. Toparlayın, toparlayın lütfen.
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Si
zin gibi düşünmeyenler, yukarıda söylediğim gibi, her
türlü zulüm ve işkenceye maruz bırakılarak sağa so
la sürülmekte, aç ve sefil kendi kaderlerine terk edil
mektedirler; sizin gibi düşünenler ise Devlet kasasın
dan beslenmektedirler.
Sayın Bakan, size yanlış ve kasıtlı olarak verilen
belgilerle müşkül durumlarda kalmaktasınız. Durum
ya cehlinizden, ya kastınızdandır.
Hepinize saygılar sunuyorum.
Teşekkür ederim. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt.
Buyurunuz Sayın Milli Eğitim Bakanı. (CHP sı
ralarından alkışlar)
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Denizli Milletvekili Aykurt arkadaşımın burada
ki konuşmalarım dinledim, not aldım; ayrıca tuta
naklardan da bir suret alıp, Bakanlığımla ilgili kesim
leri için gereken incelemeyi yapmak istiyorum.
Arkadaşım bazı konularda benden ek bilgi istedi;
önce onları söyleyeyim: «460 öğrenci alındı» dedi ar
kadaşım. Olabilir, sayıları bilmiyorum; ama nasıl
alındıklarını bir kez daha anlatmak istiyorum: Bun- .
lar, gerek geçen sene, 1976 - 1977 yılında üniversite
seçme sınavına - tıpkı bundan birkaç gün önce oldu
ğu g3bi - girmiş olanlarla, 1977 - 1978 yılında üniver
site seçme sınavına girmiş olanlar, gerek geçen sene,
gerek bu sene, her eğitim enstitüsünün ait olduğu dal
lardaki kontenjan içinde eğitim enstitülerine alındılar.
Geçen sene bu, üniversite seçme sınavında yüksek pu
an tutturduğu halde, yine bu sene üniversite seçme sı
navında yüksük puan tutturduğu halde alınanlar, 2 nci
bir sınavla yüksek puanlıların belirli bir kesimi dışa
rıda bırakılmışlardı. Bunlar bu kez hiç bir sınava tabi
tutulmadan, hiç bir işleme tabi tutulmadan, geçen
seneki ve bu seneki yüksek puanların sıralaması uya
rınca, Danıştay kararınca ilgili dallara alındılar. Bu
bakımdan, bunların alınması Danıştay kararının uy
gulanmasıyla ilgilidir, kişilerle ilgili değildir. Eğer
arkadaşım bunların alınmasında bir haksızlık yapıldı
ğını, yüksek puanlı bazıları alınmazken, düşük pu
anlıların alındığı hakkında bir bilgi aldıysa, bunu in
celerim. Böyle bir şeyin olmadığını ben bilmiyorum.
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Ama aksini söylerlerse, burada ve başka her yerde
incelemeye hazırım.
Arkadaşım, «bazıları 6 aylık bir metotla öğretmen
olacaklar» diyor. Şimdi sırası gelmişken size bir şey
söylemek istiyorum: Eğitim enstitüleri 2 yıllık ve 3
yıllık idi. 2 yıllık eğitim enstitüleri daha çok ilkoku
la öğretmen yetiştirmek için düşünülmüştü, Türkiye'
nin 49 yerinde açılmıştı. Hepimiz, zannediyorum siz
ler de düşünüyordunuz ki, bu okullardan çıkanlar öğ
retmen olacaklardır. Ama şimdi çeşitli yerlerden al
dığımız bilgiye göre, eğitim enstitülerinin, özellikle
2 yıllıklarına devam edenler, maalesef yedek subaylık
hakkı için, yedek subaylık hakkını almak için de
vam ediyorlar; bunların öğretmen olma niyetlerinin
olmadığı anlaşılıyor. Bunu şunun için belirtmek isti
yorum: Eğer öğretmen olmak isteselerdi, çok başka
bir davranışla zaten olurlardı. Sadece yedek subay
lık hakkını almak istiyorlar. Yüce Meclisin dikkatini
bu yedek subaylık meselesine fırsatı gelmişken çeki
yorum; bu yedek subay hakkını almak için yüksek
öğrenim kuruluşlarında büyük zorluklar çekiyoruz.
Yedek subaylık hakkı, ne yapıp yapıp yükseköğreni
min bir sonucu olmaktan çıkarılmalıdır.
Şimdi bu 460 öğrenci veya başkaları, kim olur
larsa olsunlar, her hangi bir kısa sürede mezun edil
meyeceklerdir. Bunlar, geçen sene 460 kişi değildir,
bunların içinden bir kesimidir. O da şu : Bunu genel
gemizde, daha okullar açılmadan, sıralama yapılma
dan ilan etmiştik bütün Türkiye'de. Geçen sene üni
versite seçme sınavında yüksek puan aldığı ve girme
hakkım kazandığı halde girememiş olanlar; eğer ge
çen sene girmiş olsalardı, ikinci sınıfta olacaklardı bu
sene. Şimdi, bu durumda olanlar, bu sene, 1977 - 1978
yılında girmiş olanlarla birlikte birinci sınıfı okuya
caklar; ondan sonra, tatil ayında (hızlandırılmış eği
tim denilen budur) ikinci sınıfı okuyacaklar. Bu, ge
nelgelerle daha evvel ilan edilmiş idi. Binaenaleyh,
böyle bir durum yoktur. Zaten öğretim de açık, so
nuçları da açık; her şeyi açık.
Arkadaşım bir şey daha söyledi, teknik bir bilgi.
Biz bir genelge yayınladık, (Bu Mehmet Erol adlı
bir memurumuzun oğlu ile bizzat ilgileneceğim), yatdı olup da gündüzlüye geçmek isteyenlerin müraca
atları karşılansın diye. Bunu bir yer için değil, tüm
yerler için yayınladık. Mehmet Erol'a niçin böyle ya
pılıyor, bununla kendim bizzat ilgileneceğim.
Şimdi arkadaşım, bazı öğrencilerin birtakım baş
ka illere gönderildiklerini, ya da sürüldüklerini söy
lediler. Bu öğrencilerin sayısı zannediyorum 10 - 12
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civarındadır. Bu öğrencilerin bir başka arkadaşımızın
bana verdiği bilgi üzerine, başka yerlerde öğrenim
lerine devam etme olanağını arıyorum; ama bu öğ
renciler, bilesiniz ki, ne okul müdürünün takdiriyle,
ne Bakanlığın takdiriyle oradan ayrılmadılar. Adli
bir olay oldu; savcılık el koydu, bütün adli otoriteler
el koydu, bir kısmı içeridedir. Disiplin uygulaması
yapıldı ve valinin teklifi ile oradan alındılar. Ama
buna rağmen, bir başka yerde (Denizli değil) öğre
nimlerine devam etmeleri için bizzat ben uğraşıyo
rum.
Şimdi değerli arkadaşlarım, «okuma hakkı ol
mayanlara hayat hakkı kalmadı», işte «beraber okuyamıyorlar» falan gibi sözler söyleniyor. Her zaman
söylüyorum, 110 bin kişi var Eğitim Enstitülerinde,
şimdiye kadar açtıklarımızda en az 90 bin kişi okuyor.
bana inanınız, bu 90 bin kişinin en az 70-80 bin kişisi
barış içinde okuyor. Bunun hepsi okuyamıyorsa, eğer
bazı aksaklıklar varsa, ben bunu sağlamak için ça
lışıyorum, aksaklıkları her zaman önlemeye hazırım.
Eğer biz, Parlamentonun ve sizin de desteğinizle
hepsini tüm barış içinde okutursak, bu bizim için
önemli bir aşamadır, Türkiye için de önemli bir aşa
madır. Bir Bakan ki, Parlamento kürsüsünden her
zaman bunu söylüyor, gazetelere bunu söylüyor, tele
vizyonda bunu söylüyor. (AP sıralarından «İcraat
nasıl oluyor?» sesleri)
Değerli arkadaşlarım, Bakanın bundan başka, ge
rek öğrencilere, gerek öğretmenlere, gerek valilere,
gerek güvenlik kuvvetinde olanlara bundan daha açık
vereceği bir direktif, bir yönlendirme olamaz. Bunun
dışındaki her türlü aksaklıkla Bakan, sandığınızdan
çok daha büyük bir duyarlılıkla meşguldür. Hep bir
likte göreceğiz; öğrenim kuruluşlarında barış içinde,
insanca ilişkiler içinde beraberce okutma amacına
sizin desteğinizle, ortaklaşa gayretlerimizle varacağız.
Kimseyi şartlandırmayacağız ama, şartlandırılmış
olanlara da belirli bir politika amacında - her zaman
söyiüyorum-ödün vermeyeceğiz.
Bu duygularla hepinizi saygılarla selamlarım.
(CHP sıralarımdan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Yüce Meclisin sayın üyeleri, bir hususu belirtmek
zorundayım: Biraz evvel burada, iki sayın bakan ve
bir de bir sayın milletvekilinin yanında, Yüce Mecli
sin ciddiyetine uymayacak bir keyfiyette bir arkada
şsınız vardı.
Kendisine sorduğumuz zaman, «Senatör» dediler,
bir emrivaki karşısında kaldık; ihtarımız, ikazımız
neticesinde ayrıldılar.
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Binaenaleyh, Yüce Meclisin sayın üyelerinin ve
sayın bakanların, bu nevi laubaliliğe müsamaha gös
termemelerini, vasıta olmamalarını istirham ederken,
İçtüzüğümüzün 57 nci maddesinin 2 nci fıkrasını arzetmek zorundayım :
«Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri,
Cumhuriyet Senatosu üyeleri, bakanlar, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Teşkilatı memurları ve diğer ka
mu personeli ceket giymek ve kıravat takmak zo
rundadırlar. Bayanlar tayyör giyerler.»
Binaenaleyh, İçtüzüğün bu maddesi muvacehesin
de, Yüce Meclisimizin ciddiyetine gölge düşürübnemesini rica ediyorum. (AP sıralarından alkışlar)
3. — Ankara Milletvekili Fikri
Pehlivanlının,
buğday taban fiyatları hakkında gündem dışı konuş
ması.
BAŞKAN — Buğday fiyatları hakkında Ankara
milletvekili Sayın Fikri Pehlivanlı, buyurun efendim.
(AP sıralarından alkışlar)
FİKRİ PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri;
Yüksek huzurlarınıza, Hükümetin son buğday fi
yatı ile ilgili kararı karşısında, Türk köylüsünün için
den çıkılmaz acıklı durumunu Meclis zabıtlarına ge
çirtmek, ileriki gün ve aylarda da daha da artacak sı
kıntıları belirtmek, bu manada Hükümeti uyarmak
ve bunu Yüce Heyetinizin ıttılaına arz etmek için çık
mış bulunmaktayım.
Değerli arkadaşlarım, bundan kısa bir süre önce
Hükümet tarafından fiyatlar radyo ve televizyonlar
dan, âdeta bir mahcubiyet edası içerisinde Türk Mil
letine arz edildi.
Birçok kararlar, Hükümetin yetkili ağızlarından
ve kendi seslerinden ilan edilirken, sanki, Türk köy
lüsüne reva görülen bu 290 kuruşluk fiyatı ilanda,
hallerinden belli idi ki, peşin bir mahcubiyetin içinde
idiler.
Tütün ekicisine veriyen fiyattan, onları mahzun
eden bu işlemden sonra, Türk köylüsünün tek ümidi
olan, tek üretim vasıtası olan buğdaya reva görülen
bu fiyatın yetersizliği, ileride pancar fiyatlarının da
ne şekilde çıkacağının bir delili ve işaretidir.
Az evvel gündem dışı konuşma yapan değerli Gi
resun üyesi arkadaşımın da iyimserliğine rağmen Giresun'Iu fındık üreticilerini de aynı akıbetin bekledi
ğini maalesef burada ifade etmek zorundayım.
Değerli arkadaşlarım, buğday fiyatının tespitinde,
sanıyorum ki bu fiyatların ekmeğe yansıyacağı noktai nazarından hareket edildiği bellidir. Ancak, ekmek
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fiyatlarını belli bir noktada tutabilmek için, bu ara
daki açığı Türk köylüsünün sırtına yükleyemezdik.
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) Eğer değerli millet
vekili arkadaşlarımızdan, bilhassa Hükümet kanadına
mensup arkadaşlarımızdan, Türk köylüsünün huzuru
na gitmek cesaretini gösterenler olmuşsa, köylü, Hü
kümete küskündür. Köylü, iki eli böğründe kalmış
duvar dibi yetimlerine döndürülmüştür. Bu bir ger
çektir değerli arkadaşlarım.
Gerçeklere gerçekçi bir biçimde yaklaşmaya mec
buruz. Bugün Türk köylüsü, bu fiyatlar karşısında
mahviyete itilmiştir. Bir traktörün Ziraat Bankası
aracılığında resmi fiyatı 320 bin liradır. Ziraat Ban
kalarında, Tarım Kredi Kooperatiflerinde sıra bula
mayan vatandaşlarımızın, 400-450 bin lira civarında
traktör almak zorunda bırakıldığı da bir hakikattir.
Bu, yalnız traktör fiyatlarıyla kalmıyor, traktörün
gerektirdiği diğer üretim vasıtaları; pulluk, diskarol,
sulama motorları...
Değerli arkadaşlarım, bir Pancar motorunun 16
bin lira olan geçen yılki fiyatının, bu sene bilmiyorum
34 bin lira olduğunu biliyor musunuz? Türk köy
lüsü zaten bu sene nadas yapamamıştır. Hele 50
dönüm gibi, 100 dönüm gibi küçük arazi sahipleri tar
lalarını ekmekte olan çiftçiler, bir taraftan akaryakıt
bulamamak nedeniyle, diğer taraftan da, bir kâr ge
tirmez niyetiyle bu tarlaları ekmemaşlerdir. Yani gö
receksiniz ki, önümüzdeki yılda üretim bu yıla oranla
en az 1/3 nispetinde azalacaktır. Eğer deniyorsa ki,
* geçen yıldan kalmış buğdaylar Türkiye'nin ihtiyacını
karşılamaya yeter ve artar» ama bu tüketim karşısın
da, eğer önümüzdeki yıl da bu nispette düşürülürse,
Türkiye, bu kamburların üstüne, bir de buğday ithal
eden ülke olmak durumuna sokulacaktır. Bu, Türki
ye'nin ananıeselesidir ve hepimizi derin derin düşün
dürmelidir manasında huzurunuza çıkıp yüksek ıttı
laınıza arz etmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, Türk köylüsünün esasen
hiçbir sosyal güvenliği yoktur. Buğdaya 290 kuruş
fiyat veriliyor. Ancak, eğer bunlarm da bir hesabı
yapılırsa, Toprak Mahsulleri Ofisine getirilen buğ
day çuvallarına fiş sokulduğu zaman, 290 kuruş fiyat
verilmeyecek ki; bu, eksperin değerlendirmesine göre
260 kuruş, 250 kuruşa kadar inecektir. Her türlü sos
yal garantiden mahrum olan Türk köylüsüne Hükü
metin verdiği bu fiyat âdeta onların ezilmesine se
bep olmuştur.
Değerli arkadaşlarım, Türk köylüsüne giderek «Ne
yapalım, darboğazdan geçiyoruz; bu sene bu kadar,
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bununla iktifa edin» demeye zannediyorum hiçbiri
mizin hakkı olmamalıdır. Eğer Hükümet, «bu verilen
fiyat Türk köylüsünün hayrına, menfaatinedir; Türk
köylüsünü bu fiyatlar güçlendirecektir» iddiasında
ise, fevkalâde bir yanlışlığın veyahut vurdumduy
mazlığın içerisinde demektir. Gerçekleri görmezlikten,
umursamazlıktan geliyor demektir. Nasıl ki bugün
anarşiye, «Uzun yıllar kırsal alanların ihmali netice
sidir» diye teşhis koyanlar, - kendi iddialarına göreişsiz bırakılan, ekmeksiz bırakılan, alım - satım gücü
bırakılmayan köylünün şehirlere inmesini ve asayiş
sizliğin, anarşinin artmasını mı istiyorlar demektir.
BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, lütfen toparlayın
efendim.
FİKRÎ PEHLİVANLI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bunun 5 dakikaya sığdırılacak bir konu
B) TEZKERELER
1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri
Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/365)
BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır, okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım:
13 . 6 . 1978
Millet Meclisi Başkanhğına
Görev ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri Ba
kanı Prof. Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dış
işleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat
Işık'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine,
uygun görülmüş olduğunu arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
2. — Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı
Ziya Müezzinoğlu'na Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/366)
BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum:
15 . 6 . 1978
Millet Meclisi Başkanhğına
Görev ile yurt dışına giden Maliye Bakanı Ziya
Müezzinoğlu'nun, dönüşüne kadar; Maliye Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim.
Fahri S. Korutürk
Cumhurbaşkanı
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olmadığını biliyorum. Ancak, bu konu üzerinde fev
kalâde hassasiyetle durmak lazım geldiğini arz etmek
istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu fiyatlar karşısında Türk
köylüsü ezilmiştir; Türk köylüsüne sahip çıkılamamıştır. «Köylüden yanayım» diye, yıllardır söyleni
len sözler, sadece havada kalmıştır. Hadiseler ve za
man göstermiştir ki, bu Hükümet ve onun istinat et
tiği parti, köyden ve köylüden yana olamıyor ve yi
ne görülmüştür ki ve bir kere daha anlaşılmıştır ki,
Türk köylüsünün Allah'tan ve Adalet Partisinden
başka sahibi yoktur.
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanlı.
Gündeme geçiyoruz.
VE

ÖNERGELER
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.

3. — Eskişehir Milletvekili İsmail Özen'in, İçiş
leri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi.
(4/119)
BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkereleri var
dır, okutup bilgilerinize sunacağım:
Saym Başkanlığa
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettim, Ge
reğinin yapılmasına müsaadelerinizi arz ederim.
20 . 6 . 1978
Eskişehir
İsmail özen
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
4. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gültekin Kızılışık'ın, 10/3 esas numaralı Araştırma Komisyonu
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi .(4/120)
Millet Meclisi Başkanlığına
10/3 numaralı Araştırma Komisyonundan istifa
ediyorum.
Bilgilerinize arz ederim.
20 . 6 . 1978
Zonguldak
Gültekin Kızılışık
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur.
5. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun
40 ncı maddesinin (ç) fıkrasının (I) sayılı bendinin
değiştirilmesine ve bu kanuna bir ek geçici madde
eklenmesine ilişkin kanun tasarısının geri verilmesine
dair Başbakanlık tezkeresi. (1/20, 3/367)
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BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı
maddesine göre verilmiş bir geri alma tezkeresi var
dır, okutuyorum:
Millet MecM Başkanlığına
20 . 6 . 1978
İlgi : 17 . lCı . 1977 günlü ve 1C|1-52/0I6619 sayılı
yazımız.
Mili Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve ilgide
kayıtlı yazımızla Başkanlığımıza sunulmuş bulunan
«5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı
C) GENSORU, GENEL
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maddesinin (Ç) fıkrasının (I) sayılı ibendinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bir ek geçici madde eklenmesine
ilişkin kanun tasarısının yeniden gözden geçirilmesi zoı unluğu nedeniyle Millet MecM İçtüzüğünün 76 ncı
maddesi gereğince işlem yapılarak geri gönderilmesini
izinlerine saygı ile sunarım.
Bü3ent Edevat
Başbakan
BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri ve
rilmiştir.

GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI

1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 ar
kadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrencilerin so
runlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10134)
BAŞKAN — Meclis Araştırması ve genel görüşme
önergeleri vardır; okutuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Yurt dışında tahsilde bulunan talebeler doktora, tez
ve master eğitimlinde 'bulunanların Devletten, Kamu
İktisadi Teşekküllerinden veya özel firmalardan aldık
ları burslarla ilgili olarak verilen ücretlerin yeterli olup
olmadığı para kıymetinin değişmesi ite fazla olup ol
madığı ve normal eğilimde bulunup bulunmadıkları
nın araştırılması faydalıdır.
Yurt dışında bulunan burslu öğrencilere verilen ücreit hayat pahalılığı karşısında kafi gelmediği ve bu ne
denle talebelerin tahsilleri yanı sıra dışarıda iş bularak
çalıştıkları görülmektedir. Talebeliklerinin yanında
iş sahalarında da çalışmalarının neticesinde okullarını
tamamlayanıayarak tahsilleri yarıda kalmaktadır. Bu
nedertîe bursları kafi gelmeyen, ülkelerin incelenerek
bursların yeterli seviyeye çıkarılmasının doğru olaca
ğına, ayrıca bazı ülkelerde bulunan burslu talebelerin
ise verilen bursların para kıymetlerinin değişmesi neti
cesinde ödenen bursların çok fazla olduğu göılüümektedir. Avusturya'nın parası olan Şiling'in birkaç yıl ev
vel bizim paraya göre % 50ı noksan iken bilhassa son
olarak paramızın devalüe edilişi ile Şilingin değeri Türk
parasına göre değeri çok artmış bulunmaktadır. Resmi
kur üzerinden ortalama 165 kuruş 1 Şilin, karaborsa
da 225 kuruş 1 şilin olmuştur. İki şilin bir Ura olduğu
zaman burs alarak 6 600) şilin verilen bir talebe için öde
nen Türk Lirası 3 30ıfl TL. iken şimdi 6 6Ct0ı şilin için öde
nen TL.isı ise 10 890 TLJsı olmuştur. Avusturyada nor
mal olarak bir talebeye 6 60ıft şilin burs verilmesine rağ
men bu rakamın fazla olduğu ve talebelerin aklığı faz-

ÖNERGELERİ

la para nedeni de hiritakım kötü yollara saptıkları ile
ifade edilmektedir. Az ödemenin sakıncaları nasııîı var
sa, çoik ödemenin sakıncaları olduğundan bununda
araştırılmasında 'büyük faydalar vardır.
Ayruca burslu olarak okuyanların bir kısmının ta
lebelikle hiç alakası kalmadığı ve bulundukları yerler
de ideolojik çalışmalar yaptıkları ve vartan bölücülüğü
yapan propagandaların başında oklukları söylenmek
tedir. Ve bunların içinde yıllanmışlar oldukları 15 yıl
dır burs alanlar bulundukları, okullarına hiç uğrama
dıkları İfade edilmekledir.
Yurt dışında nerede olursa odsun tamamını incele
mek yeterli olanlar ile yetersiz olanların ve ayrıca Italebelik vasfını kaybedenler ile burs alanıayıpta, yurt dı
şında çalışmak sureti ile okumaya devam edenlerin
de tespitinde faydalar vardır. Talebelik vasıflarını kay
bedenlerin burslarının kesilmesine karşılık, normal eği
timini yapmakta olup aç ve sefil durumda bulunan
talebelerinde tespit olunarak 'burs almayaıdara burs
verilmesi için gerekli çalışmanın yapılmasında büyük
faydalar görmekteyiz.
Türkiye'nin İktisadi kriz içinde bulunduğu bîr
zamanda milletimiz tırnağından artırarak okutmaya
çalıştığı ve milletimizin yararlı olmasını arzu ettiği ve
zannettiği bu kişilerin ifade edildiği gibi olanların
tespiti ve burslarının kesilerek gereğinin yapılması
için Anayasamızın 88 nci Millet Meclîsi İçtüzüğünün
102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masını arz ve talep ederiz.
İstanbul
Çorum
Turan Kocal
Mehmet Irmak
Kahramanmaraş
Sivas
M. Yusuf Özbaş
Ali Gürbüz
Niğde
Ankara
Sadi Somuncuoğlu
İhsan Karaçam
Ankara
Kayseri
Necati Gültekin
Mehmet Doğan
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Tokat
Faruk Demirtola
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BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası
geldiğinde görüşülecektir.

Konya
Agâh Oktay Güner
Ç) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ
1. — Millet Meclisinin 4 Temmuz 1978 Salı gü
4« Gündemin 24 ncü sırasında yer alan, 78 S.
nünden başlamak ve 1 Kasım 1978 Çarşamba günü
Sayılı, 1487 sayılı Boğaziçi Üniversitesi Adıyla İstan
saat 15.00'te toplanmak üzere tatile girmesi ve
bul'da bir Üniversite Kurulması hakkında Kanunun
22 . 6 . 1978 Perşembe gününden itibaren tatile kabazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı
darki süre içindeki toplantı günlerinde sadece adları
maddeler eklenmesine ilişkin kanun teklifi.
liste halinde belirtilen kanun tasarı ve tekliflerinin
5.1 Gündemin 15 nci sırasında yer alan, 55 S.
sırasıyla görüşülmesine dair Danışma Kurulu önerisi.
Sayılı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
BAŞKAN — Sayın üyeler, şimdi Danışma Kuru
zon'da bir Üniversite Kurulmasına ilişkin 6594 sayılı
lu önerisi gelmiştir. Bunu yüksek ıttılaınıza arz edip
Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
oylarınıza sunacağız. Bilahara Meclis Araştırması ve
lifi.
Genel Görüşme önergelerinin okutulmasına devam
6i Gündemin 32 nci sırasında yer alan, 100 S.
edeceğiz.
Sayılı,
1096 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
Danışma Kurulu Önerisi
nununun
275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi
No.: 21
hakkında
kanun teklifi.
Millet Meclisinin, 4 Temmuz 1978 Salı gününden
7. Gündemin 21 nci sırasında yer alan, 71 S.
başlamak ve 1 Kasım 1978 Çarşamba günü saat
Sayılı,
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü
15.00te toplanmak üzere tatile girmesi; 22.6.1978
Perşembe gününden itibaren, tatile kadarki süre için maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
de bütün toplantı günlerinde sadece ilişik listede be teklifleri.
lirtilen kanun tasarı ve tekliflerinin sırasıyla görüşül
8, Gündemin 22 nci sırasında yer alan, 72 S.
mesi ve Millet Meclîsi gündeminin de sadece bu ko
Sayılı, 5434 saydı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
nulara yer verilerek (basılması önerilmiştir.
dığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında ka
Cahit Karakaş
nun teklifi*
Millet Meclisi Başkanı
9i Gündemin 42 nci sırasında yer alan, 118 S.
AP Grupu
CHP Grupu
Sayılı,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
Başkanvekili
Başkanvekili
dığı
Kanununa
3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Ek
H. Turgut Töker
Aîran Övmen
lenmesi hakkındaki 2012 say ıh Kanunun geçici mad
MHP Grupu
MSP Grupu
delerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde de
Başkanvekili
Başkanvekili
şiktik yapılmasına dair kanun teklifi.
Faruk Demirtola
S. Arif Emrd
, 21 Numaralı Danışma Kurulu Önerisine Ekli
L i s t «
1. Gündemin 51 nci sırasında yer alan, 127 S.
Sayılı, 506 saydı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı
madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu kanuna
bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun
tasan ve teklifleri.
2. Gündemin 53 ncü sırasımda yer alan, 129 S.
Sayılı, 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim
Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa
ek kanun tasarısı.
3j Gündemin 49 ncu sırasında yer alan, 125 S.
Sayılı, Kayseri Üniversitesi kurulmasına ilişkin ka
nun teklifi*

10. Gündemin 41 nci sırasında yer alan, 144 S.
Sayılı, 11412 sayılı Ceza Muhakemeleri > Usulü, 1086
sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri, 647 sayılı Ceza
ların İnfazı, 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 1918
sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine dair kanunlarda
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı.
11. 21 . 6 . 1978 tarihli Gelen Kâğıtların Rapor
lar kısmında yer alan, 131 S. Sayılı, Uyuşmazlık Mah
kemesinin kuruluş ve işleyişti hakkında kanun tasarısı.
(48 saat geçmeden gündeme alınması ve sırasında gö
rüşülmesi).
Ilı 21 . 6 . 1978 tarihli Gelen Kâğıtların Rapor
lar kısmında yer alan, 132 S. Sayılı, 5434 sayılı TC
Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiş-
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tirilmesîne ye bîr geçici madde eklenmesine ilişkin
kanun teklifleri. (48 saat geçmeden gündeme alınması
ye sırasında görüşülmesi.)
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BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulu önerisini
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ (Devam)
2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
maya başlıyor. Bildiriyi almayan kadınına çocuğuna
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana ge
hakaretler başlıyor. CHP ilçe başkanı bildiriyi alma
len olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim Ba
yanları zorluyor. Kavga başlıyor. İlçe başkanı TÖB kanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasanın 88
DER'lilere vurun talimatını verebiliyor. Bu anda ma
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
alesef masum bir genç öldürülüyor. İşledikleri suçun
deleri uyarınca bir Meclis Arasırması açılmasına iliş korkusu içinde TÖB - DER üyeleri CHP üçe binasına
kin önergesi (10/35)
kaçıyorlar. Neden acaba CHP binasına kaçıyorlar.
Memurların burada ne işi vardı. Bir kişinin ölmesi
BAŞKAN — Diğer Meclîs Arattırması önergesi
üzerine halk bazı yerleri tahrip ederek ikinci bir suç
nin okutulmasına -başlıyoruz.
luluk meydana geliyor.
Millet Meclisi Başkanlığına
30 . 5 . 1978 tarihinde Demirci'de bir genç evla
Hadiselere suçlu bulmak için Kaymakam Vekili
dımız katlediliyor. Ve tahribatlar yapılıyor. Sebeple
ve Astsubay Osman Aslan ve CHP ilçe başkam ile
ri nelerdir? Sebeplerini tetkik ederek bilinen ve bilin
TÖB - DER başkanının müşterek' hareketi ile 36 kişi
meyenleri açığa çıkartarak gerekli tedbirlerin alın
göz altına almıyor. Astsubay Osman Aslan'ın en ağır
masını yetkililerden istemek, yaptırmak ve hesap sor
küfür ve işkencelerine tabi tutuluyorlar. İlçenin sav
mak Yüce Meclisin görevidir.
cısı hadisenin bu anında hukuk kaidelerini çiğneye
Hadiselere şöyle bir bakalım :
rek suçlu ilan etmek gafletinde bulunuyor. Esas tah
Demirci Eğitim Enstitüsünde ne kadar idareci ve kikatı yürütmekle görevli Manisa 2 nci Şube Müdürü
öğretmen varsa tamamı sürgün edilerek, bunların
gerçekçi çalışması hoşa gitmiyor ve hemen görevden
yerine 1 Mayıs 1978 günü Taksim meydanında Ay
neden acaba men ediliyor? Ve yine göz altına alman
Yıldızlı Bayrağımızı inkâr ederek kızıl paçavra altı
lar ciddi ifadelerinin alınması sırasında CHP ilçe baş
na toplanan, ATATÜRK resminin yerine insanlık
kanı devamlı olarak orada bulunmasının sebebi aca
düşmanı Lenin'Ierin resmini kabul edenlerin görev
ba nedir? Milli Eğitim Bakanı bunlarla aynı zihniye
lendirilmesi hadiselerin başlangıcı oluyor. Bu mili
ti taşıdığından ve Salahiyetlerini kullanma yetkisini
tanlar iîk iş olarak 1978 Mart ayı içinde, bu vatan
bu militanlara vermesidir. Hadiselerin nedeni; bu tip
yabancıların olamaz demelerini suç olarak kabul ede
kişileri idareci yapan ve işledikleri suçlara rağmen
rek sürgüne göndermekle başlıyor.
haklarında hiç bir muamelede bulunmayan Milli Eği
- Militanlıklarına devam ediyorlar. 15.5.1978 günü
tim Bakamdır. Değil haklarında tahkikat açtırmak,
militan öğretmen Akın Pehlivan derste Anayasanm
bilakis okul idarecilerine resmi yazı ile kimleri sür
Yüce Meclisin dahi değiştirme teklifinde bulunmaya
mek istiyorsunuz, listelerini gönderin talebinde bulu
yetkisi olmayan maddelerinin ve Türk Ceza Kanunu
nan Milli Eğitim Bakanı, yanlı değilse yanlı olanın
nun 141 nci maddesinin kaldırılmasını ve bölgelere
nasıl olacağını tarif etmesi gereklidir.
göre idarelerin kurulmasını talebelere söyleyebiliyor.
Bütün bu nedenlerden dolayı Anayasanın 88 nci,
İtiraz eden talebelere küfür ederek sizi Mardin'e sü
Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi uyarın
rerim diyebilme cesaretini acaba kimden almaktadır.
ca Milli Eğilim Bakanının tutumu hakkında Meclis
17 . 5 . 1978 günü öğretmen Gülsen Bedre aynı söz
Araştırması
açılmasını saygılarımızla arz ve talep ede
leri derste söyleyebilmekte. 19 . 5 . 1978 günü bu öğ
riz.
retmenler İstiklâl Marşının okunmasını isteyen tale
Konya
Tokat
belere karşı çıkan bir grup talebe ile birlik olarak kü
İhsan
Kabadayı
Faruk Demirtola
für ediliyor ve okuldan dışarı atılıyorlar. Okul müdü
İstanbul
Sivas
rünün hanımı kız talebelerin yatakhanelerine giderek
Turan
Kocal
Ali
Gürbüz
hakaret etme cesaretini aldığı yerin bilinmesi gerek
Kahramanmaraş
Konya
lidir.
M. Yusuf Özbaş
A. Oktay Güner
30 . 5 . 1978 günü bu militanlar muhtevası bölü
cülük, siyaset ve tahrik edici cümlelerle dolu TÖB Ankara
Çorum
DER imzalı bildirilerini ilçenin pazar yerinde dağıt
Necati Gültekin
Mehmet Irmak
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Niğde
Erzurum
Sadi Sonıuncuoğlu
Nevzat Kösoğlu
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası
geldiğinde görüşülecektir.
3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İslet
mesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını sap
tamak amacıyla
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36)
BAŞKAN — Bir diğer Meclis Araştırmasını oku
tuyorum.
Millet Meclisi Başkanlığına
Siyasal iktidarların bürokraside birtakım değişik
likler yapmaları, başka bir deyimle beraber çalışa
cakları kadroları kendilerinin seçmeleri makul ölçü
ler içinde kalındığı takdirde olağandır. Böylesine ma
kul bir ölçü esas alınmadığı takdirde yejni yeni «oku
muş bir kadro» kurmaya çabalayan ülkemizde çeşit
li zorlukların ve aksaklıkların ortaya çıkmasını ön
lemek mümkün olamaz.
Devlet yüksek tahsil yaptırdığı insanlar için fakir
bütçesinden milyonlarca lira ödemektedir. Devletin
uğruna bunda masrafa girdiği kişilerden ülke ve mil
let yararına bir şeyler beklemeye hakkı vardır. Dev
letin bu hakkını ortadan kaldırmaya siyasal iktidar
lar yetkili değildir.
Sayın Ecevlt Hükümetinin bu hususa kesinlikle
dikkat etmediği ve bürokrasiye kıyım kelimesi ile
dahi ifade edilmesi mümkün olmayan bir tahribata
yöneldiği görülmektedir.
Son olarak Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı
Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesi Müessesesin
den 40 kadar mühendis ve yüksek dereceli memur
görevlerinden alınarak il dışmda bulunan küçük iş
letmelere sürülmüşlerdir.
Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmesinde 45 bin
civarında işçi çalışmaktadır. Bu işçilerin güven için
de çalışabilmeleri için yeterli oranda mühendis bulu
namamaktadır. Bu nedenledir ki iş kazalarının mey
dana gelmesinde mühendis ve nezaretçi eksikliğinin et
kin rol oynadığı ötedenberi şikâyet konusu olmuştur.
Hükümet böyle bir iş yerinden 40 mühendis ve yük
sek dereceli memuru alırken veya alınması için TKİ
yönetimine baskı yaparken bu hususları düşünme
miştir. 300 - 590 işçi ile çalışan küçük maden işlet
melerine yüksek dereceli yeni kadrolar ihdas edi
lerek buralar kalabalık bir mühendis yeri ha
line sokulmuştur. Bu küçük işyerleri, işyeri olmaktan
çıkarılmış, sürgünler yeri haline getirilmiştir. Terfi
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için yıllarca bekleyen Devlet
memurlarına kadro
yokluğu nedeni ile menfi cevaplar verilirken Hükü
metin sürgünler için yeni kadrolar ihdas etmesi sa
vurganlığın açık bir örneğidir.
Bu kadro tahribatı yapdır ve tecrübeli elemanlar
Türkiye'nin en büyük kömür işletmesinden alınırken
yerlerine getirilenlerin ehliyet ve tecrübelerine de dik
kat edilmemiştir. Yeni atamalarda siyasi ve ideolojik
bazı kıstaslar esas alınmıştır. Bu durum Zonguldak
Efeğîi Kömürleri İşletmesinde üretim düşüklüğüne
yol açacak ve hiç temenni edilmez ama iş kazaları
nın artmasına neden .olacaktır.
Bu nedenlerle Zonguldak Ereğli Kömürleri İşlet
mesinde yapılan kadro tahribatı ve bunun doğura
bileceği sonuçları tespit amacı ile Anayasanın 88 ve
içtüzüğün 102 nci maddesi gereğince Meclis araştır
man açılmasam saygı ile dileriz.
Zonguldak
Trabzon
Koksal Toptan
İbrahim Vecdi Aksakal
Zonguldak
Sivas
Ömer Barutçu
Tevfik Koraltan
Kocaeli
Zonguldak
İbrahim Topuz
Gültekin Kızılışık
Zonguldak
Kayseri
Abdülmuttalip Gül
M. Zeki Okur
Trabzon
İzmir
Kemal Cevher
Zeki Efeoğlu
Artvin
İstanbul
Hasan Ekinci
Nihat Kaya
Amasya
Kastamonu
Muhammet Kelleci
Fethi Acar
Kahramanmaraş
Denizli
/
Halit Evliya
M. Kemal Aykurt
Bolu
Tekirdağ
Avni Akyol
Nihan İlgün
BAŞKAN — Gündemdeki - yerini alacak, sırası
geldiğinde görüşülecektir.
-••• 4. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine kı
zıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak
amacıyla
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37)
BAŞKAN — Diğer bir araştırma önergesini oku
tuyorum:
Millet Meclisi Başkanlığına
Serhat Kars ilimiz AP Genel Başkam Demirel'in
gündeminde başköşeyi işgale devam etmektedir.
Sayın Demirci, maksatlı olarak, asılsız ve kaba if
tiralarla Kars kalesine şanlı bayrağımız yerine kızıl
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bayrak çekildiği yolundaki iddiaları incelemeden ko
nuyu memleketin birlik ve beraberliğe muhtaç oldu
ğu şu dönemde sorumsuzca televizyon ekranlarına
kadar, siyasal basit itiras ve çıkarları için getirmiş ve
daha ileri giderek Sayın Cumhurbaşkanına Kars hal
kını jurnal etmek üzere bir de rapor sunmuştur.
Kars Kalesinden Türk Bayrağı indirilerek kızıl
bayrağın çekilmesi iddiası, iddiayı ortaya atanlara
özgü yalan ve kaba bir iftiradan öteye gidememiştir.
Kars halkı bayrağına, toprağına ve Devletin bütün
lüğüne, bölünmezliğine iddiayı ortaya atanlardan da
ha fazla saygılı ve bağlıdır. Bayrağa saygı, toplantı
larda ilkokul çocukları gibi bayrağı soldan sağa ve
sağdan sola sallamakla olmaz. Kars halkı bayrağa
saygınlığım 1920'lerde bayrağını Kars Kalesine,
1974'Ierde de Kıbrıs'a çekmekle göstermiştir. Bunlara
bayrağı dikenler hiçbir zaman şehit kanlarıyla sula
dıkları Kars Kalesinden bayrağı indirmezler.
Bayrağımız Kıbrıs semalarında dalgalandığı za
man, Amerika'dan izin aldımz mı diyenler bayrağa
saygınlıktan söz etme hakkına hiçbir zaman sahip ola
mazlar.
Kars Kalesine Türk Bayrağı yerine kızıl bayrağın
çekildiğini ortaya atan gelişigüzel bir kimse değildir.
Hasbel kaderde olsa Başbakanlık yapmış, halen anamuhalefet partisinin lideridir. îddia bu bakımdan
önem kazanmaktadır. İddia sahibi Demirel Kars hal
kından özür dileyinceye kadar Kars halkı ve temsil
cileri olarak yakasını ve peşini bırakmayacağız.
Demirel bir iddia ortaya atmıştır. Kızıl bayrak
Kars Kalesine çekilmiş demiştir. Şimdi Sayın Demirel
ve yandaşları için iki seçenek vardır. Ya iddiasını is
pat edecektir. (Elimizdeki delillerle ispatı kabil de
ğildir.) Aksi halde iddiayı ortaya atanlar yandaşlanyIa beraber kendilerini iftira çamurundan kurtarama
yacaklardır.
İddiayı ortaya atan Demirel'e iddiasını ispat için
fırsat veriyoruz. Gerçekte Kars Kalesine kızıl bay
rak çekilmiş mi çekilmemiş mi? Bu hususun saptan
ması için Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Meclis
Araştırması açılmasını saygılarımızla arz ve talep ede
riz.
Kars
Kars
Hasan Yıldırım
Turgut Artaç
Kars
Ordu
İsmet Atalay
Ertuğrul Günay
Ordu
Trabzon
Temel Ateş
Ertoz Vahit Suiçmez
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Bolu
Gaziantep
Halûk Karabörklü
Celâl Doğan
Hatay
Ankara
Sabri Öztürk
İsmet Çanakçı
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası
geldiğinde görüşülecektir.
5. — Ankara Milletvekili > Mustafa Başoğlu ve
11 arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığında bazı
işçilerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/38)
BAŞKAN — Sonuncu Meclis Araştırma önerge
sini okutuyorum :
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Kurulduğu günden beri toplumun her kesinini bü
yük huzursuzlukların içerisine iten Hüküm©*, işçilerle
özellikle uğraşmakta ve kendisini Hükümet eden çev
relere yaranmak için işçilerden adeta öç almaya çalış
maktadır.
Yürürlüğe koyduğu yasa dışı genelge ile işçileri bir
birine düşürterek kırdıran, ayiardanlberi devam eden
t»p!u iş sözleşmelerine iîlgîsiz kalan, haksız sebeplerle
grevleri erteîeyen, beceriksizliği yüzünden hergün hız
la ralan fiyat artışlarına ayak uyduraibillmiek için işçi
lerin tek dayanağı olan toplu iş sözleşmesi düzenine
karşı çıkan bu Hükümet, partizanlığın en utanç virici
örneklerini ortaya koyarak hiç çekinmeden işçi kıyımı
na devamı etmektedir.
Programnında işsizliği gidereceğini vaadedien Hükü
met, bir yandan yatıranlarını durdurarak, öte yandan
iş sahibi olanları işinden atarak, diğer vaadleri gibi
işsizliğe çare buîma konusunda da Yüce Meclîsi ve mil
leti yanıltmaktan çekinmemektedir.
Giinlerdiertberi kamu oyunu işgal eden İmar Ve İs
kân Bakanlığındaki işçi kıyımı ise Hükümetin işçi
düşmanlığını belgeleyen en son örneğidir.
Birbirini tutmayan emilirlerle işçi kıyımına girişen
Sayın Bakan, Yüce Meclisin huzurunda yaptığı açfklamaJa gerçekleri amacından saptırmış, çelişki dolu söz
lerle yasa ve insanlık dışı tutumunu örtbas etmeye ça
lışmıştır.
Bir yandan kanun dışı yollardan bazı işçilere, üc
ret ödendiğini, bu seibepEe, bu durumda olanların işten
çıkarttığım iddia eden Sayın Bakan bu görüşünün doğ
ru olmadığını kendi imzasını taşıyan genelgeyi Bakan
lık teşkilatı ve valiliklere göndererek ıslbattanuş, böyle
ce Devlet yönetimine bu Hükümetle getirilen cMıdiyetsizliğe bir yenisini eklemiştir.
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Çay ve buğlday fiyatlarında bir gün önce yaptığını,
bîr gün sonra bozabilen, ucuzluk vadedip, pahalı'ik
getiren, huzur deyip, huzursuzluğu çıkar yol sayan, can
güvenliği yerine, bugün dünden daha az olay oldu ve
ya faillerden bazıları yakalandı diye kendisini teselli
eden, kısacası işçi, Iköyliü, memur, emekli, esnaf ve top
lumla oluşturan her kesimine muhalefette- bol bol çeş!iîl;i vaadîerde bulunan, iktidarda ise söylediğinin tam
Eksini yapan CHP.'yi ve Hükümetini şimdi milletimiz
daha iyi tanımaktadır.
CHP Genel Başkanının sözünü tuttuğu tek konu
var, o da, kendisini Başbakan yapan her oya bir koltuk
vermesidir.
İmar ve İskân Bakanlığı yasa dışı lokavt uygulamıaisıylıa binlerce işçiyi sokağa aitmiş, 'böyk-ce büyük
bir Anayasa suçu işlemiştir. Hükümet ise o'îay?ardıa işçjden yana olmadığını tutumuyla İspatlamıştır, İşiten
atılanlardan bir kısmının işe alınacağının ilân ed'limesî, hem Bakanlığın tutarsızlığını ortaya koymakta, hem
de kamu oyunda meydana geîen tepkeleri yalhşhrma
'aımaciEa dayanmaktadır. Bu açiklantıaya rağmen yüz
lerce işçi Işsi'z bırakılmış, açhğm ve sefaletin kucağına
Mlm'iştlr.
Bu olayın başka 'bir özeliği de, çözümüne söz ve
rilen işçi - mtenıur ayırımının işçileri .ya me'murı'aştM'ıma, ya da işinden atarak gerçekleşfcirilmfek isteınmıesldir.
Başbakan işverenlere şirin görünmek için bir yan
dan toplu iş sözleşmeleriyle istenen ücret zamlarına
karşı çıkmakta, öte yandan sendikaları tehdit eıtmelkte, çok uluslu şirketlerin üSkede yatımın yapmağını isteımekite, buna karşılık emeği hiçfbir insaf ölçüsüne sığ
mayan - tulum Ve, davranışlarla ezmeye çalışmaktadır.
İmar Ve İskân Bakanlığındaki olay, işçilere ve hür sendîkaOana göz dağı Verime isteğinin en açık örneğidir.
Belirtilen sebeplerle İmar ve İskân BakamüığındaSd
kıyımının gerçek yüzünü ortaya çıkartmak için İçtüzü
ğün ICfö ncü maddesi uyarınca genel görüşme açılma
sını arz ederiz.
Ankara
Gümüşhane
Mustafa Başoğlu
Mehmet Çatallbaş
Afyonkarahisar
Sivas
Mehmet Özuıtku
Tevfik Kor allan
Zonguldak
Kayseri
Abdülmuttalip Gül
Mehmet Zeki Okur
Zonguldak
Burdur
Koksal Toptan
Ahmet Sayın
Zonguldak
Erzurum
Cü'ltekin Kızılışık
Osman Demirci
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İstanbul
Erzurum
Recep Özel
Rıfkı Danışman
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sıvası geld iğinde görüşülecektir.
6. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, hu
bubat fiyatları ve destekleme alımları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101
ne i maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi, (8110)
BAŞKAN — Bir Genel Görüşme önergesi vardır,
ok'Uituyıorumı:
Millet Meclisi Başkanlığına
Özü : 1978 -1979 yılı pazarlama döneminde uy
gulanacak hububat destekleme fiyatları hakkında ge
nel görüşme açılması.
î - Genel durum :
Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak % 62'sini
teşkil eden köylü ve çiftçi topluluğumuzun ortalama
bir ifade ile % 57'sini de hububat üreticileri teşkil
etmektedir. Böylece onüç milyon civarındaki nüfus
doğrudan doğruya geçimini hububat ziraafinden sağ
lamaktadır,
Yurdumuz ekonöm'isinin temeli, büyük ölçüde tarı
ma ve tarımsal üretim maddelerine bağlı olup, 1975
yılında işlenen yirmidört milyon 407 bin hektar ara
zinin 13 608 550 hektarım tahıl, 8 177 hektarını da
nadas alanı kaplamaktadır. Modern ve teknik ziraat
metotlarının; gübre zirai mücadele ve sair girdilerin
(îmrat) çiftçilerimize intikali ve faydalarının görüle
rek birim sahadan daha çok verim sağlanması, zirai
sulama ve tarımda mekanizasyOnun yaygınlaşmasıyla
üretim, iyi hava şartlarının da yardımı suretiyle bu
gün hububat ziraatinde yurdumuz ihracat yapabile
cek noktaya gelmiş bulunmaktadır. Yüksek oranda
tahıl tüketicisi olan nüfusumuzun beslenmesinde buğ
day çok önemli bir yer almaktadır.
Ülkemizin büyük bir kısmı sulanan sahalar dışın
da hububat ürünü yetiştirmeye müsait bulunmakta
dır. Ortadoğu ve Güneydoğu, Trakya gibi bölgeleri
mizde dolayısıyla kuru ziraat şartlarında tahıl üreten
milyonlarca çiftçimizin üretim ve gelir dengesi çok
iyi bir şekilde değerlendirilmelidir.
Dünya medeniyetinin geleceği, bütün insanlık için
iyi bir hayat seviyesi sağlanmasına bağlıdır.
II - Hükümetçe verilen hububat alım fiyatları :
Çiftçinin kalkınmasına ve çözüm için izlenen ada
lete uygun değildir. Bilindiği üzere 7 Haziran 1978
tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 1978 - 1979 döne-
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minde destekleme fiyatları geçmiş dönem fiyatları
karşısında % 13 -14 seviyesinde yükseltilmiştir.
Buna mukabil hayat pahalılığında % 50, akarya
kıt fiyatlarında % 65, traktör fiyatlarında % 90, işçi
ücretlerinde %: 80, zirai mücadele ilâçlarında % 70ı
oranında artışlar ile para değerinde de % 50 cida
rında düşmeler vukubulmuştur. Bu durum maliyeti
etkilemiş, çiftçi zor duruma düşmüştür.
IH - Alınması gereken tedbirler :
Yurt çapında 6964 sayılı Kanuna göre büyük bir
çiftçi kuruluşu olan Türkiye Ziraat Odaları Birliği
ve ilgili kurumların da görüşleri nazarı itibara alın
dığı takdirde verilen taban fiyatları yetersiz görül
mektedir. Bu arada çiftçinin aldığı araç ve gereçlerin
fiyatlarını kontrol edebilecek mekanizmanın kurul
ması daha İyi olacaktır.
Bilhassa kırsal kesimin sosyo ekonomik durumu
dikkate alınmalıdır.
Tarımda kullanılan traktör, alet, ekipman, yedek
parça ve yakıtın çiftçilere zamanında ve kolaylıkla
temini için ithalat, imalat ve kredi konusunda ge
rekli kolaylıkların süratle yerine getirilmesine ihtiyaç
vardır. Çiftçinin sosyal güvenliğini de sağlayacak
kanunların çıkarılmasında Hükümete ve Meclislere
büyük görev düşmektedir.
IV - Sonuç :
Yukardan beri özetle arz ve izah edildiği veçhile,
nüfusunun büyük çoğunlğu olarak topraktan geçimi
ni sağlayan ve tahminen onbeş milyona yaklaşan hu
bubat üreticisi çiftçilerimizin yeterli ve istikrarlı bir
gelire kavuşmaları mümkün olamamıştır.
Türkiye'nin refahı, köylümüzün topyekün refahına
bağlı olduğu gerçeği karşısında dolayısıyla halkımı
B) TEZKERELER
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zın beslenme güvenliği, sanayiimizin hammadde te
dariki, işsizlik sorunu gibi hususlar üzerinde Meclis
lerimizin önemle durması zarureti vardır. Tarım
sektöründe çalışanların zor şartlar altında bulunması,
enfranstrüktür tesisler ve tarımsal programlar için
Devlet yatırımlarıyla çiftçilere dönük ekonomik ve
sosyal kazançlı koruyucu tedbirlerin artırılması ve
nihayet Devlet destekleme politikalarının daha kuv
vetli tarzda uygulanması ihtiyaç ve zarureti karşısın
da bulunmaktayız. Siyasal güç bu alanda ve Türki
ye'nin geleceği de buna bağlıdır.
Bu sebeple, güncelliği bugün için son derece
önemli olan hububat fiyatları ve destekleme alımları
hakkında, Hükümetin siyasi ve krai tutumu sebe
biyle Anayasanın 88 nci ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101) nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasını saygı ile arz ve rica ederiz.
Konya
İstanbul
Necmettin Erbakan
Süleyman Arif Emre
Erzurum
Ankara
Korkut özaî
Oğuzhan Asiltürk
Trabzon
Siirt
Lütfl Göktaş
AbdüHcâdİr Kaya
Sivas
İstanbul
Temel Karamollaöğîu
Fehmi Cumalıoğlu
Mardin
Diyarbakır
Abdiilkadir Thnurağaoğlu
M. Yaşar Göçmen
Kahramanmaraş
Konya
Hasan Seyflthanöğhı
Şener Battal
Kars
Abdütkerim Doğru
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası
geldiğinde görüşülecektir.

VE ÖNERGELER

6. — Batı Avrupa Birliği Assamblesinin top
lantılarına Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Baş
kanı Zeyyat Mandalinci'nin katılmasına dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/368)
BAŞKAN — Şimdi, Başbakanlığın, Anayasanın
78 ncî maddesine göre verihrı'iş bir tezkeresi vardır,
okutup oylarınıza sunacağım :
Millet Meclisi Başkanlığına
Batı Avrupa Birliği Assamblesi'nin 19 - 21 Hazi
ran 1978 tarihleri arasında Paris'te düzenlenen top
lantısına Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkam
Muğla Milletvekili Zeyyat Mandalinci'nin katılması
uygun görülmüştür*

O:1

(Devam)

Anayasamızın 78 nci maddesine göre alınacak
kararın gönderilmesini saygıyla izinlerinize sunarım.
Bülent Ecevİt
Başbakan
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine
dair Başkanlık tezkeresi. (3/369)
BAŞKAN — Sayın milletvekillerinden bazılarına
izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi vardır,
okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım.
Millet Meclîsi Genel Kumluna
Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hi
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri
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«Trabzon Milletvekili Kemal Cevher, 14 gün, has
Başkanlık Divanının 15.6.1978 tarihli toplantısında I
talığı nedeniyle 17.5.1978 tarihinden itibaren.»
uygun görülmüştür.
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul ermeyen
Genel Kurulun onayına sunulur.
ler...
Kabul edilmiştir.
Cahit Karakaş
«Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin încioğlu,
Millet Meclisi Başkanı I
16
gün, hastalığı nedeniyle, 5.4.1978 tarihinden itiSamsun Milletvekili Hüseyin Özalp, 20 gün, has
I
baren.»
talığı nedeniyle, 4.4.1978 tarihinden itibaren,
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp, 20 gün, has
ler...
Kabul edilmiştir.
talığı nedeniyle 9.5.1978 tarihinden itibaren,
«Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Încioğlu,
Trabzon Milletvekili Kental Cevher, 14 gün, has I
15
gun,
hastalığı nedeniyle, 16.5.1978 tarihinden ititalığı nedeniyle, 5.4.1978 tarihinden itibaren,
I
baren.»
Trabzon Milletvekili Kemal Cevher, 14 gün, has
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
talığı nedeniyle, 17.5.11978 tarihînden itibaren,
ler... Kabul edilmiştir.
Gaziantep Milletvekili Hüseyin Încioğlu, 16 gün,
I
«İçel Milletvekili FeVzi Arıcı, 20 gün, hastalığı
hastalığı nedeniyle, 5.4.1978 tarihinden ftibaren,
nedeniyle
5.4.1978 tarihinden itibaren.»
Gaziantep Milletveklili Hüseyin Încioğlu, 15 gün,
BAŞKAN
— Kabul edenler... Kabul etmeyen
hastalığı nedeniyle, 16.5.1978 tarihinden itibaren,
ler...
Kabul
edilmiştir.
İçel Milletvekili Fevzi Arıcı, 20 gün, hastalığı
I
«Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, 20 gün,
nedeniyle 5.4.1978 tarihinden itibaren,
hastalığı
nedeniyle 6.4.11978 tarihinden itibaren.»
Zonguldak Milletvekili Ömer Barutçu, 20 gün,
BAŞKAN
— Kabul edenler... Kabul etmeyenhastalığı nedeniyle 6.4.1978 tarihinden İtibaren,
I
1er...
Kabul
edilmiştir.
Ankara Milletvekili Cengiz Şenses, 60 gün, has
I
«Ankara Milletvekili Cengiz Şenses, 60 gün, has
talığı nedeniyle 11.4.1978 tarihinden İtibaren,
talığı nedeniyle 11.4.1978 tarihinden İtibaren.»
İstanbul Milletvekili Kemal Kaçar, 46 gün, has
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
talığı ve mazereti nedeniyle 1.5.1978 tarihinden iti
ler...
Kabul edilmiştir.
baren.
«İstanbul
Milletvekili Kemal Kaçar, 46 gün, has
Gaziantep Milletvekili Mehmet özkaya, 115 gün,
talığı
ve
mazereti
nedeniyle 1.5.1978 tarihinden itihastalığı nedeniyle 15.5.1978 tarihinden itibaren,
İstanbul Milletvekili t Hakkı Tekinel, 15 gün, I baren.»
hastalığı nedeniyle 12.6.1978 tarihlinden itibaren,
Samsun Milletvekili t Eteni Ezgü, 36 gün, maze
reti nedeniyle 29 . 5.1978 tarihinden itibaren,
Samsun Milletvekili Ahmet Alnın, 12 gün, maze
reti nedeniyle 4.6.1978 tarihinden itibaren,
Kocaeli Milletvekili Kenan Akman, 14 gün, ma
zereti nedeniyle 13.6.1978 tarihimden itibaren.
BAŞKAN — Şimdi teker teker okutmak sure
tiyle oylarınıza sunacağım efendim:
«Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp, 20 gün, has
talığı nedenliyle 4.4.1978 tarihinden itibaren»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir,
«Samsun Milletvekili Hüseyin Özalp, 20 gün, has
talığı nedeniyle 9.5.1978 tarihinden itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
«Trabzon Milletvekili Kemal Cevher, 14 gün, has
talığı nedeniyle 5.4.1978 tarihinden İtibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir,

I
I

I
I
I
I

I
I

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
«Gaziantep Milletvekili Mehmet özkaya, 15 gün,
hastalığı nedeniyle 15.5.1978 tarihinden itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
«İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel, 15
gün, hastalığı nedeniyle 12.6.1978 tarihinden itiba
ren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
«Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü, 36 gün, mazereti nedeniyle 29.5.1978 tarihinden itibaren*»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen1er... Kabul edilmiştir.
«Samsun Milletvekili Ahmet Autun, 12 gün, ma
zereti nedeniyle 4.6.1978 tarihinden itibaren.»
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
«Kocaeli Milletvekili Kenan Akman, 14 gün, mazereti nedeniyle, 13 .6 .1978 tarihinden İtibaren.»
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
8. — Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında ara
lıksız 2 ay izin alan Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'e ödeneğinin verilebilmesine dair Başkanlık tezke
resi. (3/370)
BAŞKAN — Efendim, Ankara Milletvekili Sayın
Cengiz Şensesfe ödeneğinin verihnesi hakkında Baş
kanlık tezkeresi vardır, okutup onayınıza sunacağım.
Millet Meclisi Genel Kuruluna
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında aralıksız
ikî ay kin alan Ankara MflİetveMi Cengiz Şenses'e
ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi
gereğince Genel Kurulun onayına sunulur.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkanı
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
9. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 4 arkadaşının, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 1923 sayılı Kanunla değişik 137
nci maddesinin değiştirilmesi ve 1323 sayılı Kanunla
eklenen ek 9 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması
ve bir ek madde eklenmesi hakkında kanun teklifinin
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi. (2/567, 4/122)
BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre
verilmiş doğrudan doğruya gündeme alınma önerge
leri vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım.
Millet: Meclisi Başkanlığına
926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesi
nin değiştirilmesi ve 1323 sayılı Kanunla eklenen ek
9 ncu maddesinin yürürlükten kaldırılması ve bir
madde eklenmesine dair kanun teklifimiz 20 Nisan
1978 tarihinde Millet Meclîsi Plan Komisyonuna ha
vale olunmuştu.
Millet Meclisi 2/567 kayıt sırasında kayıtlı yu
karda bahsi gecen teklifimizin İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca doğrudan doğruya Millet Meclisi gün
demine alınmasını arz Ve teklif ederiz.
Teklif sahipleri
Eskfsehİr Senatörü
Ankara Milletvekili
Ömer Ucuzal
H. Turgut Toker
Ankara Senatörü
Bolu Senatörü
YiğM Köker
Orhan Çalış
'Elazığ Senatörü
Cahit Dalokay
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir yanlışlık olmasın 926 sayılı Yasa burada da
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ha önce görüşülerek çıkmıştı, bu önerge daha önce
verilmiş olabilir, tetkik etmemişlerdir.
BAŞKAN — Efendim, bunu tetkik edilmek üze
re aldık.
10. — Konya Milletvekili Şener Battalın, kıdem
tazminatlarından alman Gelir Vergisinin kaldırılma
sına ilişkin kanun teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/1, 4/121)
BAŞKAN — Bir diğer önerge vardır, okutuyo
rum :
Millet Meclîsi Başkanlığına
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci
maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla
talep ve rica ederim.
Konya Miltetvekii
Şener Battal
Teklifin mahiyeti : Kıdem tazminatlarından alınan
Gelir Yergisinin kaldırılması hakkında.
BAŞKAN — Efendim, demin okunan önerge ile
ilgili olarak komisyona haber gönderilmiştir, ceva
bını bekliyoruz.
ŞENER BATTAL (Konya) — Önergemin lehin
de söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün 64 ncü
maddesi gereğince önerge üzerinde iki lehte iki aleyh
te arkadaşım konuşabilir.
önerge sahibi olarak Sayın Şener Battal buyuru
nuz efendim. Sayın Battal, konuşma süreniz 10 da
kikadır efendim.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; kısaca maruzatımı sunmaya çalı
şacağım.
Kanun teklifimizin mahiyeti işçi kıdem tazminat
larından Gelir Yergisi alınmamasına aittir. Hakika
ten, alınteri son derece mukaddestir. Bir ömür boyu
emek vermiş, hizmet etmiş ve kendisine bir ev alma
umudu içindeki insanın parasından vergi almayı
Anayasamızın sosyal adalet prensibi ile bağdaştırma
dığımı ifade etmek isterim. Aynca, partimizin görüşü
olan milli görüşe göre de; alınteri kurumadan işçi
nin emeğinin karşılığından dolayı devamlı yıpran
maktadır; emek biriktirilemez; emek devamlı insanı
yıpratır.
Bu bakımdan, emeğinin karşılığı olan kıdem taz
minatına, işçinin ömrünün son günlerinde, ona, za
ten enflasyon rejimlerinde yıprandığı da gözönüne
alınarak, vergi mükellefiyeti tahmil etmenin yanlışlı
ğını önemle ifade etmek istiyorum.
Kanunumuz sanıyorum Hükümet programına da
aykırı değildir. Daha evve'ki hükümet programların-

— 445 —

M. Meclisi

B : 161

da da bu hususa ait hükümler mevcut idi. Bu bakım
dan işçinin yanında olma hususunda bütün partileri
mizin dikkatini, hassasiyetini biliyorum. Doğrudan
doğruya gündeme alınması hususunda
arkadaşları
mın teknik çalışma yapılmadı gibi bir endişe içinde
olmamalarını rica ediyorum. Zira bu teklif daha ev
vel komisyonlarda görüşülmüş ve son teknik şekliyle
ele alınmıştı. Bu bakımd m gündeme girmelinde en
azından işçilerimizin mor il bakımından takviyesine
yardımcı olacaktır.
Önergemin lehinde oy kullanmanızı saygılarımla
rica ediyorum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal.
Sayın arkadaşlar, önerge
sahibini
dinlediniz.
Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir
efendim.
(MSP sıralarından 5 milletvekili ayağa kalktı.)
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan me
sele anlaşılmadı; 5 kişi ayağa kalkarak itiraz ediyo
ruz. Lütfen yeniden sayılmasını rica ediyoruz.
BAŞKAN — Efendim, tam oylama anında yap
manız lazımdı. Sayın Battal, rica ediyorum.
ŞENER BATTAL (Konya) — Hayır Sayın Baş
kan, 5 kişi olarak itirazımızı arz ettik. İçtüzüğe uy
gun bir eylemdir, yeniden saymakta da bir mahzur
yok. Mesele anlaşılmadı, rica ediyorum efendim.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümü
zün 117 nci maddesinin 5 nci fıkrasını okuyorum:
«.... Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya başvu
rulmasından hemen sonra bir arada ayağa kalkan
beş milletvekili sonucun açskça anlaşılmadığı gerek
çesiyle oylamanın tekrarlanmasını isterlerse, oylama
salonda ikiye bölünmek
suretiyle yeniden yapılır»
demektedir.
Sayın Battal, buna istinaden mi istiyorsunuz*.
ŞENER BATTAL (Konya) — Evet efendim, 5
kişi...
BAŞKAN — Şimdi, Sayın Battal, burada, biz
ayağa kalkmak sureti ile arkadaşlarımızı ikiye ayır
madık. Binaenaleyh, tamamen el kaldırmak suretiy
le yaptık. O itibarla bu arzunuzu yerine getiremeye
ceğim, Oylama bitmiştir. Rica ediyorum.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, me
sele İçtüzüğün tatbikatı bakımından doğruyu yap
maktır. Zaten şu anda arkadaşlarımız geldiler, neti
ceyi tahmin etmek benim için kolaydır.
BAŞKAN — Efendim, diğer gruplardan da oyla
manın tekrarlanması hususunda bir arzu vardır.
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ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkanım,
müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Evet.
ŞENER BATTAL (Konya) — İçtüzük tatbikatı
yapayoruz, doğruyu yapalım.
Şimdi, oylama so.ıucunda netice berrak değilse
5 kişi ayağa kalkar, oylama sonucuna itiraz eder. O
takdirde Yüksek Başkanlığınız ya gruplar ayağa kal
karak sayacak, veya bir grupu öbür tarafa alıp saya
caktır. İçtüzük maddesi buna dair.
BAŞKAN — Simdi Saynı Şener Battal, aslında
uygulamamız Başkânüık Divanı olarak tamamen doğ
rudur. Çünkü 117 nci maddenin 1, 2, 3, 4 ncü fıkra
sını okursanız, «İşaretle oylama sırasında oya sunu
lan hususun
lehinde ve aleyhinde eî kaldıranları,
•Başkan ve Divan üyeleri beraberce saj'arak tespit
ederler. Aralannda anlaşamadıkları veya onları tes
pit edemedikleri hallerde Başkan oylamanın ayağa
kalkmak suretiyle tekrarlanacağını bildirir.»
ŞENER BATTAL (Konya) — O sizin takdiri
niz.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
Ayağa kalkmak suretiyle büyük bir ekseriyetle
kabul edilmediğini biz tespit ettik. Büyük bir ekse
riyetle. Binaenaleyh, bu durum karşısında
tekrar
sonuncu fıkrayı ölçüyorum:
«Ayağa kalkmak suretiyle oylamaya
başvurul
masından hemen sonra, bir arada ayağa kalkan 5
milletvekili sonucun açıkça anlaşılmadığı
gerekçe
siyle oylamanın
tekrarlanmasını isterlerse, oylama
salonda 2'ye bölünmek suretiyle yeniden yapılır.»
Zatıâl'iniz biraz evvel İçtüzüğün kemaliyle
uy
gulanmasını
Başkanlığımızdan rica ettiğinize göre,
İçtüzük kemaliyle uygulanmış ve üzülerek
belirte
lim ki, önergeniz kabul edilmemiştir efendim.
Teşekkür ederim.
9. — C. Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal
ve 4 arkadaşının, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
Personel Kanununun 1923 Sayılı Kanunla değişik 137
nci madddesinin değiştirilmesi ve 1323 Sayılı Kanun
la eklenen ek 9 ncu maddesinin yürürlükten kaldırıl
ması ve bir ek madde eklenmesi hakkında kanun tek
lifinin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair
önergesi (2/567, 4/122) (Devam)
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel, Sayın Ömer
Ucuzal ve arkadaşları tarafından verilmiş olan, «926
Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun
1923 sayılı Kanunla değişik 137 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve 1323 sayıh kanunla eklenen ek 9 ncu
maddesinin yürürlükten kaldırılması ve bir madde ek-
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lenmesine dair kanun teklifimiz, 20 Nisan 1978 ta
rihinde Millet Meclisli Plan Komisyonuna İtayale
olunmuştur. Millet Meclisi 2/567 kayıt sırasında ka
yıtlı yukarıda bahsi geçen teklifimizin İçtüzüğün 38
ncl maddesi uyarınca doğrudan doğruya Millet Mec
lisi gündemine alınmasını arz ve teklif ederiz» şeklin
deki önerge okunmuştur.
Sayın Uysal, önergede bir yanlışlık yokmuş efen
dim; arkadaşlar tespit etmişler.
O itibarla önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir efen
dim.
//. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre
ve 2 arkadaşının, Memur Yardımlaşma Kurumu Ka
nun Teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması
na dair önergesi (2/26, 4/123) .
BAŞKAN — Bir diğer 3 ncü önerge vardır, aynen
bu şekilde.
Okutuyorum efendim:
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yazılı kanun teklifimin İçtüzüğün 38 nci
matddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla
talep ve rîca ederim.
İstanbul
Muş
Süleyman Arif Emre
M. Emin Seydagil
Yozgat
Hüseyin Erdal
Teklifin mahiyeti:
Memur Yardımlaşma Kurumu Kanun teklifi
BAŞKAN — Efendim, Sayın Süleyman Arif Emre'nin önergesini oylarınıza sunuyorum..
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
İki lehte iki. aleyhte sayın üyeye söz vereceğim.
Buyurun Sayın Battal, süreniz 10 dakikadır efen
dim.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri;
Kısa pdı MEYAK olan kanun teklifimizin doğ
rudan doğruya gündeme alınması hususundaki öner
gemizin kabulünü rica etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum.
MEYAK kanun teklifimiz, diğer parti mensupla
rınca da, müteaddit teklifler halinde, Meclisimize çe
şitli zamanlarda sunulmuş bulunmaktadır. Keza, hü
kümet programlarında MEYAK konusunda ciddi ted
birler alınacağı da vardır.
Mesele gündeme girmekle mesafe kazanılacaktır,
hız alınacaktır. Memurlar son derece MEYAK mev
zuunda hassas ve bekleyiş içerisindedir, onların bu ıs
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tırabını dindirmek, MEYAK kesintileri devam ettiği
halde, memurlara hiçbir sosyal ve mali hak verile
mediği dikkate alınması ricasıyla, bu önergemizi tak
dim etmiş bulunuyoruz.
Bir milyondan fazla aileyi ilgilendiren, memur kit
lesini ilgilendiren bu MEYAK tasarısının doğrudan
gündeme alınmasını önemle rica ediyoruz. Değilse, si
yasi demeçlerle, «Memurun yanındayız, MEYAK
önemlidir. MEYAK tasarısını sunuyoruz gibi, sözler,
samimi olmaktan uzaktır» diye yorumlara sebep olur.
Onun için, bugün bu samimiyet imtihanında Mec
lisimizin hazır bulunan üyelerinin başarılı olacağına
inanıyorum.
Saygılar sunar, doğrudan doğruya gündeme alın
masını rica ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Syın Battal.
Sayın Uysal, lehte aleyhte?..
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aleyhte
efendim.
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
Hükümet ciddiyetle bir çalışma yapmış ve tasarıyı
Yüce Mecîisimîze sunmuştur. Şu anda MEYAK tasa
rısı, kamu görevlilerinin Türk memurunun özlemle
beklediği tasarı, Bütçe Plan Komisyonuna gelmiş, gün
demine girmiş, alt komisyon geçen hafta kurumuş, at
komisyon çaışmaarını yürütmekte ve Perşembe gün
kü Plan Bütçe Komisyonunun gündeminde bulun
maktadır.
Onun için değerli arkadaşımız Sayın Şener Battal
müsterih olsunlar; Plan Bütçe Komisyonunun günde
minde bulunan MEYAK, alt komisyon çalışmaları
biterse yarın gündeme gelecek olan tasan, geniş bir
araştırmanın, ürünün sonucu olarak çok kısa sürede
Meclisimizin Genel Kuruluna gelecektir.
Böyle önemli bir tasarının; bütün Türk memuru
nu çok yakından ilgilendiren, onun yaşamıyla Hgra*
olan bir tasarının alelacele, komisyonlarda incelenme
den, teknik yönden üzerinde tartışılmadan bir teklif
olarak Meclisin Genel Kurul gündemine getirilmesin
de büyük yanlışlıklar yapmış oluruz.
Bunu ifade etmek için söz aldım. Teşekkür ede
rim, saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal.
Buyurun Sayın Kocal.
Sayın Kocal, lehte, aleyhte?..
TURAN KOCAL (İstanbul) — Lehte efendim.
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BAŞKAN — Sayın Kocal lehinde; buyurun efen
dim.
TUIBAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım;
Milli Selâmet Partisine mensup arkadaşlarımız ta
rafından verilen ve MEYAK Kanunu teklifinin, ko
misyonlardaki müddeti içerisinde görüşülmeden, gö
rüşme müddeti geçtiğinden dolayı İçtüzüğün 38 nci
maddesine göre direkt Genel Kurulda görüşülmesini
talep eden önergelerini dinledik.
MEYAK'la ilgili, memurlarımızın yardımlaşmasıyla ilgili bu teklife bu Mecliste bulunan bütün parla
menter arkadaşlarımızın Olumlu gözle baktıklarına
şahsen inanmaktayım.
Fakat, MEYAK Kanu
nunu teklif eden parlamenter
arkadaşlarımızın,
kanun teklif etme yetkileri nasıl var ise, haliyle hü
kümetlerin de tasarılar sunması kanuni haklarıdır. İs
ter hükümetlerin tasarı getirmiş olmaları, isterse par
lamenterlerin bir kanun teklifi yapmış olmaları, ka
nunun ruhu bakımından ve yetkiler bakımından hiç
bir ayrıcalık, hiçbir fark doğurmaz. Bu nedenle, sü
resini doldurmuş olan, komisyonlarda görüşülmeden
süresi dolmuş olan ve Mili Selâmet Partili arkadaş
larımız tarafından verilen MEYAK kanununun bu
gün Mecliste görüşülmesi taraftarıyız. Biz de bu dü
şünce ile oylarınızın verilmesini istirham ediyoruz ve
saygılar sunuyorum. (MHP ve MSP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal.
Sayın Süleyman Genç, buyurun efendim, aleyhte.
SÜLEYMAN GENÇ (tzmir) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri;
Milî Selâmet Partisi sözcüsü değerli arkadaşımız
Sayın Şener Battal, MEYAK Kanun tasarısının, ko
misyonlarda görüşülmeden doğrudan doğruya günde
mimizde yer alarak görüşme olanağının hazırlanma
sını istemektedir.
Halbuki, Hükümet, yıllar yılı bekletilen, Türkiye
kamu personelinin önemli bir beklentisi olan, yıllar
dır dar gelirlerinden kesilerek, nereye kesildiği de bel
li edilmeyen ve nereye kullanıldığı belli olmayan ve
de kamu personelinin Devlete ve bir nevj bize küs
künlüğüne kaynak olan MEYAK Kanun tasarısını
büyük bir titizlikle, ciddiyetle ele almış, geçen hafta
da Millet Meclisine sunmuştur.
Millet Meclisine sunulan MEYAK Kanun tasarı
sı Plan Bütçe Komisyonunda ele alınmış ve daha çok
kitlelerin tasarının oluşmasında, daha sağlıklı çıkma
sında, sonradan kamuoyunun tepkilerini yerli yersiz
üstüne çekmemesinde, kamuoyuyla beraber oluşma
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sını sağlamasında katkıda bulunması için alt komis
yonda incelemeye alınmıştır. Alt komisyon bu tasarı
yı bütün kamu personelinin organlarına açmış, ba
kanlıklardan görüş istemiş, onların görüşlerini alıp
titizlikle incelemesini sürdürmektedir. Tahmin ediyo
rum ki, kısa zaman içerisinde Plan Komisyonunun
kurmuş olduğu alt komisyon çalışmalarını bitirecek,
olgunlaşmış bir tasarıyı Millet Meclisinin önüne çok
kısa bir zaman içerisinde getirmiş olacaktır.
Değerli arkadaşlarımızın bugün alelacele teklif
olarak vermiş oldukları tasarıda elbette bir ayrıcalı
ğı düşünmemiz söz konusu değildir. Değerli arkadaş
larımızın teklifi de elbette ki Türk kamu personeli
nin yaşamına önemli katkılarda bulunacaktır ve arka
daşlarımızın böylesine önemli ve ciddi 'bir konunun
bir an evvel görüşülmesi için gayret sarf etmeleri de
takdire değer bir olaydır. Ama değerli arkadaşlarımı,
'böylesine önemli, böylesine ciddi, 960 bin kamu per
sonelini yakından ilgilendiren, onların hayatında
önemli derecede katkısı olabilecek olan ve hayatlarına
belki yeni ilaveler yapacak olan bir ciddi tasarının
sıradan gündemde yer alması, görüşülmesini kolay
laştırmak değil, aksine görüşülmesini bir nevi uzak
laştırmak olacaktır. Görüşülmeye katkısı değil, aksine
görüşülmemesini sağlamış olacaktır.
Onun için, değerli arkadaşlarımızın bu denli içten
liğini, hoşgörülerini, gönül isterdi ki, Plan, Komis
yondaki değerli üyelerini Plan Komisyonu çalışma
larına katılmakla da gösterselerdi. Arkadaşlarımız
Plan Komisyonunda değerli katkılarım yapsın, bu ta
sarının oluşmasında gerekli ürünü versin, ondan son
ra buraya gelecek olan tasarının daha sağlıklı çıkma
sını, daha az tartışmasına imkân verecek bir süratlilik içinde, verimli bir şekilde yasalaşmasına katkıda
bulunulsun.
Üzülerek şunu söyleyeyim ki, değerli arkadaşları
mın partilerine mensup komisyon üyeleri Plan Komis
yonuna gelmemekte, Plan Komisyonunda katkılarını
esirgemekte, Plan Komisyonundaki çalışmalar için ge
rekli gayretleri göstermemekte; aksine burada alela
cele hemen her şey olup bitecekmiş gibi, gündeme ge
lirse bütün sorunlar çözülecekmiş gibi, bu önemli ta
sarı yasalaşacakmış gibi gündeme alınmasının gay
reti içinde bulunmaktadırlar.
Biz, arkadaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyo
ruz: önce gelsinler, komisyonlardaki görevlerini yap
sınlar, komisyondaki görevleriyle katkılarda bulunsun
lar, dört başı mamur, ciddi bir tasarıyla Millet Mec
lîsi önüne Komisyon olarak çıkalım ve böylece tasa-

M. Meclisi

B : 161

rının daha çabuk yasalaşmasına katkıda bulunmaları
gereken Komisyon üyesi değerli arkadaşlarımız da
katkılarda bulunsunlar.
Aksi halde, Komisyonun gündeminde bulunan ve
pek çok kamu görevlisinin değerli bilgilerinden yarar
lanılan bir çalışmanın sürdürüldüğü bir anda tasarı
nın gündeme alınarak ikiye bölünmesi, bir yanda Ko
misyonda görüşülürken, Komisyonda görüşülmesi de
vam ederken tasarının bir diğer bölümü olacak ve ta
sarıya inanıyorum ki, ciddi katkısı olacak değerli ar
kadaşlarımızın çalışmaları da gündemde yer alarak
orada birleşmelerine, bir arada görüşmelerine imkân
vermeyecek bir olanaksızlıkla bizi karşı karşıya bıra
kacak.
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Bu nedenle Komisyonumuzun önündeki tartışmayı
bitirmesine, çalışmayı tamamlamasına olanak veril
mesini ve bize Komisyon olarak bu zaman süresini
tanımalarını değerli arkadaşlarımızdan diliyor, saygı
lar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç.
Sayın arkadaşlar, Sayın Süleyman Arif Emre'nin
Memur Yardımlaşma Kanunu Teklifi üzerinde 2 leh
te, 2 aleyhte arkadaşlarımız görüştüler.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmemiştir, efendim.

V. — SEÇİMLER
/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim
BAŞKAN — Gündemimizin seçim kısmına geçi
yoruz. Beş teklif vardır:
Dışişleri Komisyonundaki açık üyelik için Cum
huriyet Halk Partisi Grupunca istanbul Milletvekili
Sayın Tarhan Erdem aday gösterilmiştir.
Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir.
10/3 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyelik için Adalet Partisi Grupunca
Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Ali İhsan Uhıbahşi aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
10/11 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açdt üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi

Grupunca Uşak Milletvekili Saym İsmaU Aydın aday
gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
10/17 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi
Grupunca Yozgat Milletvekili Sayın Mevlüt Güngör
Erdinç aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
10/19 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyelik için Cumhuriyet Halk Partisi
Grupunca İzmir Milletvekili Sayın Mustafa öztin
aday gösterilmiştir.
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜ? ME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A) ÖNGC RÜŞMELER
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar yasanın 88 nci, MUlet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir başlıyoruz.
Meclis Araştırması Açılmasına ilişkin önergesi,
Hükümet burada, önergeyi okutuyorum:
(10/22)
Millet Meclisi Başkanlığına
BAŞKAN — Gündemimizin genel görüşme ve
Devletimizin hakimiyet unsurunu ve Milletimizin
Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kıs
bekasını temin için teşekkül ettirilen, silahlı inzibat
mına geçiyoruz.
kuvvetlerinden biri olan Türk Polisinin içine sızmış
Gündemimizin genel görüşme ve Meclis araştır
birtakım solcu ve militan polis ve polis kılığında şef
ması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının birin
ve amirlerin; Devlet polisini ikiye bölerek ve adına
ci sırasında yer alan 10/22 esas numaralı, Muğla POL - DER denen bir teşekkül içinde toplayarak
Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşının, polis memleketin huzur ve emniyetine kastettikleri, solcu ve
örgütü içinde kurulan bazı dernekler konusunda Anakomünist eşkiyayı takip etmedikleri, Devlet polisi— 449 —
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nin bu gibi hücre ve localara yapacakları baskınları
eşkiyaya duyurdukları, aynca milliyetçi ve vatan
sever Türk gençlerini komünist suçluların işledikleri
fiillerin failleri gibi gösterip, bunlara işkence ve zu
lüm yaptıktan, her gün gazetelerde yazılıp, söy
lenmektedir. Bu durumun açıklığa kavuşturulması
için tanzim ettiğimiz Meclis Araştırması önergesinin
okutulup, gündeme alınmasını Anayasanın 88 ve İç
tüzüğün 102 nci maddesi gereğince rica ederiz.
Saygılarımızla.
Muğla
Ahmet Buldanh
Manisa
Yahya Uslu
Artvin
Hasan Ekinci
Erzurum
Rıfkı Danışman
Niğde
Hüseyin Çelik

Nevşehir
İbrahim Etem Boz
Adana
Cevdet Akçalı
Ankara
tsmail Hakkı Köylüoğlu
Erzurum
Osman Demirci
Burdur
Ahmet Sayın

Bugün yurdumuz, dünya üzerinde anarşik olayla
rın en kesif ve en feci boyutlara uzanan 3 memle
ketinden biri haline gelmiştir. Başta İtalya olmak
üzere Türkiye 2 nci sırada ve Lübnan 3 ncü sırada
yer almaktadır. Beynelmilel komünizmin hedef ola
rak seçtiği milletimiz ve yurdumuz komünist cellat
larının yerli işbirlikçilerinin gayretleri ile de Türki
ye ve Türkleri canından, malından ve ırzından çe
kinir hale gelmiştir. Her geçen gün en masum aile
lerin evleri basılmakta, malları ve paraları alınmak
ta, caddeler ve yollarda insanlar Mao'mın ve Marx'
m hatırlan ve düşünceleri için
boğazlanmaktadır.
Üniversiteler, okullar, ticarethaneler kapalı tutul
makta, komünist törer hareketleri, halk mahkemele
ri halinde insanlan toplu katliamlara varan dehşet
içine sürüklemiş bulunmaktadır. Artık Türkiye'de
en muhterem hak olan yaşama hakkı bile komünist
eşkiyanın insafına terk edilmiş bulunmaktadır. Mil
letvekilleri dahi fikir hürriyeti şampiyonu olan CHP
iktidarı tarafından mahkemelere verilmek suretiyle
Türkiye'de kimsenin fikir beyan etmesine imkân bırakıhnamaktadır.
Devletin şahsiyetine ve Milletin bütünlüğüne vaki
bu tecavüzleri karşılamakla görevli Hükümet ve onun
başı, akıl almaz 'bir vurdumduymazlıkla, hadiseleri görmezüilkıten ve duymazlıktan gelmektedir. Sanki ölenler
Türk değildir. Sanki bunca had&'e Türkiye'de cereyan
etmemektedir. İşin asıl vahim ve kabili tamir olmayanı
bu hadiseleri karşılamak ve bastanaklâ görevli Türk
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polisi maalesef Devlet poîisi ve solcu POL - DER po
lisi olmak üzere Skiye ayrıînıaş bulunmaktadır. Bun
lardan POL - DER'li polislerin, solcu militanlarla bir
lik çalıştıkları, komünist hücrelere yapılacak baskınlan zamanından evvel eşkiyaya ihbar ettikleri, bizzat
Sayın İçişleri Bakanının bir ifadesinden anlaşılmıştır.
Bundan ayn olarak da bu POL - DER'li polislerin,
mifiyetçi gençlere irkence yaptıkları, komünist mıiîİtanian karakollardan salıverip, suçlu diye yalan bebe
lerle milliyetçi gençleri mahkemelere sürükledikleri bü
tün günlük gazetelerde yazılmaktadır. Devletin haki
miyet unsurunu şallısında toplayan Türk polisinin,
Devlet polisi ve solcu POL-DER polisi olarak ikiye ay
rılması gilbi cinayet derecesinde bir hadiseyi bilerek*
bunları himaye eden CHP iktidarının yaptıkları bu ha
reket en azından bir Anayasa ihlali ve can güvenliğini
teman edememek suretiyle görevi kötüye kullanmaktır.
Devlet polisinin solcu bir teşkilat içinde yuvalanma
imkânı bulan bu POL - DER'in ne olduğu, maksat ve
niyetinin tespiti, icabımda Hükümet ve POL - DER
yöneticileri hakkında kanuni muamele ve müeyyide
tatbikine esas olmak üzere,
1. POL - DER'in yöneticileri kimdir?
2. Solcu oldukları ve hazı ihbarlar yaptıkları doğ
ru mudur?
3. Mîîiîyetçi gençlere uydurma raporlarla suç tasniinde bulundukları doğru mudur?
4. İstanbul'dan, İzmir'den ve Ankara'dan alınıp
Anadolu'nun şu veya bu köşesine dağıtılan vatansever
polis amir, memur ve şeflerinin dağıtılmasında POL DER'in rolü nedir .
5. Ayrıca, İPA,
6. POLENS,
7. POL-I, nedir ve gazetelerin iddialarına giöre
Emniyet Genel Müdürünün aşırı bir Marksist olduğu
söylenmektedir. Bu doğru mudur?
Gibi hususları tespit için, Anayasanın 88 ve İçtü
züğün 1C2 nci maddesi gereğince Meclis Araştırımiaia
açılmasını rica ederiz.
Saygılarımızla.
BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre Mecîils Araştır
ması açılıp açılmaması hususunda Hükümete, siyasi
parti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine sıra
sıyla söz verilecektir. Hükümet ve gruplar 20;'şer daki
ka, kişisel konuşma müddeti 10 dakikadır.
Sayın Hükümet, konuşacak mısınız efendim?
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun, İçişleri Bakanı Sayın Özaydmh.
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Süreniz 20 dakikadır, buyurun efendim..
İÇİŞLERİ BAKANİ İRFAN ÖZAYDİNLI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, saygı değer üyeler; Muğla
Milletvekili Sayın Ahmet BuManh ve 9 arkadaşının,
poIJs örgütlü içinde kuruîan bazı dernekler konusunda
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesiyle ilgili
mâruza İra bulunmak üzere huzurunuzda bulunuyo
rum.
Sozlerimıe başlamadan evveiî sizleri aydınlatma ba
kımından polis örgülü içimde ne kadar örgüt vardır,
onu kısaca (belirtmek isterim.
Tam 21 derneğimiz vardır. Bunların isimlerini kı
saca okuyorum:
Ankara Polis Enstitüsü Yüksek Öğrenim Mezun
ları Derneği; POLERı
Ankara Polis Derneği, POL - DER;
Ankara Poîîs Derneği, POL - BİR;
Ankara Türkiye Polis Derneği, İPA;
Ankara Emniyet Mensupları Dernekleri Federas
yonu;
Ankara Polis Enstitüsü ve Koleji Mensupları Yardım!aşaım Derneği;
Ankara Polis Enstitüsü Yüksek Öğrenim Öğrenci
Derneği;
Ankara Koruma Emniyet Mensupları Mesleki ve
Sosyal Dayanışma Derneği;
İstanbul Polisi Sevenler Demeği;
İstanbul Emniyet Mensupları Emeklileri Demeği;
İstanbul Türkiye Polis Emeklföeri ve Mensupları
Sosyal Yardımlaşma Derneği;
İstanbul Polis Okulundan Yetişenler Derneği;
Ağrı Emniyet Mensupları Sosyal Dayanışma Der
neği;
Balıkesir Emniyet Mensupları Birleşme ve Daya
nışma Derneği;
Denizi Polis Teşkilâtı SüsyaS Yardımlaşma Derne
ği;
Gümüşhane Emniyet Mensupları Yardımlaşma Der
neği;
İsparta Emniyet Mensupları Demeği;
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Personeli Sosyal Da
yanışma ve Yardımlaşma Derneği;
Konya Emniyet Mensupları Yardımlaşma Derne
ği;
İzmir Emniyet Müdürlüğü Sosyal Yardımalşma
Derneği.
Sayın üyeler, bilindiği gibi dernetkîerin nasıl kuru
lacağı, çalışma biçimleri, yasak faaliyetleri, kapanma
ları ve yasa hükümlerine aykırılık halinde uygulanacak
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cezalarla, kurulması yasak olan derneklere ilişkin hü
kümler 1630 sayılı Dernekler Kanununda yer almış bu
lunmaktadır.
Sözü edilen yasanın 2 nci maddesinde ise; «Mede
ni haklan kutlanma ehliyetine haiz ve 18 yaşını bitir
miş bulunan herkes önceden izin almaksızın dernek
kurma hakkına sahiptir» denilmektedir. Dolayısıyla
1630 sayılı Yasada, güvenlik örgütü mensuplarının
dernek kuramayacakları şeklinde de bir hüküm mev
cut değildir. Böylece biraz evvel okumuş bulundu
ğum polis örgütündeki dernekler bu yasa gereğince
kurulmuş bulunmaktadır.
Bu dernekler de diğer dernekler gibi yasa ve tüzük
hükümlerine uygun faaliyetler içinde olmak zorunda
dırlar. Esasen Dernekler Kanununun 35 nci madde
sinde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar dı
şında herhangi bir faaliyette bulunamayacakları belir
tilmiş bulunmaktadır. Aym kanunun 45 nci madde
sinin ve 1 ve 2 nci fıkralarında, «Derneklerin temel
li olarak ancak mahkeme kararıyla kapatılabileceği;
davanın her safhasında mahkemece resen veya talep
üzerine dernek ve üst kuruluşların her türlü faali
yetlerinin yasaklanabileceği» hükümleri yer almıştır.
Aym maddenin 3 ncü fücrasında ise, «Devletin ülkesi
ve milletiyle bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu
d Üzeninin ve genel ahlakın korunması bakımından ge
cikmesinde sakınca bulunan halterde ise, dernekler ve
üst kuruluşların ilgili valiliğin gerekçeli kararıyla da
faaliyetten alıkonulacağı» belirtilmiş bulunmaktadır.
Her derneğin faaliyetleri bu hükümler ve yasa
nın diğer hükümleri göz önünde tutularak izlenmek
te ve gereken yasal işlemler de yapılmaktadır.
Ancak hemen belirtmek isterim ki, önergede ileri
sürüldüğü gibi, Pol-Der ve diğer derneklerden her
hangi birisinin emniyet örgütü içerisinde yapılan ata
malarda bir rolü asla yoktur, olamazda. Atamalar
tamamen hizmetin özelliğine ve gereklerine göre, ilgili mevzuat hükümleri içerisinde yerine getirilmekte
dir.
Sayın üyeler, ayrıca önergede zaman zaman, iş
kencelerden de bahsedilmektedir. Zaman zaman ileri
sürülen işkence iddiaları üzerinde ise önemle durul
makta, mülkiye ve emniyet müfettişleri tarafmdan
derhal soruşturulması yapılmaktadır.
Burada bir hususu da açıklamak isterim. Sayın
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanının, Sayın
Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakana ve Başbakan
Yardımcılarına göndermiş olduğu dosya incelenmiş
ve cevabi yazımız da Sayın Cumhurbaşkanına ile-
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tilnıiş bulunmaktadır. Müfettişlerin raporlarına göre
elde ettiğimiz, işkenceyi kanıtlayan delille* mevcut
değildir. Hatta bazı işkence yapıldığı iddiasında bulu
nan kişilerin çoğunun sanık halinde ve bazılanmn da
tutuklu olduğu tespit edilmiş durumdadır. Kendi ifa
delerine göre de-ifadeler de müfettişlerin dosyalarında
mevcuttur - bunlar da, «Kendi lehimize kamuoyu
oluşturmak için bu ifadeleri verdik» diye de İfadeler
mevcuttur ve imza edilmiş durumdadır. Ancak, bazı
illerimizde, müfettişlerimizin verdiği raporlara göre,
savcılığa intikal etmiş olaylar da mevcuttur. Bunu da
DU vesileyle arz etmek isterim.
Şu hususu bilhassa belirtmek isterim ki, işkence
nin her türlüsüne ve en basit kaba bir muameleye da
hi şiddetle karşıyız. Bunu insanlık dışı bir tutum sa
yıyoruz. Göreve başladığımız günden beri de, gerek
genelgelerle ve gerekse her konuşmada, polisin vatan
daşla ilişkisinin sevgi ve saygıya dayanması; polisin,
korkulan değil, saygı duyulan bir kamu görevlisi ol
duğu kanısının hakim kılınması gereğini belirttim,
burada da tekrar belirtiyorum.
Polisin saygınlığını kazanmasıyla, görevindeki ba
şarısında, polis-halk ilişkilerinin düzeltilmesinin
önemli bir etken olduğuna her görevlinin tam inan
ması ve çalışmalarını bu inanca göre sürdürmesi hu
susu yakınldan izlenmektedir.
Ayrıca, önergede, Türk polisinin, «Devletin polisi»
ve «Solcu Pol - Der polisi» olarak ikiye ayrıldığı
belirtilmekte ve Pol-Der yöneticilerinin kimler oldu
ğu sorulmaktadır.
Halen Pol - Der'in Başkanı, Genel Sekreteri ve
Yönetim Kurulunun diğer 4 üyesi polis memurudur
lar. Yukarıda da arz ettiğim gibi, her polis derneğinin
çalışmaları yakından izlenmektedir.
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mokratik yönetimin sağlıklı bir biçimde işlerliğinin
sürdürülmesi görevleri üzerinde olumsuz etki yapa
cağı kabul edilerek emniyet mensuplarının dernek
kurmaları hakkında bir yasa tasarısı hazırlanmış bu
lunmaktadır ve bunlar üzerindeki çalışmalarda Yüce
Meclise sunulmak üzere devam etmektedir.
Esasen Anayasamızın 29 ncu maddesinde; der
nek kurma hakkının, devletin ülkesi ve milletiyle
bütünlüğünün milli güvenliğin, kamu düzeninin ve ge
nel ahlakın korunması amacıyla ve kanunla sınırlan
dırılabileceği hükmü de yer almış bulunmaktadır. Bu
hükmün de ışığı altında söz konusu yasa değişikliği,
emniyet örgütünün çeşitli fikirlere dayalı olarak gö
rülmesini önleme amacıyla, takdirlerinize yakında su
nulacaktır.
önergede ayrıca, Emniyet Genel Müdürünün aşı
rı bir Marksist olduğunun söylendiği ve bu söylen
tinin doğru olup olmadığı sorulmaktadır. Bu söylenti
kesinlikle doğru değildir ve huzurunuzda bu ifadeyi
de İçişleri Bakanı olarak şiddetle reddederim.
Ülkemizde maalesef hiçbir esasa ve belgeye da
yanmaksızın kamıı görevlileri hakkında şu veya bu
şekilde iddia ve ithamlar da ileri sürüldüğü üzüntü
ite görülmektedir. Emniyet Genel Müdürümüz göre
vini Atatürk ilkelerine, Anayasa ve yasa hükümlerine
bağlı olarak, tam bir feragat içinde yürütmektedir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yukarıda da
arz ettiğim gibi, emniyet örgütümüz için zorunlu olan
birlik ve beraberliğin tam olarak sağlanması ve özel
likle dernekler eliyle bölünmelere uğramaması için ge
rekli her çaba gösterilmektedir ve gösterilecektir.
Ancak sözlerimi bitirirken, iç güvenlik kuvvet
lerimizin, halkının hizmetinde olmanın bilinci için
de, tam bir feragat ve başarıyla görevlerini yaptık
larını huzurlarınızda bir kere daha ifade ediyor,
hepinizi saygıyla selamlarken!, durumu takdirlerinize
sunuyorum.
Arz ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

Şunu ifade etmek isterim ki, örgütümüz içerisinde
Pol - Der, Pol-Ens, Pol-Bir, IPA gibi ve diğer der
nekler gibi derneklerin kurulması, 1630 sayılı Yasa
ya uygun bir işlem olsa dahi, konu düzen ve güvenim
sağlamak, kişi hak ve özgürlüklerini korumakla gö
revli emniyet mensuplannm çeşitli görüşlere dayalı
olarak bölünmelerine yol açabileceği de bir gerçek
tir. Yine bu şekilde çeşitli derneklerin kurulması em
niyet örgütü için zorunlu olan birlik ve beraberliğin
bozulması örgüt için vazgeçilmez bir unsur olan di
siplinin büyük ölçüde zedelenmesi gibi sonuçlar da
doğurabilir.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Kor
kut Özal, buyurun efendim. (MSP, MHP ve AP sı
ralarından alkışlar)
Saym özal, süreniz 20 dakika, buyurun efendim.
MSP GRUPU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri;

Bütün bunların, emniyet örgütünün üstlendiği
Atatürk ilkelerinin ve devletin bütünlüğünün korun
ması, kamu düzen ve güvenliğinin ve özgürlükçü de

önümüzde müzakere edilen önerge bir Meclis
Araştırması açılma önergesidir. Araştırma açılmasını
isteyen önergenin taalluk ettiği mevzu, özelikle son
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bir kaç aydır kamuoyumuzu çok yakından ilgilendiren ye kanaatimizce üzerinde, biraz evvel Sayın Ba
kanın yaptığı savunmayla geçiştirilemeyecek kadar
önemli bir konudur. Asknda ben isterdim ki Sayın
Bakan, bizzat kendisi burada bu önergenin kabul
edilmesini isteseydi ve bu Meclis Araştırmasının açılmasına talip olsaydı, zannediyorum, Bakanlığı ve Ba
kanlık üzerinde yapılan birtakım spekülasyonları bu
Yüce Meclisin bir araştırma komisyonu vasıtasıyla
açığa çıkarılma imkânım tanıması bakımından yerin
de bir davranış olacaktı. Müsaade ederseniz mevzuu
bir kere daha gözden geçirelim :
Bugün Türkiye'de kamuoyunu en yakından ilgi
lendiren olay anarşik gelişmelerdir. Sayın Başbakanı
mızın bundan bir kaç gün evvel, «anarşi bitti» de
mesiyle durmayan bir anarşi vardır. Sayın Başbakamn, «anarşi durmuştur, yoktur» dediği günden bu
güne 10 - 12 kişi anarşik hadiselerde ölmüştür. Yal
nız Konya'da bir eğitim enstitüsünde 100'e yakın
kimse tevkif edilmiş, Devletin güvenlik kuvvetleri üze
rine taarruz yapılmıştır. Benzer bir olay daha dün
Adana'da meydana gelmiştir.
Hadise çok yönlü bir hadisedir. Daha evvel bunu
burada uzun sure konuştuk. Burada bu mevzuda gensorular da verildi; fakat gördüğümüz şudur : Yüce
Meclis meselenin iç yapısına, meselede rol oynayan
faktörlere tarafsız bir açıdan yaklaşma imkânım bu
lamadı. Biraz, evvel Sayın Bakanın buraya getirdiği
bilgiler, bürokrasinin kendisine arz ettiği bilgilerdir.
Zannediyorum Araştırma önergesi o bürokrasinin
davranışlarının incelenmesini istiyor. Yani burada bürokrasiyi kendine savunma imkânını bu kürsüde değU, bir araştırma komisyonunun önünde yapılacak
incelemelerle vermek, zannediyorum hepimizin üze
rinde hassasiyetle durmamız gereken bir konudur.
İddialar bugün yeni bir iddia değildir. Bundan ev
velki Hükümet zamanında da, şimdi iktidar olan parti tarafından benzer iddialar getirilmiştir. Polisin ta
raf tutmadığı, polisin yanlı hareket ettiği iddiaları
yıllardır Türkiye'yi rahatsız eder. Bu Hükümet işbasına geldiği zaman polis ve emniyet kadrolarında,
güvenlik teşkilatımızın tarihinde görülmedik değişik
likler yapılmıştır. Bu değişikliklerin tabii hangi hare
ket noktalarına dayandığım değişiklikleri yapanlar
biliyor. Yalnız kamuoyumuzda fevkalade rahatsızlık
uyandıran bazı iddialar da vardır. Bu iddiaların bir
kısmı Araştırma önergesinde şu veya bu şekilde dile
getirilmiştir. Ben burada bunların doğru veya yanlış
olduğu yönünde kesin beyanlarda bulunma imkânını
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1 bulamıyorum, çünkü iddialar tarafsız ve sağlam de
lillerle kanıtlanmadıkça, kimin tarafından yapılırsa
yapılsın veya kimin tarafından savunuhırsa savunul
sun, nihayet iddia niteliğim kaybetmeyeceklerdir. Bu
bakımdan, inanıyoruz ki, bu araştırmanın açılması,
I Türk kamuoyunu ve Türk kamuoyu içindeki çok
yönlü meseleleri yakından ilgilendiren bu konuyu
açığa kavuşturmak için bir zarurettir. Bu hususta (bir
I kaç somut örnek vererek kanaatimi ve teklifimi teyit
etmek istiyorum.
j
Ecevit Hükümeti işbaşına geldikten sonra, iddia
I
odur, bu iddiaları tabii kanıtlayacak durumda deği
liz, polis örgütünün kilit noktalarına tamamen POL DER ve POL - ENS Derneğinin eskiden yüksek se
viyede görev yapmış kimselerin tayin edildiği iddia
I edilmektedir ve bu sadece bir noktada değil, çok nok
tadadır. Bizzat Sayın Bakanımızın Milliyet Gazetesin
de bundan 1 • 1,5 ay önce yaptığı bir konuşmada da,
I daha önce obaların kurulduğu yolunda kendi be
yanları var. Yani başka bir ifadeyle, gerek bu yanda,
gerek şu yanda polis içinde birtakım derneklerin, ki,
I bu derneklerin amaçlan her ne kadar Dernekler Ka
nununa göre siyasi olamazsa da, üzüntü ile gördüğü
müz bir husus vardır, bu dernekler siyasi maksatla
I
kurulmasalar bile, Türkiye'de siyasi kadrolar bu der
I
neklerle organik ilişkiler kurmaktadırlar. Yani as
I
lında buradaki problem, derneğin davranışından çok,
I
t
I
i
I
I

I
I

I
I
I
|
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siyasi partilerin bu derneklerle olan iHşkıileri ve on
lara verdikleri tavizlerdir; sorun buradadır. Bu der
neğin üyesi olmak, tayin için bir sebep teşkil ediyor
sa; bu derneğin üyeleri olmak, iktidar değişikliğinde
bir kadronun tasfiyesini ve başka bir dernek mensup
larının işbaşına gelmesini gerektiriyorsa, zannediyo
rum önümüzde korkunç bir mesele vardır. Eğer Tür
kiye'de bu gibi davranışlar devam ederse veya kanıtlanabilirse, bu, tarafsızlığı yüzde yüz temin edil
mesi gereken kadrolar, siyasi kadrolarla bütünleşmiş
anlamına gelir; eğer böyle hareketler oluyorsa. Eğer
böyle hareketfer oluyorsa, ki bu iddialar olduğuna gö
re, en azından bu hususta şüpheler vardır; onun için,
bunu önce bütün yönleriyle Yüce Meclis olarak in
celemek mecburiyeti vardır.
Son 5 aydır bu hususta çok beyanlar yapıldı. Ge
rek muhalefet partilerinden, gerekse iktidara mensup
sorumlu ağızlardan polisin tarafsızlığım gölgelendire
cek beyanlar yapılmıştır. Bizzat Sayın İçişleri Bakanı
mızın göreve başladığından bugüne kadar yapmış ol
duğu birkaç beyanda, polis içinde bu gibi davramşlartn olduğu, siyasi davranışların olduğu kanısı, eski
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kadrolarla, yayılmıştır. Bugün de tersine, polis içinde
Hükümetin bir kanadı ile bütünleşmiş ve beli bir &yasü görüşle hareket eden kadroların olduğu re taraf
sız olması gereken görevlerinde bu siyasi görüşün tahtı
tesirimde hareket ettikleri iddiaları yaygındır; Buna
örnekler çok verilebilir.
Bir misal vereyim : Bugün mesela Ankara'nın, is
tanbul'un sokaklarını gezecek olursanız, sol dernek
lerin astığı sloganlara kimse dokunmaz. Bütün Anka
ra boydan boya sol derneklerin astığı sloganlarla boyammjşhr. Bunların asılması sırasında bunlara kimse
müdahale de etmez. Ama aynı şeyi bir sağ dernek
yapmaya kalktığı zaman polis en şiddetli tedbirlerle
bunların üzerine gider.
" (MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bunu siz
den öğrendik.
(KORKUT ÖZAL (Devamla) — Misal istiyorsa
nız; bugün gidin Ankara'nın sokaklarını gezin. Bir
sağ slogan görelbilir misiniz? Şimdi bu neyi Jfade edi
yor; burada ben müzakeresini yapmıyorum. <CHP
sıralarından gürültüler) Demek kî, Ankara'da, İstan
bul'da saym miBetvekillerimin gözlerimin önünde,
eğer gözleri açık ve görmesini 'biliyorlarsa, gözlerinde
pembe gözlükler yoksa bir hakikat vardır; polis ve
polisin bazı kadrolarının davranışı sizlin...
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Bağırma be.
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bu kürsüden ba
ğırmaya hakkım vardır, karışamazsınız. (CHP sırala
rından gürültüler) Çünkü bazı kulakların duyması için
daha şiddetti bağırmanın da gerektiğini öğrendik.
IBazı kulakların duyması için tekrar ediyorum, bu
gün güdülen siyaset, vatandaşı polisin tarafsız davra
nışı üzerinde şüpheye düşürmüştür. <AP ve MSP sı
ralarından alkışlar) Bunu temize çıkarmak, bu Yüce
Meclisin Soramluluğudur. Bunu burada, siyasi birta
kım örtbas etme gayretleriyle önlemeye de imkân
yoktur.
MUSTAFA ŞENTÜÎRK (Malatya) — Şeriat için
bağırıyorlar.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bu günahla
rın hepsi Sizin.
BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen sükûnetle dinle
menizi rica ediyorum efendim.
KORKUT ÖZAL ^Devamla) — Muhterem Baş
kan, değerli üyeler, önümüzde bulunan Araştırma
Önergesi, Türkiye'nin anarşi sorununun gerçek köken
lerine inmek İçin bir fırsattır. Anarşi meselesinin kö
kenlerine inmeyi arzu edenler, bunun ciddi olarak hal
ledilmesini İsteyenler, önce bunun kökenlerimi tanı-
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mak durumundadırlar. Bu tanımanın da en güzel yo
lu, taraflı olduğu her tarafça iddia edilen tek yanlı
(beyanlar değil, bu Yüce Meclislin 'bünyesinden çıka
cak ve tarafsız olduğunda kimsenin şüphesi olmaya
cak bir araştırma grupunun bunu etüt etmesi ve ra
porunu şu Yüce Heyete sunmasıdır. O zaman, bu ra
por karşısında hepimizin boynu kıldan incedir; o za
man bu raporun İhtiva ettiği bilgilere hepimiz boyun
eğeriz. Fakat bunu yapmadan, bu kürsülerde herkes,
tek taraflı, nereden geldiği, hangi gerçeğe dayandığı
belli olmayan bilgilerle konuşursa, anarşi meselesinin
köklerine inmek bir tarafa, anarşi meselesini tahrik
edeniz.
Bu bakımdan, biz, Milli Selâmet Partisi Grupu
olarak, Yüce Meclise şu hususları arz etmek İşitiyo
ruz : Anarşi meselesi, bugün, toplumun diğer, ekono
mik, sosyal faaliyetlerini de durduracak boyutlara
ulaşmıştır.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz getirdi
niz, iktidarınız getirdi.
KORKUT ÖZAL (Devamla) — «Bitmiş» demek
le bitmez; «bitmiş» demekle de bitmeyeceğini herke
sin bilmesi lazımdır. Devekuşu gibi kafamızı kuma
gömerek, «Artık anarşi bitti» diyecek şekilde, geç
mişte de tekrarlanmış, netice alınmamış birtakım be
yanlarla bir yere gidemeyiz. Bundan birkaç gün ev
vel olmuş üniversitelerarası imtihanda hadise olma
masını, Türkiye'de anarşinin durmasıyla bağlayacak
kadar saf beyanları da, kabili telif bulamıyoruz.
(MSP ve AP sıralarından alkışlar) Çünkü, Türkiye'
de, üniversitelerarası imtihanda hiçbir zaman olaylar
olmamıştı ve olmaz. Eğer, burada olaylar olmadı
diye, Türkiye'de anarşiyi bitirdsysek, o zaman ben
şunu söyleyeyim; beyler, Galile'nin dünyasına dön
dürürsünüz. Galile'ye, «Dünya duruyor, güneş dönü
yor» dedirtmişler; sonra demiş ki, «Ben dedim ama,
yine dünya dönüyor; güneş duruyor.»
Türkiye'de anarşi devam ediyor beyler; hiç, bu
rada kişisel meseleleri görüşmeyelim. Türkiye'de
anarşi, bugüne kadar ulaşmadığı boyutlara ulaştı.
Özellikle CHP Grupunun değerli üyelerine hitap edi
yorum; anarşinin bu boyutlara ulaşmasının sorum
luluğu, birinci derecede, mensubu olduğunuz parti
nin üzerindedir.
Biz başarılı olmanızı her zaman istedik. Başarılı
olmanız, Türkiye'nin anarşiden kurtulması demektir.
Başarılı olmanızın şartı da, burada açık olmak, çok
yönlü diyalogları açmaktır. Çok yönlü diyalogları
açmanın en küçük bir imtihanını bugün vereceğiz.
454 —
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Acaba bu mevzuda bir Meclis araştırması açılma
sına razı olacak kadar açık gönüllümüyüz; meseleyi
açık görebiliyor muyuz? Her şeyin incelenmesinden
partilerarası diyalogu devamlı bunun ön şartı olarak
ileri sürenlere hitap ediyorum; işte, partilerarası di
yalog, diyalog kuralım diye kurulmaz. Bu gibi öner
gelerle meselenin kökenlerine elbirliği ile ve belli bir
noktadan inebildiğimiz gün kurulur. Eğer bunu te
min edebilirsek, bu meseleyi tarafsız bir zaviyeden,
herkesi dinleyerek, lehinde aleyhinde bütün hususları
dinleyerek ortaya koyabiliyorsak, inanıyorum ki, bir
büyük görev yapılmıştır.
Türkiye'de
araştırma önergeleriyle, bu Büyük
Meclis çok önemli meselelere ışık tutmuştur. Bun
lardan bir tanesini, Türkiye'nin
petrol konusunda
geçmiş yıllardaki araştırmanın ortaya koyduğu me
seleleri hatırlıyorum ve o Meclis araştırmasının açıl
mış olması, bugünkü Türkiye'nin petrol konularında
ortak bir kamuoyu oluşmasına hizmet etmiş ve bazı
gerçekleri bütün kamuoyunca kabul edilir noktaya
getirmiştir. Ama, bugün şu konusunu yaptığımız, po
lisin içindeki dernekler, bu derneklerin
davranışı,
bunlar bizim meselemiz değildir. Dernek kurmak
Anayasal bir haktır, biz bunun karşısında değiliz.
Eğer, sayın Bakan bu meselede ifade ettiği yasa de
ğişikliğini getirirse destekleriz. Çünkü, nasıl dış gü
venlik, Ordumuz içinde böyle bir dernekleşmeye im
kân vermiyorsa, aynı şekilde, polisin içinde böyle
dernekleşmenin hatalı olduğunu baştan beri savun
duk; ama bugün için dernekleşme, yasalarımıza gö
re bir suç değildir. Bunu münakaşa edecek de
ğiliz. Bizim, burada üzerinde durduğumuz, «Bu der
neklerle, siyasi partiler arasında, Devlet
icraatında
organik ilişkiler var mıdır yok mudur?» onu araş
tırmaktır. Eğer bu organik ilişkiler varsa - bir der
nek mensubu olmak, bir yerde tayin için bir sebep
se, bu, geçmiş iktidar devri için de caridir; burada
biz, bunu sadece belli bir döneme de inhisar ettirme
yin diyoruz - uzun bir dönem içinde eğer böyle id
dialar kanıtlanabilirse, o zaman bunun üzerine hepi
mizin dikkatle eğilmesinin çok önemli bir konu ol
duğunu ifade ediyoruz. Çünkü, bugün vatandaş eğer
polise güvenini yitirirse ki, bazı hadiselerde yitirme
durumuna gelmiştir işkence iddialarını
incelemekle
sorumlu kimselerin dahi, burada taraf tutup, tutma
dıkları kabili münakaşadır. Bizzat bu teftişleri ya
panların dahi taraf tuttuğu kanaati yaygınsa, o za
man, demek ki, burada bir büyük hastalık vardır.
Bunu, «Bu hastalık yoktur» yahut, «olmuştur; geçiş-
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tirilecektir» gibi sözlerle önleyemeyiz. Yapacağımız
tek ve hepimizin üzerine eğilmesi gereken husus, bu
husustaki Meclis araştırma önergesinde iyi niyetle ve
tam bu Meclisin yapîsma yaraşır bir şekilde, mevzuu
kamuoyumuzun önüne en iyi çıkaracak şekilde bunu
araştırmaya imkân vermektir.
Bu araştırmayı yaparsak, inanıyorum ki o zaman
bu dedidokuların ve bundan sonra olacak iddiaların
de önüne set çekilmiş olur. Bu iddiaları kesmenin en
güzel yolu da budur. Eğer bu yapılmazsa, bu fır
satlar ortadan giderilirse, kanaatimce bu hadisenin
durdurulması da mümkün değildir ve tamamen ha
tasız, suçsuz kimselerin bu gibi, kamuoyunda haksız
olarak suçlanmalarını da önleyemeyiz.
Sayın Bakan biraz önceki konuşmasında ifade
ettiler «Bu gibi beyanlar haksızdır, bunlar maalesef
yapılıyor» dediler. B?z de biliyoruz bunları; ama
bunları; ama bunları önlemenin yollan da, işte bu
imkânları değerlendirmektir.
Buyurun açalım, kim
suçlu ise çıksın meydana, kim suçsuz ise o da mey
dana çıksın ve bundan daha üst kuruluş olduğunu
bilmediğimize göre, bu Yüce Meclisin bir araştırma
komisyonu vasıtası ile yapılmasında yarar olacağı
muhakkaktır.
Muhterem Başkan, değerli üyeler, bu Meclisin
önünde çok sayıda araştırma önergesi bulunmakta
dır. Bu araştırma önergelerinin içinde öncelik, Türk
toplumunun meselelerine taşıdığı yakın ilgi bakımın
dan, şu anda müzakere ettiğimiz önergeyi en önemli
bir önerge olarak görüyoruz.
N U R E T T İ N KARSU (Erzincan) — Sizin için de
var.
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bu önergenin
gündeme alınması ve bu önerge üzerinde bütün ger
çeklerin meydana çıkacak şekilde bir araştırma ya
pılmasında herkese yarar olduğuna inanıyoruz; ikti
dara da, muhalefete de, kamuoyuna da, bizzat polis
teşkilatımıza da yarar olduğuna inanıyoruz.
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sizin za
manınızda da yararı vardı.
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Eğer, bu araş
tırma önergesi o zaman verilseydi, yani benim Bakan
olduğum zaman; burada çıkıp, açılmasına taraftarım
diyeceğimden de şüphe olmasın. Çünkü, Bakanlığım
zamanında açılmış bütün önergelere de olumlu ola
rak, açılmasına taraftar olduğumu ifade etmişimdir.
Çünkü, hiçbir araştırmadan kaçmanın, meseleyi çöz
meyeceğine inananlardanım. Bu bakımdan, bu araş
tırmanın açılmasının çok yönlü faydalarına
işaret
etmek istiyorum.
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Bu önerge kabul edildiği takdirde, artık bu meselelerin sokakta değil, gazete sütunlarında değil,
burada, mesnetsiz iddialarla değil, belli bir disiplin
içinde, meseleye taraf olan, meselede bilgi sahibi
olan, meselede gerçek değerlere sahip herkes tarafından inceleneceğini ve ortaya somut bir manzara çıkaçağını ümit ediyorum.
Bunun çıkmasına yardımcı olmayı Yüce Meclisten diliyoruz.
-: Biz, Milli Selamet Partisi olarak, bu önergenin
taşıdığı önem ve çözeceği meseleler açısından, yerinde, zamanında ve önemli bir önerge olduğuna inanıyor ve bu önerge üzerinde bir araştırma yapılmasına
olumlu rey kullanacağımızı huzurunuzda arz ediyoruz. ,
Yüce Meclisi, değerli Başkanı, grupum ve şahsım
adına saygı ile selamlıyorum. (AP ve MSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Özal.
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın
Mehmet Irmak, buyurun efendim*.
Sayın Irmak, süreniz 20 dakikadır.
MHP GRUPU ADINA MEHMET IRMAK (Ço
rum) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; emniyet teşfcilatı içinde kurulmuş olan demekler konusundaki
araştırma önergesi münasebetiyle şahsım ve Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Yüce Meclisi saygıkırımla selamlayarak konuşmama başlıyorum.
Muhterem milletvekilleri, ülkemizde 10 yılı aşkın bir zamandan beri, anarşinin su yüzüne çıktığı
ve gitgide yıkıcı faaliyetlerini şiddetle, hızla artırdığı
bir vakıadır ve inkâr edilemez ki, anarşinin önlenmesinde en büyük güç, emniyet kuvvetleri ve onun birligi olacaktır.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Ve yardımcı kuv
vetleri...
MEHMET IRMAK (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, şurasını öncelikle belirtmek isterim ki,
bugün ülkemizde bir nevi demekler spekülasyonu ve
enflasyonu vardır. Bunların pek büyük çoğunluğu,
kendi mensuplarının mesleki dert ve meseleleriyle uğraşmak, yardımlaşmak gibi, demek maksat ve gayelerinden tamamen uzaklaşmışlardır. O demekleri yö
netenlerin sahip oldukları düşüncelere göre, siyasetle
uğraşır hale dönüşmüştür. Bu ise, Dernekler Kamınuna göre yasaklanmıştır. Böylece yasa dışına çıkmış
bu demeklere, Hükümet, yasaları uygulayacağı yerde,
onları yandaşları kabul ederek, yasalan yürütmemek-
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ı te, işletmemektedir. Kendi, soku görüşünde olmayan,
tamamen yasalar içinde çalışan dernekleri ise, kapat
tırmak suretiyle Hükümet ve İçişleri Bakanı, kendi
I kanunsuz davranışlarını kamufle etme çabasındadır.
I
Hükümet, gerek emniyet teşkilatındaki bir kısım
I demeklerle, gerekse milli eğitim topluluğundaki ve iş
I kesimindeki bir kısım derneklerle iş ve eylem birliği
I ne girişmiş, onların siyasi amaçlar gütmelerine ve bu
I amaçla çalışmalarına göz yummuş, imkân sağlamış
I tır. Bu sebeplerle, emniyet teşkilatındaki dernekler
I için Yüce Mecliste araştırma önergesi verilmesi son
I derece yerinde ve isabetli olmuştur.
I
Görüşmeler sonunda, araştırma gereği karan alın
I ması da, bu derneklerin siyasi amaç güdüp gütmedik
lerini, yasa dışına çıkıp çıkmadıklarım tespit ve yasa
i dışına çıkmışlar ise, Hükümetin bunlar hakkında ge
I rekli işlemi yapmasını temin bakımından son derece
I yerinde olacaktır.
I
Emniyet teşkilatındaki demekleri ve bunların
I
mensuplarını ve yöneticilerini eleştirirken, illerde em
I
niyet teşkilatının bağlı bulunduğu valiler ve onların
I
bağlı bulunduğu, Hükümet ve İçişleri Bakam hakkın
da görüşler belirtmeden, eleştiriler yapmadan geçeI meyiz.
I
Hükümet, iktidara gelir gelmez, İçişleri ve valiler
I üzerinde sınırsız baskılar, kıyımlar yapmış, şiddetli
I bir terör havası estirmiştir. Bu cümleden olarak, 67
I ilin valilerinden 3'ü hariç, 64'ü değiştirilmiştir. Bun
I lardan 46'sı yeniden atanmış, 18'i de nakledilmiştir.
Bunlardan, bu yeni atanan 46 validen 44'ünün, solcu
I
iktidar partisine bağlılığı malumdur; diğerleri de, yer
I
değiştirme yoluyla atandığına göre, Hükümetin mut
I
lak baskı ve tesirinde kalacaktan açıktır. Bunlann
I
arasında CHP adayları, Marksist, Leninist, Maoist
I
aşın solcular, bölücüler, mezhep ayınmcılan vardır.
I
Bunlann detaylarına inmeden, idarede teşkil edecek
leri tehlikeye ve emniyet teşkilatında yaratacakları
I
demekler tarafgirliğine temas etmek isterine Elbette
ki, böylesine yanlı, böylesine taraf tutucu amirlerden,
I
vatandaşlara adaletle, tarafsız, eşit muamele, kanun]
lan hakkıyla uygulama, emniyette, poliste güven ve
I
rici, inandırıcı icraat beklenemezdi.
I
Sıkıyönetim komutam psikozundan hâlâ kurtula
I
mamış, emniyet teşkilatı hakkında, Bakanlık görevini
I devraldığı günlerde daha, güvensizliğini belirterek
I anarşiyi asker gücüyle önleyeceğini beyan etmiş bir*
I İçişleri Bakanından, onun partizan ve baskı altındaki
I valilerden, idarede, emniyette huzur ve otorite sağ
{ lanması, elbette ki, beklenemezdi. İçişleri Bakam ne
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söylerse söylesin, bugünkü şartlar altında, emniyet
teşkilatının Devletten taraf olmasına, vatandaşlara
eşit, adaletli muamele etmesine imkân yoktur. Çün
kü, yeni CHP iktidarında, devlet güvenlik kuvvetleri,
emniyet teşkilatı, anarşik olayların gerçek müsebbip
leri olan aşırı solun bölücü ve mezhepçi unsurların
ellerine teslim edilmiştir. En kritik bölgelere, en eh
liyetsiz, aşırı partizan aşırı sol militan, dosyalan en
kabarık elemanlar gönderilmiştir.
Bugün emniyet teşkilatında, ihtilaflara yol açacak,
fevkalade büyük tehlikeler gösteren bir dernekleşme
görülmektedir. Muhalefette bu dernekleşmeyi körük
leyen; güvenlik kuvvetlerini, zamanın iktidarına kar
şı direnişe, itaatsizliğe davet eden yeni CHP iktidan,
Ecevit iktidan, elhak bunlan kullanmayı, kadrolara
yerleştirmeyi, mükâfatlandırmayı becermiştir. Onun
için, anarşinin kaynağı durumuna getirilmiş bu teş
kilat ve derneklerle, artık, Ecevit iktidarından, anar
şinin önlenmesi beklenemez.
Şimdi, isim isim, polis derneklerine ve yöneticile
rine ve bunlara tevdi edilen devlet kadro ve görevle
rine bakalım.
POL - DER : POL - DER, emniyetteki aşın sol
cu Marksist ve Leninist ve Maoist fraksiyonlan tem
sil eder; bölücülük ve mezhep ayırımcılığı yapan,
Dünya Polis Teşkilatını kapsayan, kısa adıyla IPA'ya
dahil, baştan ayağa siyasete bulaşmış bir dernektir.
Emniyet Genel Müdürü iken, 5 aylık icraattan sonra
henüz merkez valiliğine atanan Gürbüz Atabek,
POL DER'in baş destekçisidir; aşın solcu militan
dır; İçişlerindeki tasfiyenin planlayıcısı, bu nedenle
Bakanın gözde adamıdır. İstanbul'da Mali Şube Mü
dürü iken, çeşitli suiistimallerden takibat geçirmiş;
izmir Emniyet Müdürü iken, kanunsuz genel grev
uygulamasını teşvik ve himaye etmiş, bu sebeple emek
liye ayrılmak zorunda kalmış; avukatlık yaparken de,
kaçakçılann adamı, gayrimeşru mali davalann takip
çisi olmuştur.
Polis teşkilatını, «ilerici ^ gerici», «sağcı - soku»
olarak bölmüş ve bunum ayıncıhk ve propagandasını
yapmıştır.
Bakanlık makamına gelir gelmez, böyle bir mace
raperesti emniyet teşkilatının başına getirmek gibi bir
garabeti, Sayın Bakan kendi başına mı istemiştir, yok
sa bu işlem ve emsalleri, emniyetin Pol - Der'e tesli
mi için bu derneğin ve ilgililerin ağırlık koymasından
mıdır?
Burada, Sayın İçişleri Bakanına şunu özellikle ha
tırlatmak İstiyorum; bir Frenk atasözü vardır : «Ba— 457
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»a arkadaşını söyle; senin kim olduğunu Söyleyeyim.»
Biz de, Sayın Bakanın, emniyette görevlendirdiği
elemanlarına ve arkadaşlarına bakınca, ister istemez
bu atasözünü hatırlıyoruz ve kendilerinin anarşiyi ön
leyemeyeceği kanaatine hakkıyla vanyoruz; «Ayinesi iştir kişinin; Ma bakılmaz» diyoruz. Sayın Bakanın,
beş aydan beri süre gelen lafazanlıklarından, mille
timizle beraber, «el aman» diyoruz.
Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından dördü
de Pol - Der ve Pol - Ens üyesi ve aşın partizandır
lar. «unlardan Hikmet Özsoy, Pol - Der - Pol - Ens
işfrirHiğfyle emniyetteki kıyımlan yürütmüştür.
Pol - Der üyesi, aşın soku, Marksist, Leninist,
1977 Pol -. Der Genel Kurul Başkanı; DİSK Üe Ulu
sal Demokratik Cephe işbirlikçisi, aynı zamanda
Pol - Ens üyesi ye emniyetteki aşın sol plancılann
başı Fevzi Karaman'ı İstihbarat Dairesi Başkanlığına;
yine poliste, ayıncıhğı ve dernekçiliği kışkırtan, Pöl Ens Genel (Başkanlığı da üzerinde bulunan, Pol > Der
ile de ilişkili İsmail Metin'i, genç, kıdemsiz ve henüz
yeni şube müdürü olmuşken, Personel Dairesi Baş
kanlığına; polis teşkilatını bölmek, siyasi demeçler
vermek ve siyasi faaliyette bulunmaktan üç defa ce
za atmış bulunan, bölücü, mezhepçi, Maoist fraksi
yonda aşın solcu, Pol - Der ve Pol -^ Ens üyesi, 1977
Pol - Der Genel Kurul Başkan Yardımcısı Muzaffer
özbayrak'ı, İPA (Enternasyonal Polis Teşkilatı) üye
si de olmasına rağmen, cezalannı da İntihap Encüme
ninde kaldırtarak, 450 emniyet müdürü köşeye itilip,
emniyet amiri rütbesiyle Atama İşlemler Şubesi Mü
dürlüğüne, Pol - Ens Merkez Yürütme Kurutu Baş
kam, aşın soku, Marksist, Leninist İbrahim Sucu'yu
Kadro ŞuJbesi Müdürlüğüne; Pol - Der eski Genel
Başkam, halen Pol - Der ve Pol - Ens aktif üyesi,
Marksist, Leninist Kâzım Ulusoy'u, Asayiş Şubesi
Müdürlüğüne ve diğer aşın solcu, böMicü, bölgeci,
şaibeli kişileri merkezde ve taşra teşkilatında, özel
likle ve öncelikle işbaşına getirmesi ve Devletine bağ
lı, vakarlı, onurlu emniyet mensuplannın kitle halin
de görevden alınmaları, yer değiştirmeleri hep birer
tesadüf müdür?
'Bakanın şahsi irade ve ihtiyan inisiyatifiyle mi
dir; yoksa, malûm derneklerin ve yöneticilerinin te
siri altında emniyetin Pol - Der'e tesMmti keyfiyeti mi
dir? Hayır umulur mu hiç, böyle teslimiyetin sonu
cundan?
Sayın Bakan, siz bu yöntemle, Devleti anarşist
ruhlulara teslim ederek, anarşiyle mücadele edebilir
misiniz? Nasıl ki, polisteki bütün derneklerin kapa
nması gerektiği yolundaki, Sayın İçişleri Bakanının
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demecüne karşılık, bu derneklerden protesto ve afaroz
sedaları yükselmiş, Sayın Bakanın şahsında, Ecevit
iktidarının sayesinde Devlete kafa tutulmuş, baş kaldı
rılmıştır. Bu ne biçim devlet anlayışıdır, o ne biçim
memuriyet hiyerarşi'sidir?
Kanımızca, anarşi yalnız sokakta değil, Hükümet
te, devlet dairelerinde, kanun anlayışında ve tatbikatınd'aki umursamazlıktadır.
Pol - Der 16.7.1977 tafîbü Genel Kurul kararında,
bakınız ne diyor : «Antidemokratik yasalar derhal
yürürlükten kaldırılmalıdır.»
'Bu, siyasetle iştigal değil midir? Onu sizler 'söy
leyiniz.
Artikomünist, komünizmi önleyici yasaların kaldı
rılması mı isteniyor yoksa?
Yine aynı karardan bir örnek verelim : «Polisi,
parçası olduğu halkından koparma ve yine polisi,
halka karşı baskı aracı olarak kullanma girişimleri
son bulmalı» diyor Pol - Der. Bu karan İle polisi gö
rev yapmamaya davet eylemiyor mu ve suç işlemiyor
mu bu dernek?
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Yine Pol - Der'in «Çalışmalarımızda tüm demok
I
ratik ilerici, yurtsever ve Kemalist örgüt ve kuruluş
larla ve kişilerle her düzeyde birlikte hareket ve da I
yanışma çağrımızı yeniler, halkın polisi olma yo
lundaki çabalarımızı her türlü koşulda sürdüreceği I
mizi belirtiriz.» kararı ile, Türk Devletinin polisini I
ondan tecrit edip, hangi karanlık istikâmetlere ve I
maceralara sürüklemek İstemektedir?
(Bunlara, devletin güvenliğini teslim ve kendilerini I
en kritik mevkilere getirenler, Devleti hangi badire I
I
lere sürüklediklerinin farkında mıdırlar?
Pol - Der eski Genel Başkanı ve Asayiş Şubesi
(Müdürü Kâzım Ulusoy, bakalım ne diyor : «HükümeHin emri ile polis halka silah çekemez.» 20 Nisan
1976 tarihli Günaydın Gazetesinden.
«Polisin olaylarda tarafsız kalmaması ve etkili ola
maması çeşitli nedenlere dayanır. En baştaki kişiliğin
doğai yapısı ile, kaprisle, şahsi tutkulanyla hareket
eden tüm emniyet mensuplarının rolü büyüktür. Bü
tün polis amirleri, Türkiye'nin sürüklendiği, içlinde bu
lunduğu ortamdan yararlanarak, bu yararlanmayı da
sadece kendi menfaatine dönüştürerek uyguluyor. Ör
neğin, başarısız bir kişiyi (Pol - Der söylüyor) yükselt
meyi siyası bir partiye bağlılıkta buluyor; siyasi par
tiler de bundan yararlanıyor. Tüm memurları bu tut
kularının etkisi ile kendine bağlayan siyasi parti, bu
memurları kendi menfaatleri için rahatlıkla kullanı
yor. Bu memurları, hükümet olduğu zaman mükafat-
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landırıp, yükseltip, dilediği şekilde kullanmayı başarıyor.»
Evet, Pol - Der böyle söylüyor.
CHP ile Pol - Der'li amir ve memurlar arasındaki
münasebetlerin en veciz, en güze1! ifadesi ve itirafı değiî midir bu okuduğum, Pol - Der'in pasajları?
Aynı yazıda, Kâzım Ulusoy, devamla, «Amirler,
çağdaş eğitimden kasıtlı olarak geri bırakılan tüm polîs bireylerini, öğrenci olaylarında istediği şekilde kullanıyor. Polis bireylerinin olay sırasındaki davranışlarının, Hükümetin siyasi görüşünün paralelinde olması şeklinde olmasına dikkat edilir.
Sicili, maaşı, ailesinin rızkı, geçimi, amirinin elinde olan polis, karşı koyamaz hiçbir zaman, amirinin
emrine itaat eder, tereddüt etmez. Bu amir, polisin
bilinçsiz hareketi üzerine etkilidir. Polis, sürekli olarak, istenilen yönde telkin edilmiştir. Polisin toplum
sal olaylarda gösterdiği tepkiler bilinçsizdir.
Birer medyum gibi, Hasan Sabbah'ın fedaileri
gibi, bilinçsiz olarak bugün solcu iktidarın etkisiyle
bir kesim polisin ve amirlerinin mifliyeltçi gençlere
ve memurlara yaptığı zuhnün güzel sıralanmış mazereli, bu satırlar.
Aynı yazısında, Asayiş Şubesi Müdürü Kâzım
Ulusoy beyan ediyor; «Polis bilinçli olsaydı, tüm
polisler ve amirler, son olaylar üzerine silahları bırakırdı. Halk huzurunda alnı açık polisiz diyemiyoruz.
Aslında, polisin çektiği silah, halkadır, halka karşı
silah çekilmektedir. Hükümetin emriyle halka silah
çekilmez.»
Evet, bu suretle vazife yapmak istemiyor Pol - Der'li
polfeı ve amirleri.
Sayın emniyet mensubunun diliyle, Sayın içişleri
Bakanına sesleniyorum: Türk miIKyetçilerine çektird iğiniz silahlar, yaptığınız zulüm ve işkenceler, aslın
da Türk Milletinedir. Elbet, bîr gün, tarih önünde,
millet önünde, Yüce Meclis önünde hesap vereceksiniz. Çünkü, artık, vatandaşlar îçişleri Bakanlığının
yolunun Pol - Der'den geçtiğini, oradan vize ahnmadıkça, Bakanlıkta işlerinin yürümediğini, yeni atamaların, haklı ve meşru nakillerin yapılamadığını; ama
Pol - Der'in istemediği emniyet mensuplarına harita
dan yer beğendirildiğini iyiden biliyorlar; bu da, îç
işleri Bakanına ve emniyet teşkilatına olduğu kadar,
Hükümete de güvensizliği gün be gün artırıyor.
Arktık vatandaşlar, bu Bakanın, bu Hükümetin
ömrünün kısaldığını, suyunun ısındığını rahatlıkla
söylüyorlar. Sekerat halindeki bir ağır hasta gibi, ar
tık, yurttesTar gün savıyorlar; Sayın feneri Bafcanına ve Hükümetine bakiye ömür tahminleri yürütü-
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yorlar. Sayın İçişleri Bakanını ve yandaşlarını bil
mem; fakat akı] ve vicdan sahibi her emniyet men
subunun yüreklerini sızlatacak bir bebeden, Pol - Der'
in, 9 sayfalık yeni bildirisinden örnekler vermeden
geçemeyeceğim*
«. ,. . ve koşa koşa ve koşa kucakîaya ve sara sar
malamaya ve yumruklaya yumruklaya, haklı ve maz
lum olanın uyuşuk onurunu uyarmak için, kuvvetli
ve zalime karşı nice sarp yerden geçildi buraya ka
dar ve buradan daha da dikîeşerek, dinlenmeden, din
lemeden, dişe diş, dövüşe dövüşe yürüyecek.»
Evet Sayın Bakan, Pol - Der söylüyor bunları;
vatandaşla dövüşe dövüşe, saye-i alîlerinde yürüye
cekler. Bakalım nereye kadar?
'Bizim bildiğimiz, polis, doğrunun, haklının, ada
letin yanındadır, Devletin yanında ve emrindedir.
Sınıf mücadelesi ve Türk Devletini yıkma aleti ola
maz, bunun için teşkilat kuramaz.
Devam ediyoruz Pol - Dercin son bildirisinden
inciler nakle; ola ki, Sayın tçişîeri Bakanı ve Hükü
metin öteki rükünleri, hab-ı gafletten uyananlar.
«Dünya tarihi, ezilen halk k'ftleleriyle, ezen ha
kim sınıflar arasındaki mücadelenin tarihidir....»
BAŞKAN — Sayın Irmak, lütfen toparlayın efen
dini.
MEHMET IRMAK (Devamla) — « . . . Sömü
rü ve zulme karşı verilen mücadelelerin tarihidir.»
İşte, bir cümle ve Marksist tarih anlayışının özeti.
Bunu, Devlet memuru olan emniyet görevlisi po
lis teşkilatma yayınlayan örgüte, Marksist vasfım
Vermeyecek akıl ve izan sahibi olabilir mi?
Devam ediyorum:
«Fakat bu mücadelede, sadece ekonomik, demok
ratik mücadele ile sınırlandırılır, siyasi mücadele ta
mamen göz ardı edilirse, reformist ve ekonomist dar
hataya düşülmüş olur.»
Polis Derneği Pol - Der, siyasi mücadele yapaca
ğını Sayın Bakana karşı, ilan ediyor; «Polise siyaset
yasaklanamaz» diyor, POL - DER. «Biz, bu konuda
tarafımızı aldık, yerimizi tuttuk. Hâkim sınıfların
bize empoze etmeye çalıştıkları tarafsızlık masalına
aklanmayacağız» diyor polis, POL - DER.
Sayın Bakan, siz tarafsız olmakta devam buyuru
nuz, meydan okuma, açıkça görülüyor; yetkililer if
tihar edebilirler. Aslında, bu işte itiraflarından dola
yı POL - DER'i kotlamak içimden geliyor. (CHP
sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Irmak, lütfen toparlayın efen
dim, rica ediyorum, lütfen...
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MEHMET IRMAK (Devamla) — Peki Sayın
Başkanım.
Sayın milletvekilleri, «Ankara Emniyet Sarayı
İkinci Şubedeki manyetolu - elektrikli işkence aletle
rinin kaldırılması için mücadele edeceğiz» diyor,
POL - DER. (CHP sıralarından gürültüler)
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — İmza koyanları okuyun efendim; isimleri
ortaya koyun lütfen.
MEHMET IRMAK (Devamla) — Evet, göstere
ceğim, burada, bildiri burada; kim koyarsa koysun
Sayın Bakan.
Evet, demek ki, Sayın Bakanın 6 aydan beri de
vam eden icraatı sırasında, mezkûr Emniyet Sarayın
da, İkinci Şubede vatandaşlara, daha evvelce de iddia
etmiş olduğumuz şekilde, işkence yapıldığını, elektrik
cereyanı verilmek suretiyle vatandaşların işkenceye
tabi tutulduğunu, bu vesileyle, POL - DER'in beya
nıyla kanıtlamış bulunuyorum.
AKIN SİMAV (İzmir) — Bakın, bizden, kanıtla
mayı da öğrendiniz, siz.
MEHMET IRMAK (Devamla) — Evet.
Namuzsuza da olmaz, suçluya da olmaz. Suçlu
nun cezasını emniyet, polis değil; mahkemeler verir.
(MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
AKIN SİMAV (İzmir) — Bir de komandolar ve
rir.
MEHMET IRMAK (Devamla) — Evet.
Sayın Bakan, polis teşkilatında 21 dernek bulun
duğunu beyan buyurdular; ama POL - DER, hepsi
nin üstüne tüy dikti; bunu açıkça söylemek mümkün.
BAŞKAN — Lütfen Sayın Irmak, toparlayın lüt
fen.
MEHMET IRMAK (Devamla) — Son cümlemi
söylüyorum, bitiriyorum efendim.
POL - DER, tamamen siyaset yaptığı halde, Ba
kanlık hiç bir teşebbüste bulunmamıştır. POL - ENS'i,
kesin diyemeyeceğim, ama POL - DER yüzde yüz
Marksist bir dernek olduğu halde, Sayın Başbakan,
20 Haziran televizyon yayınında...
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Bakan kapatma
dığı için, siz bombalatın; toptan kapatalım.
MEHMET IRMAK (Devamla) — ... ve bugünkü
basında görüldüğü gibi, POL -. ENS ve POL ~. DER'i
övmüştür. Bu suretle, emniyetteki Marksistlerle Hü
kümetin işbirliği ortaklığı açıkça anlaşılmış bulun
maktadır.
BAŞKAN — Toparlayın Sayın Irmak, rica ediyo
rum, lütfen.
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MEHMET IRMAK (Devamla) — POL - DER
mensuplarının her kademede önemli yer ve mevkilere
getirilmelerine karşı, POL - BİR mensupları, nerede
kurulursa kurulsun, derhal sürgün ve kıyıma uğratıl
maktadır. Bu da, Hükümetin ve Sayın Bakanın ne
denli taraflı olduğunu göstermiş bulunmaktadır.
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam; lütfen ne
zaket cümlesini sarf edip, kapatın efendim, rica edi
yorum.
MEHMET IRMAK (Devamla) — Yüce Meclise
saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Buldanh.
Sayın Buldanlı, süreniz 20 dakikadır; buyurun
efendim.
AP GRUPU ADINA AHMET BULDANLI
(Muğla) —Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Verdiğimiz önergeyle bizi polis düşmanı zannet
meyiniz. Biz polisin dostu olduğumuz için bu öner
geyi verdik.
Bir çok iddialar var. Bu iddialar doğru mü?
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan,
Sayın Buldanlı güzel sesiyle ne konuşuyor, anlayamı
yoruz.
BAŞKAN — Sayın Buldanlı, Sayın Buldanlı, lüt
fen mikrofona yaklaşın efendim.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, şu siyah bıyıklı zata cevap vereyim mi, verme
yeyim mi? (CHP sıralarından gülüşmeler)
Biz bu örgütü sevdiğimiz için, bu teşkilatı sevdiği
miz için önerge verdik. Sayın Bakan burada konuştu
lar. Şimdi, Sayın Bakana soralım; «POL - DER de
nen polis teşkilatı, 1630 sayılı Dernekler Kanunu ge
reğince kuruldu» dediler. Evet, doğru; 1630 sayılı,
Dernekler Kanunu gereğince kuruldu. Her teşekkül,
kanunun bu açık hükmüne dayanarak dernek kura
bilir, devam ettirebilir, fesheder, izin almaz, falan fa
lan; ama aynı kanunun başka bir maddesinde, «Ku
rulan dernekler, kuruluş maksat ve gayesinin dışında
her hangi bir faaliyette bulunamaz» denmesine rağ
men, POL - DER'in bir imtiyazı mı var yani? Bu
POL -! DER teşkilatı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti
içerisinde özel bir imtiyaza mı malik ki, Sayın Bakan
Hükümete geldiklerinin hemen ertesinde, İstanbul'da
yapacakları bir operasyon sebebiyle «Ne yapayım,
polis teşkilatının içinde bazı kimseler operasyonu ha
ber verdiler; o yüzden operasyon muvaffak olamadı»
buyurdular.
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Daha dün Genel Başkanınız, Başbakanınız grupunuzda... (CHP sıralarından gürültüler)
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sizin de Başba
kanınız,
AKIN SİMAV (İzmir) — Cumhuriyet Hükümeti
nin Başbakanı.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Evet, evet,
Türkiye'nin Başbakanı... Tamam canım, tamam, kız
ma. Türkiye'nin Başbakanı... Doğru.
Yani, size yakınlığını izafe için söyledim, başka
maksadım yok.
AKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Ecevit, Cumhuri
yet Hükümetinin Başbakanıdır.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Ne kadar
güzel beyan buyurdular. «Cumhuriyet Hükümetinin
Başbakanı». Ama, gelin görün ki, himaye ettiğiniz
Pol-Der, Cumhuriyete inanmıyor, Cumhuriyete...
AKIN SİMAV (izmir) — Niye inanmasın?
AHMET BULDANLI (Devamla) — İzah edeyim
beyefendi, izah edeyim efendim.
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum...
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın Ba
kana ben bir sual sorayım: 1630 sayılı Kanun gere
ğince kurulan Pol-Der teşkilatı, kanunun tarif ettiği
şekilde çalışmakta mıdır? Aksine bir faaliyette bulu
nuyorsa, kendiniz de bundan şikâyetçiyseniz, Sayın
Başbakan da, «Bu teşkilat hastadır» buyurduğuna gö
re, hatta kendi ağızlarından, Pol-Der'in kapatılma
cihetine gidileceğim söylediği halde, bir tahkikat ya
pılmış mıdır? Bu teşkilat hakkında bir tahkikat ya
pılmışsa, nasıl bir karar alınmıştır? Bu karar sebe
biyle mi, Meclise, bu kanunun değiştirilmesi için ta
sarı getiriyorsunuz? Bu husus aydmlanmalıdır.
Şimdi bakınız...
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Yarın sana
bildirir.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bana bildir
mesin... Gayet tabii bildirecek, burası Büyük Millet
Meclisi, buraya bildirmeyip, nereye bildirecek?
Şimdi, bakın okuyayım, bakın söyleyeyim; Sayın
Iç'şîeri Bakanı ve Sayın Başbakan, «Pol-Der kapatıl
malıdır» dediği vaküt, Pol-Der'in Genel Başkam polis
memuru Mehmet Poiat (Buyurun gazete kupürünü
aldım) bakın ne diyor: «Derneğimiz, kapatılırsa,
16 000 polis, silahı bırakıp eyleme geçer» diyor. Dev
letin silahlı inzibat kuvveti bu. Milletin emniyet ve
asayişini korumakla mükellef inzibat kuvveti, Sayın
Bakanın veya Başbakanın verdiği beyanat üzerine,
«silahı bırakır, direnişe geçerim» diyor.
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Bir defa, memurun direnişi yasaktır, inzibat kuv
veti gibi bir ünitenin direnişe geçmesi yasaktır.
Memleketin kana bulandığı bir devirde, Devletten
maaş alıp, hizmet görmeye talip bir müessese direnişe
geçiyor,
Ne yaptınız? Sayın Bakanın burada, bana gelip,
Dernekler Kanununu tarif etmesi, Dernekler Kanu
nunun hükmü yerine getirmesini söylemesi kâfi değil.
Biz, Sayın Bakanın samimiyetine inanıyoruz: Sa
mimi iseler, şu verdiğimiz beyanata göre, şu okuduğu
muz gazete beyanatına göre ki, buna kendisinin mut
tali olması lazımdır, her gün İçişleri Bakanlığında özel
memurlar gazeteleri kesip, kupürleri getiriyorlar ki,
bilgi alması lazım geliyor; bu bir.
Balcın, başka bir şey okuyayım.
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Ülkü-Bir de
kapansın.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Hepsi de
efendim, gayrikanuni ne varsa, kapansın.
Şimdi, İstanbul'da 1 Mayıs'ta bir miting yapılı
yor. Mitingin icrası sırasında, gayrikanuni, bazı suç
lar meydana geliyor. Bu suçlar üzerine, polis, bir kı
sım insanları tevkif ediyor, suçluları tevkif ediyor ve
ya suçlu olduklarını zannettikleri kimseleri tevkif edi
yor. Bunun üzerine...
AKIN SİMAV (İzmir) — Polis nasıl tevkif eder.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bunun hu
kuki tabiri budur; yakalama manasındadır. Yakalar
götürür, cezayı mahkeme verir. Bilmiyorsan bana sor
ma kardeşim. Mebus oldun gelidin, ayıptır canım,
bil de gel buraya. (Gülüşmeler)
AKIN SİMAV (İzmir) — Gel bir iddiaya girelim.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, şimdi bırakın şakayı da, ciddi olalım.
Mitingde suç işleyen kişileri yakalayan polise bir
diğer polis geliyor, silahla, suçludan ellerinden alıyor.
Bir polis yakalıyor, bir diğer polis gelip, silahla tehdit
edip... Bunu ben söylemiyorum, memleketin muteber
gazeteleri yazıyor; mitingde göz altına alman militan
ları serbest bırakan polisler hakkında soruşturma
açıldı.
Şimdi, Sayın Bakanıma, biraz sonra, konuştukça,
madde madde delillerini arz edeceğim. Bu kadar
girizgâhtan sonra, esas konuma başlıyorum. (CHP
sıralarından, «Yeni mi başlıyorsun» sesleri)
Siz, yeni
politikacısınız, bu işleri bilmezsiniz.
(CHP sıralarından gülüşmeler) Yeniler bilmez, yavaş
yavaş bu işleri öğreneceksiniz. Öyle kolay değil bu,
üniversite bitirmek kâfi değil, bunları Hayrettin bey
bilir. (CHP sıralarından gülüşmeler)
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Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; bugünkü anarşi ortamında, anarşiyi durdurmada birinci de
recede müessir olup, Devletin silahlı inzibat kuvveti
olması dolayısıyla müstesna bir mevkii olan aşırı sol
cu POL-DER polisinin tutumu ve icra ettiği, telafisi
gayri mümkün hadiseleri teşvik ve neticelerini Yüce
Meclise arz etmek üzere Adalet Partisi Grupu adına
söz almış bulunuyorum.
Dikkat edilirse, bir araya gelmeleri, ne aklen, ne
de hukuken mümkün olmayacak, anarşiyle polis bu
gün maalesef iç içe elim bir tarzda Türk Milletinin,
gerek sosyal ve gerekse ekonomik hayatını tesiri al
tına almış bulunmaktadır. Polis ve anarşi nasıl yan
yana getirilebilir? Devletin kanununa göre kurulmuş
politika ve siyaset ile iştigali zinhar yasak bir devlet
teşkilatı, nasıl olur da elindeki silahı, kanun koruyu
culuğu görevini bırakıp, Anayasanın, Türk Ceza Ka
nununun, Türk ahlakının reddettiği bir beynelmilel
eşkiyahk düşüncesinin emrine girebilir?
«POL-DER» denen bu Dernek, artık bir polis
teşkilatı değildir. Bu Dernek, tıpkı, Maocu, Leninist
ve Kastrocu aşın uçların benzeri bir teşkilattır. Tıpkı
onlar gibi, mevhumu meçhul bir faşist tehlikesinden
bahsederek, beyannameler neşretmekte, Devlet poli
siyle çarpışmakta, «POL-DER» adlı bir gazeteyle aşı
rı solcu polisin doktrini yaymaktadır.
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Kötü bir
şey.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Kötü oldu
ğunu siz de takdir ettiniz.
Bakınız, (Elindeki belgeyi Genel Kurula göstere
rek) bu POL-DER polisinin neşrettiği bir POL-DER
mecmuasıdır. Bu mecmuanın içinde... (CHP sırala
rından, «Oku, oku» sesleri) Okuyacağım, okuyaca
ğım, çok ihtiyacınız var. Sizin okumaya çok ihtiya
cınız var.
AKIN SİMAV (İzmir) — Okuman yok.
AHMET BULDANLI (Devamla) — yakında size
okuyacağız.
AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Güzel.
(CHP sıralarından gürültüler, gülüşmeler)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, karşılıklı ko
nuşmayalım. Sayın arkadaşımız konuşmasını bitirsin
Sonuna geliyoruz, rica ediyorum.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bakınız,
«Bireysellikten örgütselliğe doğru» diye yazıyor.
AKIN SİMAV (İzmir) — Ne var bunda? Öztürkçe yazılmış, anlamadın mı?
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AHMET BULDANLI (Devamla) — Ben anlama
dım, siz daha iyi bilirsiniz. (CHP sıralarından gülüş
meler)
Yazının başlığı bu. Sonra, «Alt yapı, üst yapı»
ibaresi var. Mübarek polis değil, sanki marangoz; alt
yapı, üst yapı. (CHP ve AP sıralarından gülüşmeler)
Polise bak; alt yapı, üst yapı diyor Altında bir kari
katür var, bakınız karikatür ne diyor?
Sayın Bakan, lütfen bu mecmuayı aldırın da gö
rün.
Şimdi alt yapı diyor; kanalizasyon, su borusu,
elektrik kablosu döşemek. Üst yapı ise, ev, okul, ca
mi, yol, fabrika değil; bir balon yapmış «Dur» diyor.
İşte muhterem milletvekilleri, bütün meseleleri
böyle hafife alırsanız, gayri ciddiye alırsanız; Pol-Der
polisi birgün sizin kapınızı çaldı mı, inanın sizi biz de
kurtaramayız. (CHP sıralarından gülüşmeler) Pol-Der
polisi yakanıza sarılırca, sizi biz de koruyamayız.
AKIN SİMAV (İzmir) — İsmet Paşa mısın Sayın
Buldanh?.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bu polis eğer
ele alınmazsa hiçbir vatandaş o kapıyı çalmaz. O kapıyı
çalmaz ama, Türkiye'de ihkak-ı hak, başlar; bugün
Kars'ta öMuğu gibi. (CHP sıralarından «Orada ne
var?» sesleri)
Sırası geldiğinde söyleyeceğim orada ne oldu
ğunu.
BAŞKAN — Sayın Buldanh, hitaplara lütfen ce
vap vermeyin efendim. Konuşmanıza devam edin,
rica ediyorum.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Görülüyor
ki, beynelmilel aşırı sol bütün dünyada olduğu gibi,
Türkiye'de de kendilerine kimi yerde TÖB-DER,
kimi yerde TÜM-DER, kimi yerde DİSK adıyla iş
birlikçiler bulabiliyor ve Devleti yıkmaya, milleti
bölmeye memur edilmiş kişiler gîbi hareket ediyor.
AKIN SİMAV (İzmir) — Sizdin de HÖST-DER'
iniz var ama.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Anarşinin
korkulu rüyası olması icap* eden polis, maalesef bir
takım hafif beyinli kişilerce ve bu kişilerin oyunla
rıyla soku POL-DER, ırtilliyetçi POL-BİR, POLENS, İPA olarak bölünmüştür.
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — «İPA», Milli
Selâmet Partisinin.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Millet Mec
lisi kürsüsünde milletin saadetine, vatanın bölünmez
liğine çalışacağına yemin etmiş insanlar olarak, bu
Meclis, Devletin en güçlü müessesesine, arız olmuş
bu parazitleri ıslah ve pisliği temizlemek mecburi
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yetindedir. Düşününüzkİ polisin her şeyden evvel
görevi, suç ve suçluları takip edip huzur ve emniye
ti sağlamak iken, bir Maoist militan gibi Çin için, bir
Leninist iblis gibi Rus çin çalışır. Milletimizin haya
tını ve yarınlarını kime emanet edeceğiz? Bu iş hafi
fe alınacak bir şey midir? Türk polisi bütünüyle yek
pare, Devlet polisi olmaya medmrdur. Dünyanın si
yasi ve askeri konjonktüründe meydana gelen deği
şiklikler, beynelmilel komünizmin dünyayı bir afetsemavi gi»bi saran terör hareketleri Amerika gibi gay
ri safi milli hasılası 6 bin doların üstünde, Almanya
gîbi hayat standardı en üst seviyeye gelmiş bir ülke
de, Fransa gîbi, İtalya gibi her türlü medeni 'ihtiyaç
ların karşılandığı, işsizliğin ve fukaralığın asgariye
indiriMiği ülkelerde bile el atması karşısında, Türki
ye'nin bu afetten kurtarılması ihtiyacını bir kat da
ha artırmaktadır.
Bütün dünya komünistlerinde olduğu gibi, Türk
komünistleri de elliıbeş yıldır sömürü edebiyatı, yok
luk, fukaralık ve emperyalizm istismarı yapmakta
dırlar. Ne acıdır ki, aynı sloganlar POL - DER'ci
polisin dilinde ve yüreğinde yer etmiştir; bunlar da
hi, tıpkı gizli komünist partisi gibi, bir faşist tırma
nışından (bahsetmektedirler.
ALTAN TUNA (Çanakkale) — 55 yıl önce em
peryalistler Anadolu'dan kovuldu da kuruldu bu
Cumhuriyet.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bakınız
muhterem milletvekilleri, bu POL-DER, devlet me
murudur, tıpkı yeraltı gizli derneklerin çıkardığı gibi
«Halkımıza» başlığı altında beyannameler neşretmek
tedirler. Memur oldukları müddetçe hukuka ve ka
nuna uymaya mecburdurlar. Kanun ne diyorsa onu
yapacaklardır. Kanun politikayı men mi etti, yap
mayacaksın, memur olduğun müddetçe. Ha, gelsin,
istifa etsin, aranıza girsin, istediği gibi yapsın poli
tikayı, daha ağır söylesin. Ama eline silah vereyim,
benim hayatımı koru diyeyim; sen kalk bu silâhını
bir siyasi kanaat uğruna kullan. Buna hakkı yoktur,
onu demek İstiyorum.
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Asalım onla
rı.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Asmayalım,
ceza verelim beyefendi, ceza. Asmayalım, niye asa
lım?
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Asmazsak da
ha çok bilenirler.
AHMET BULDANLI (Devamla) — «Emperya
lizme bağımlı, yan sömürge yarı feodal ülkemizde
sınıf çelişkileri gitgide kesinleşiyor.»
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Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, bu polisin gö
revi mi 'bu? Bu polisin görevi mi bu siyasi kanaat?
«Türkiye'de yaşayan herkes hâkim sınıflar için
de bulunduğu buhranı ve buhranı emekçi halkımı
zın sırtına yükleme çabalarını görüyor. Yurtseverler,
bürokratlar emperyalizmün işbirlikçilerini bu oyun
ları gördüğü ölçüde..» filan filan.. Yani, Türkiye'de
aşırı sol ne diyorsa, POL-<DER pilisi de beyanname
halinde bunu halka yayıyor, buna hakkı yok.
Muhterem milletvekilleri, şimdi siz istediğiniz ka
dar paşa keyfinizi eğlendirin, Türkiye'de bir reali
te vardır. Bu realite, Türk polisinin bölük pörçük
olduğudur. Bölük pörçük polis Türkiye'de asayişi
koruyamaz. Onun için Sayın Başbakanımız, «10 ki
şinin öldüğü gün, Türkiye'de asayiş diye bir şeyden
bahsedilemez»
diyebilmiştir. Aynı Başbakanımız
«Türkiye hudutları dahilinde iki yabana uyruk kıta
ları, biri 13 000 biri 3 000, muharebe eder, tankla,
topla, tayyareyle vuruşur, Türkiye'de asayiş vardır,
ötekiler lâfü-güzâftır» diyebilir. İşte oradan bura
ya geliyoruz. İşte oradan buraya geliyoruz baylar.
(AP. Sıralarından alkışlar)
POL-DER, Yani Polis Derneği, Dernekler Ka
nunu hükümlerine göre kurulmuş bir mesleki teşek
kül idi. Ancak, 1976'da bu dernek icra edilen bir
kongrede, üçkâğıtçılıkla, sahtekârlıkla ele geçirildi
ve bugün aşırı ekibin eline geçti. Anayasayla bir
hak olarak tanınan dernek kurma hakkını maalesef
bir hakkın suiistimali olarak değerlendirenler; bü
tün emsali kuruluşlarda olduğu gibi, POL-DER de
CHP'nin bir yan kuruluşu olarak çalışmaktadır. Bu
nasıl olur? Bunun neticelerini nasıl göğüslersiniz anla
mam? Bilinen şey, «Gayeye vusul için vasıtalar meşru
dur» diyen materyalist politika bugün CHP tarafından
kabul edilmiş görülmektedir. Bu düşünceler maalesef
asırlık müesseselerin çürümesine ve komünizmin em
rine girmesine sebep olmuştur.
Bu suretle görülmektedir ki, sol tandansh, bütün
devlet kurutuşları içinde yuvalanmış, millet parası
nı yiyen ve devlet düşmanı gibi çalışan dernekler
Cumhuriyet Halk Partisinin yardımcı kuruluşları gi
bidir.
Cumhuriyet Halk Partisi, bütün ağırlığına ve bü
tün vebaline rağmen, POL-DER denen bu teşekkü
lün üstüne gitmemekte ısrarlı ve himaye kanatlarım
açmakta devamlıdır. Bunlar o kadar layiisel ve ka
nun düşmanıdırlar ki, Sayın İçişleri Bakanının de
min gösterdiğim beyanı üzerine, Mehmet Poîat, Hü
kümete kafa tutarcasına verdiği beyanâtta, «Derne
ğimiz kapatılırsa 16 bin polis silahı bırakıp eyleme
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geçer» demek suretiyle kanun, nizam, Devlet ve Hü
kümet gibi otoriteleri tanımadığım ve tıpkı TUrkiye
Komünist Partisi gibi yıkıcı olabileceğini göstermiş
tir.
Belki görmediniz, YenimahaUede POL-DER'in
bir derneği var. Lütfen gîdiniz duvarlarına bakınız.
Oradaki sloganlarla, dün İtalyan Sefaretinin duva
rına, 10 metre çubuk harflerle yazılmış «Marks»
arasında çok benzerlik bulacaksınız. Marks'ın slo
ganlarıyla POL-DER'in duvarına yazılan..
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Hoca, sen
neden gittin oraya?
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bize hitap
etmiyor, size hitap ediyor. Hükümete karşı, Hükü
mete karşı. Lütfen gidin görün, ondan sonra işi ha
fife ahn.
Polis nedir? Bugünkü meri mevzuatımıza göre,
polis, memleketimizin umumi emniyet ve asayişini
korumaya; kanun, nizam ve talimatname hükümle
rini ifaya; kanuni mercilerin verdiği hukuki emirle
ri yerine getirmeye memur silâhlı inzibat kuvveti
dir. (Polis vazife ve Selahiyetleri Kanunu, madde 4.)
Polis, bu umumi tarif içinde amme nizamını yünîrmeye memur, Devletin hâkimiyet unsurunu şah
sında temsil eden bir silahlı devlet gücü olmak sı
fatıyla bütün kanunları ve devlet mefhumunu biza
tihi şahsında temsil eden bir varlıktır. Bu sebepten
polis, vazifeten Devletin yanında ve meşru nizamı
korumaya ve nizama müteveccih taarruzları defe
memurdur. Polisin, bu sınırların dışında, 1840'iarın
köhne, soysuz, yoz ve yobaz bir düşünce sistematiği
olan komünizmin veya faşizmin emrine girmesi dü
şünülemez. Polis tek bir kelimeyle taraftır, taraf;
sizin tabirinizle söyleyeyim; «Yan»du*. Yansız po
lis olmaz. Tarafsız polis olmaz. Olursa lâfü güzâr
olur.
Şimdi sorulabilir: Peki polis .kimin tarafıdır? Dü
şünmeden söylenebilir ki, polis devletten yanadır,
cumhuriyeten yanadır, milliyetten yanadır, haktan
ve hukukutan yanadır. Zinhar sosyalizmden, komü
nizmden veya diğer bir sürü izimden yana olamaz.
Hele Türk polisinin, Türklük, manevi değerler ve
dininden mahrum ohnası cineyetle birdir. Halen An
kara Polis Enstitüsünde öğretmen olarak çalışan ve
adının Ömer Şölen olduğu öğrenilen bir polis me
murunun, derste talebelerine Erol Toy'un «İmpara
tor» odu kitabını dağıttıktan sonra-haşa, bin kere
haşa-hacca gidecek vatandaşlar için «O şerefsizleri
Ankara'ya toplayıp önce Türk Peygamberinin etra-
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fıtfda - yani Anıtkabirde - tavaf ettirdikten sonra
ve her birinden 25 bin TL. okul yardımı alıp çöle
yollamak ilk koşuldur» dediği ve hakkında tahkikat
bile yapılmadığı; bir milletin 1 50ıö yıldır önünde,
eğildiği, ibadet ettiği, Allah'ına inandığı bir dünya
görüşlünü, bir dini bu kadar istihkar eden, bir fikrî
bu kadar aşağılayan, küçülten bir düşünceyi kabul
etmek mümkün değildir. (CHP sıralarından gürültü
ler) Doğru yapmamıştır arkadaş, doğru yapmamış
tır. Nasıl ki, siz fikir özgürlüğü diyorsanız, Türkiye'
de din özgürlüğü de vardır. Bir vatandaş hakkı olan
dini vecibesini ifa için hacca gideceği zaman, kimse
izin almaz. Giden adama da «O şerefsizleri» demek,
en az şerefsizliğin dik âlâsıdır. (AP sıralarından al
kışlar.)
Bu adam bir POL-DER mensubudur ve bıi sı
fatıyla bu okulda öğretmenlik yapmaktadır. Bu der
nek mensubu polisler devlet polisi olmaktan çıkmış,
Tıpkı Rus Siyasi Polisi NKVD gibi partizan polis
haline gelmiştir. Bugünkü asayiş buhranı, emniyet
sizlik ve sosyal sıkıntıların başında Türk polisinin,
devlet polisi..
BAŞKAN — Sayın Buîdanlı, lütfen toparlayın
efendim.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın Baş
kan, 10 dakikayı kullanmayacak mıyım?
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I
BAŞKAN — Sayın Buîdanlı toparlayın efendim.
I
AHMET BULDANLI (Devamla) — Ama Sayın
I Bakana bu yapılmıyor, çok kibar Sayın Bakanımız.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından
I alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buîdanlı.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hay
rettin Uysal, buyurun efendim. (CHP sıralarından alI kışlar)
CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL
I (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
I
Polis dernekleriyle i^ili Sayın Buîdanlı ve arkaI daşlannın Meclis Araştırmasına ait önergeleri üzeI rinde siyasi parti grupları görüşlerini ortaya koydu
lar.
I
Uzun yıllardan beri üzerinde önemle durulmaI sı gereken, özellikle mensup olduğum parti taraI fından üzerinde önemle durulan bir sorun vardır.
1 O sorun hiç kuşkusuz şu anakadar Türk ParlamenI tosunda, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki parti
grupları tarafından hâlâ aydınlahlnirş, çözülmüş ve
I bir yaklaşım noktasına getirilmiş değildir.
O da şudur; Bazı örgütler vardır, bazı teşkilat
lar vardır. Anayasaya göre kurulurlar, bu Parla
mentodan çıkan yasaya göre kurulurlar ve görev yaparîar. O görevlerini bazı gruplar beğenir, bazı grup
lar beğenmez, bazı grup'ar eleştirir, bazı gruplar dik
katle inceler, araştırır ve sonunda bazı gruplardan
sanki yargı organı imişçesine o örgütler üzerinde yar
gılama yapılır, kararlar verilir.
Türkiye Öğretmen Dernekleri Federasyonu bir
örgüttü, hatırlarım bu Meclisin CHP Grupu dışın
daki grupları tarafından bu örgüt hakkında söylen
memiş söz bırakılmamıştır. TÖS, öğretmenler için
kurulmuştu, yine söylenmemiş söz bırakılmamıştı,
TÖB-DER kurulmuştu, yine söylenmemiş söz bıra
kılmamıştır. Yine çeşitli meslek kuruluşlarımın or
ganları vardır, Anayasaya göre kurulur ve görev ya
parlar. Varsa kusurlar, varsa suçlar bununla ilgili
mahkemeler açık, belgeler açık bunlar bulunur ve
o mahkemeler onlar hakkında karar verir.

BAŞKAN — Sayın Buîdanlı, Grup olarak söz al
dınız bittirin efendim.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Türk po
lisinin devlet polisi, POL-DER ve solcu POL-DER
olarak aynîmaktan îbarettir. Görülüyorki devletin
akıbetini, vatandaşın emniyet ve huzurunu; devlete,
cumhuriyete, ahlâka, rejime, (işte Atatürkçülük bu
radadır, rejimdedir Atatürkçülük) iç emniyete yö
nelik taarruzları takip, tenkil ve icabında silahla dur
durmakla görevli polisin, komünist bir rejim emri
ne girerek, devleti .zaafa uğratması düşünülemez.
BAŞKAN — Sayın Buîdanlı, lütfen toparlayın
efendim. 10 dakika da kişisel konuşma hakkınız
var, onu bilahara kullanacaksınız, grupların konuş
masından sonra.
Genel politika açısından, Türkiye'nin genel dü
zeni açısından, Anayasa ilkelerine bağlı olarak o der
AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhterem
milletvekilleri; eğer büyük Atatürk sağ olsaydı, bu
nekleri daha sağlıklı hale getirmek için yasalar da
POL-DER polislerini ben görürdüm. (Gülüşmeler)
hazırlanabilir; ama hiç kimse, milletvekili de olsa,
Evvela yakalarından Nevzat Tandoğan yakalardı.
siyasi parti de olsa, bîr kuruluşa «Cumhuriyet düş
İçişleri Bakanına lüzum yok. İçişleri Bakanı Şükrü
manı» diyemez, o hak onda yoktur. Bir kuruluşa,
Kaya Bey, makam odasından çıkarken, Mersin Vali
bu kuruluş Marksisttir, ya da şudur diyemez. O hak,
si yol değiştirirdi; Mersin Vaîisi, Kars Valisi enirini • o mületvekilinde yoktur, o, parti grupunda hiç yokdeğiştirirdi, Dahiliye Vekili çıktı diye.
| tur.
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I le yollar aşınmaz» dedi, «Halk» dedi halk.. (AP sı
Ancak....
ralarından gürültüler) «Otobüsten halk» dedi, «Öğ
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Kendi diyor
rencileri çıkıp attı» dedi.
kendi.
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — «Özgürlük
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Demiyor,
var» demek istedi, anlamadınki.
öyle demiyor. Okuduğunuzu biraz anlayın, demi
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
yor öyle.
ğerli arkadaşlarım, bunlar zabıtlarda var, bakarsı
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Diyor, diyor.
nız okursunuz, açarsınız okursunuz.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Öyle de
miyor, öyle demiyor.
Nereden nereye geldik biz anarşi konusunda..
Şimdi, o halde biz bir noktaya hep beraberce
Şimdi, Türk gencinin bir kısmını, bir bölümünü
gelmeliyiz. Türkiye'de demokrasinin,
Türkiye'de
düşman ilan edeceksiniz; ona karşı kamplar kurup,
Anayasanın.. Bir sorun daha var değerli arkadaş
eylemli birtakım kişiler, kişilikler yetiştirmeye, si
larım; Anayasa sözünü kullandığını için buna da de
lahlı talim yaptırıp, onları alıştırmaya çalışacaksınız;
ğinmek istiyorum. Biz sanıyoruz ki, Parlamento ola
bani 31 Mart Yakasındaki gibi, köprüden geçerken,
rak bazı siyasi gruplarımız Anayasa ilkelerini ve içe
«Kelimei şahadet getir, getirmezsen Müslüman de
riğini bütün ayrıntılarıyla, bütün nüanslanyla orta
ğilsin» diye onları orada katleden zihniyet gibi;
ya koymaktan ve ona bağlı olmaktan kendi parti çı
«Komünist olmadığını söyle, söylemezsen komünist
karları açısından özellikle kaçınıyorlar.
sin» diye onlara karşı talimli, örgütlü yürüteceksi
Eğer bu ülkeye Anayasa Ökelerini ve Anayasa
niz; Türkiye'yi, parça parça iktidarlarınız zamanın
nın içeriğinde yazılanları ve ortaya konulanları bü
da tohumlar ekerek bu hale getireceksiniz, şimdi.
tün parti grupları fikir birliğine varmışçasına yo
(CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) bu Hü
rumlayıp, ona göre hareket edersek, çok konuyu,
kümet, kavgayı durdurmak için, vuruşmayı durdur
hani o diyalog dediğimiz, partiler arası anlaşma de
mak için, barış getirmek için, birtakım tedbirler al
diğimiz konuyu bir noktada beraberce halletmeye,
maya kalktığı zaman, «İşte anarşi, boyutları nereye
bazı sorunlarda kullanmaya kolaylıkla varabiliriz.
kadar vardı...»
Ama, 1961'den beri, bu Parlamentoda benim 1965
Değerli arkadaşlarım, anarşi mihraklarından,, on
yılından beri Parlamento üyesi olarak bulunduğum
ların yakalarından ellerinizi çekiniz; çekiniz elleri
süre içerisinde gördüğüm bir şey: Sürekli olarak
nizi.
suçlama, sürekli olarak karalama, sürekli olarak
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sîz çekiniz.
yargılama ve sürekli olarak hüküm verme.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Onlar sizin
ğerli arkadaşlarım, Türkiye'de bu Hükümet ciddi bir
uğraşınız.
politika uyguluyor. Bu ciddi politikasıyla..
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi bu
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Ciddiye al
yol yanlış, bu yanlış. Bu yoldan süratle kendimizi
mıyoruz.
kurtarmalıyız. Bu hükümet dövüşü durdurmak için;
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — .. Evvela
bu Hükümet, bu yeni Cumhuriyet Hükümeti dövüşü
görünen
yerde kitle hareketi halinde bulunan anar
durdurmak için, dişe diş mücadele ortamından ül
şik
olayları
kontrol altına alıyor, sonra kaynakları,
keyi bütünü ile esenliğe çıkarmak için kuruldu.
birtakım
yerlerde
bulunan ve onların dürtüsüyle,
Şöyle bir hava hissediyoruz biz muhalefet parti
güdümüyle
hareket
haline gelen vur-kaç olaylarının
lerinden: «Oh, anarşi var, devam ediyor.» Sanki bun
da menzillerine, yerlerine doğru adım adım kurut
dan gizli bir sevinç duyuyorlar.
mak için yaklaşıyor.
Değerli arkadaşlarım, nereden geldik, hangi kay
naklardan geldik; 1968 yılında bu kürsüden, benim
'Ben bu Hükümetin anarşiyi elbetteki sürekli ola
rak tümüyle ortadan kaldıracağını iddia etmiyorum,
Genel Başkanım 1968 yılında - zabıtlarda var, yeni
ama büyük ölçüde durducağını sanıyorum. Yalnız
gelen arkadaşlarım okusun, eski arkadaşlarım hatır
siz lütfen tahrikçilikten, siz birtakım stratejik, bir
larlar - bu kürsüden, «Kamplar var, kamplar kuru
takım taktiksel oyunlardan vaz geçiniz.
luyor; gençlere silahlı talim yaptırılıyor, eğitiliyor,
Şimdi değerli arkadaşlarım..
kimlere karşı?» dedi.
AHMET SAYIN (Burdur) — Demagog o, de
O zamanın Başbakanı, «200 bin insanı ben silah
landıran» dedi. O zamanın Başbakanı, «Yürümek- magog.
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HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi.
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sahtekâr. ,
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Senin ba
ban sahtekâr! Sahtekâr oğlu sahtekâr! Sana aynen
iade ediyorum.
BAŞKAN — Rica ediyorum sayın arkadaşlar,
rica ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler, ayağa
kalkmalar)
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Aynen ia
de ediyorum sana onu. (CHP sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar)
BAŞKAN — Rica ediyorum. (CHP sıralarımdan
gürültüler)
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Baban
sahtekâr senin. Sahtekâr oğlu sahtekâr. Sana aynen
iade ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler)
Sayın Başkan, kendisini lütfen ikaz ediniz. (CHP
sıralarından gürültüler. Kars milletvekili Turgut Artac'm ön sıralara doğru yürümesi.)
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. Siz de
iade ettiniz. Tamam mesele efendim. Rica ediyorum.
Kasşıhkh.. (CHP sıralarından gürültüler, «Ne de
mek siz de iade ettiniz?» sesleri)
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ne demek iade
ettiniz?
BAŞKAN — Sayın üyeler rica ediyorum. Bir
dakika efendim, bir dakika. Sonuna gelmiş bulunu
yoruz, meseleyi büyütmeyelim. Sayın Uysal, lütfen
devam edin efendim, lütfen.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — İade ettiniz ne de
mek? Müdahale edin söyletmeyin bu lafları.
BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın Artaç ri
ca ediyorum, ben onlara da ikazda bulunuyorum.
(CHP ve AP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)
Rica ederim.
TURGUT ARTAÇ (Kars) — Hayvansa bunlar
daha hayvandır.
BAŞKAN — Sayın Artaç, zatıâlinizin de böyle
konuşmaya hakkı yoktur. Hakkı yoktur, rica ede
rim. (CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler)
Sayın Uysal.. (CHP sıralarından gürültüler, Baş
kanın tokmağa vurmasş) Rica ediyorum..
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Siz Genel
Başkanımıza sarf ettiniz bu sözleri. O da sarf etme
sin.
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim sayın ar
kadaşlar.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş
kan.. (Gürültüler)
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın arkadaş
larım; lütfen sayın hatibe müdahalede bulunmayı
nız. Sonuna gelmiş bulunuyoruz, karşılıklı konuşma
yınız.
Sayın Uysal, konuşmanıza devam ediniz efen
dim.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi,
hangi noktadan geldik onu anlatıyordum. Geldiği
miz nokta <açıfc ve belli.
Şimdi değerli arkadaşlarım, «Polise yardım eden
ler milliyetçidir» sözünü geçmiş iktidar döneminde
kimin kullandığını hep-beraber biliyoruz. «Vatan
hainleriyle vatanseverlerin mücadelesidir bu hare
ket» diyen kişiler, geçmiş dönemde Hükümet içeri
sinde Hükümet üyesiydiler.
BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, aranızda ko
nuşmayın. Rica ediyorum, sonuna geldik.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Askerliği
ni yapmamış olanların dahi, polis mesleğine belli bir
stratejik hedefe varmak için alındığını hep beraber
biliyoruz.
Şimdi değerli arkadaşlarım, Türkiye bu saydığım
noktalardan bu noktaya geldi. Birtakım hatalar, bir
takım eksiklikler, birtakım yanlışlar varsa, bunun ve
bali ve sorumluluğu 6 aylık hükümette değildir. Bu
yeni Cumhuriyet Hükümetinde değildir. Meseleye
bu açıdan bakarsak, o zaman sorunun kökenine in
mek kolay olur ve meseleyi çözmek daha da kolay
laşır. Yoksa birtakım sözlerle, bulunduğu yerden bir
takım lâf atmalarla, o lâfların altında da biz kalma
yız.. (AP sıralarından «Evvel Allah» sesleri) Haya
tımız boyunca her şeyimiz açık seçik ortadadır.
Onun hesabını kimlerden sormak lâzım geliyorsa
zamanı geldiğinde onu da kuşkusuz, korkusuz so
rarız. Bunu açıkça ifade etmekten de çekinmeyiz;
ama bir noktayı beraberce tespit etmek durumun
dayız değerli arkadaşlarım. O, bugün..
BAŞKAN — Sayın Uysal, sözünüz bitmek üze
redir; lütfen toparlayın efendim.
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bizim bu
gün üzerinde durduğumuz, özellikle durduğumuz, bir
garip mantıktan, bir garip sevinçten içten içe «Anar
şi devam ediyor» diye, içten içe sevinçten, muhale
fet partilerinin kendilerini kurturması temennimiz
dir. Çünkü, elbetteki bu anarşi, polisin içine salınan
ayrıcalık, geçmiş iktidarların İçişleri Bakanlığı ola
rak, hükümet politikası olarak ve bazı kanatları ola
rak, uyguladıkları politikanın sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.
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BAŞKAN — Sayın Uysal..
I ye. «Bu bir demokratik haktır, herkes istediği gibi
yürüyebilir, yollar yürümekle aşınmaz» dedik. Ama,
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu sonu
siz bunu ters anladınız; aczinize verdiniz. Tıpkı, Sa
cu böyle tespit ettîkten sonra, yeni Cumhuriyet Hü
yın İçişleri Bakanımızın; «Asayişi hemen koruyaca
kümeti, bizim güvencimiz o ki, anarşik olayların üs
ğız», dediği gflıi. Hani şimdi asayişi koruyamıyor ya»
tesinden eEbet gelecek ve oyuncularının da takkesini
başından alacaktır.
I ona da Sayın Uysal bir kılıf hazırladı şimdi; efen
dim, sevinîyormuşuz. Vallahi sevinmiyoruz, billahi
Teşekkür, ederim.
Sevinmiyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
BAŞKAN — Sayın Uysal bir dakika, söz hakkı
kışlar) Eğer sevinseydik, böyle bir önergeyi getirmez
nız var,
dik. İşte bunun gayesi; emniyet ve asayişi korumakla
Şîmdi sayın üyeler, Meclis Araştırmasının biti
görevli bir teşkilat bölünmesin, parçalanmasın, dağıl
mine kadar oturumun devamım oylarınıza arz edi
masın da güçlü olsun, diyoruz. Ama siz, kendi ama
yorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul
linize
hizmet ektiği için Pol - Dert himayede karar
edihnişîir.
I
lısınız.
Buyurun Sayın Uysal.
Birçok iddiada bulunuyoruz:
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşekkür
İL
Pol - Der polisi, Türk Polisini eline almıştır.
ederim. (CHP sıralarından alkışîar)
Tayinleri, nakilleri Sayın Bakan değil, Pol - Der ya
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal.
pıyor, diyoruz, İspata hazırız; açın araştırmayı, gös
Önerge sahipleri adına Sayın Ahmet Buldanlı, I
terelim bakalım; açın araştırmayı, ispat edelim.
buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar)
2H Pol - Der polisi, Devletin hakiki polisi değil
Sayın Buldanlı, söz süreniz 10 dakikadır, buyu
dir; solcu polistir. Bir aramaya gidiyor, bir yurda
ru;»,
I giriyor; eğer yurt daha evvelce milliyetçi polisler ta
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan,
rafından aranmış suçlu yakalanmışsa, o gelip salı
değerli milletvekilleri; Sayın Hayrettin Uysal'ın sarf
veriyor. Daha evvel ihbarda 'bulunuyor; bunu Sayın
ettiği bir kelimeyi ele alarak sözüme başlamak istîyo- I Bakanımız söylüyor, Sayın Bakan söylüyor.
rumj
I
'Sayın Başbakan; «Polisin ıslahı lazımdır» diyor;
«Yeni Cumhuriyet Hükümeti» diyorlar, bunu dil
«Polis hastadır» diyor. Peki, poKs hasta, polis taraf
lerine pelesenk etmişler. «Yeni» olan nedir? Cumhu- I
tar, polis kendi görevini yapmıyor ise, daha niye tu
riyet midir, Hükümet midir? Cumhuriyet ise, daha
tup da bunun hakkında tahkikat açmıyoruz? Hala
kimsenin haddi değil yeni bir cumhuriyet kurmaya;
neden buraya çıkıp da, manalı şeyler söyleyip işi çı
o Cumhuriyeti Atatürk kurdu, devam ediyor; onu
ğırından çıkarıyoruz?
kurmaya kimsenin gücü yetmez, onu Ataiirk kurdu,
Muhterem milletvekilleri. 19tfl'den beri kurulan
devam ediyor.
I
hükümetlerden bu yana, Adalet Partisi Türkiye'de en
HAYRETTİN UYSAL (Ankara) — Hükümetin
çok iktidar olan bir partidir; seçimle tek başına ikti
yeni oîması, Hükümetin..
I dar olan ikinci partidir.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Yeni Hükü
mete gelince; 6 aydır. 6 aydır; ilamaşallah yeter canım,
6 aylık çocuk yürüyor, 6 aylık doğan çocuk yürüyor,
siz de biraz yürüyün birader, hala «Yeni Hükümet»
iltallah ve resulü... Ne yenisi? Bayağı hükümetsiniz
hükümet, bayağı; yeni - meni değMniz. Haa, bu
nunla eski Halk Parti hükümetlerinin mirasını redde
diyorsanız, lafım yok, siz zaten reddi mirasta bulundunuz.
Sayın arkadaşlar, şimdi ortaya attığımız mevzu,
Pol - Der hakkında idi. Sayın Hayrettin Uysal, ken
di üslûbu ile mevzuu mecrasından taşırdı; «Yollar
yürümekle aşınmaz» ... Gayet tabi. O zaman yürüyen sizdiniz, biz yürümüyorduk, siz yürüyordunuz.
Bize çatıyorlardı, «Niye bunu yürütüyorsunuz?» di-

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz neyle
I geîdlk?
I
AHMET BULDANLI (Devamla) — Daha ola
I madınız seçimle îktMar.
I
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Neyle gel
dik biz, oyla geldik.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Onu siz bi
I liyorsunuz.
I
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oyla geld •<.
1
AHMET BULDANLI (Devamla) — Oyla ge" 1>
riiz de. Montajla geldiniz, montajla geldiniz, mo :.ajI la iktidar oldunuz, foto - montaj gibi.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizink mon
tajdı.
|
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AHMET BULDANLI (Devamla) - r Demek ki;
polis bastadır diyoruz, polis tarafgirdir diyoruz, po
lis emniyeti eline geçirdi diyoruz, polis gayri kanuni
işler yapıyor diyoruz. Siz hala burada işi savsaklı
yorsunuz, alaya alıyorsunuz. Açınız araştırmayı, ve
rin reyinizi, bakın neler olacak, neler çıkacak altın
dan. Şimdi Hayrettin Beye ben buradan hitap ediyo
rum : ;
Süleyman Demirel'in her hangi 'bir yerde iç ve dış
parlamento ve miting sahalarında «200 bin kişiyi
silahlandırırım» dediğini ispat edin, elini öpeceğim
şimdi; öyle iftira yok öyle yalan yok. (CHP sırala
rından «Yalancı, yalancı, yalan» sesleri)
Hayrettin Bey ispat etsin «200 bin kişiyi silahlan
dırırım dedi» desin, getirin elini öpeceğim, vallahi
billahi elini öpeceğim. Bize böyle iftiralar, manasız
şeyler vız gelir, biz alışkınız. Bizim 15 yıldır tozhı
ayakkabımızdan ağarmış saçımıza kadar iftira edil
meyen yerimiz kalmadı. Siz alışkın değilsiniz daha,
şimdi başlıyoruz biz; bakın sıkıntıyı görüyor musu
nuz? Hayrettin ne diyor Hayretîin? «Seviniyorsunuz»
diyor. Tabii seviniyoruz.
AKIN SİMAV (İzmir) — Ama öğrenememişsiniz
daha. (CHP sıralarından «Çok iyi, çok iyi, aferin»
sesleri)
BAŞKAN — Bir dakika.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Sayın akbıyıklı hemşerim, bir dinle bakayım, lafın sonunu din
le bakayım, patlama, patlama da dinle. Niye sevini
yoruz, neye seviniyoruz bliyor musunuz? Siz de her
lafın, her vaadin anında yerine getirilemediğini anla
maya başladınız. «Ben gelirim, iş biter.» Bitmez. «Ben
gelirim, asayiş durur.» Durmaz. Şartları var, kaidele
ri var, birlik ve beraber olmak lazım. Ama nerede?
Her gün Sayın İçişleri Bakanı, Hikmet Bey de Var,
Müezzinoğlu da var, onu da getireceğim ben buraya,
burada tahkikat yapıyoruz, hatta yeni...
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Yahya Demirel...

21 . 6 . 1978

O :1

AHMET BULDANLI (Devamla) — Hah, Sayın
Tabak, bana Yahya'yı sordun değil mi? İçişleri Baka
nı orada, pasaportu kim verdi ise ona sor. Yahya'ya
pasaportu kim verdi, pasaportu?
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Pasaportu İç
işleri Bakam imzalamaz.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Yahya'nın yurt
dışına çıkmasına dair yasağın kaldırılması hakkında
ki yazıyı kim verdi ise ona sorun; sonra gelin Yahyajyı benden sorun.
Muhterem milletvekilleri, daha dün gümrük ka
pılarından bir muteber zatınızın yeğeninin tevkif ka
rarı çıktı.
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sen eski parla
mentersin, İçişleri Bakanı imzalamaz.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Araştırın
sorun, sonrası çok çıkar bunların. Bunlar mesele de
ğil. Her şey platformunda münakaşa edilir.
Şimdi POL - DER'i konuşuyoruz. POL - DER
mevzuunda kıskanç olmayınız, himaye bir şey ifade
etmez. Suç işlemektedirler suç. Suç işliyorlar. Onun
İçin suç işlemesine daha uzun müddet göz yummayın.
Göz yumarsanız siz belki kârlıyım zannediyorsunuz;
ama siz değil devlet zararlı çıkacaktır.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buldanh.
Sayın üyeler, Meclis Araştırması önergesi üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
AHMET BULDANLI (Devamla) — Yahya'nın
Sayın üyeler, bugünkü birleşimin başında Genel Ku
rulun aldığı karar gereğince, gündemde yer alan ka
nun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için
22 , 6 , 1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum.
Saygılarımla.

— 468 —

I

Kapanma saati : 19.05

M. Meclisi

B : 161

21 . 6 . 1978

O:1

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR
A)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğanın,
Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğüne ilişkin sorusu
ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın
yazılı cevabı. (71239)
27 . 4 . 1978
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kam Tuncay Mataracı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delalet buyurulmasmı saygılarımla rica
edeıim.
Mehmet Doğan
Kayseri Milletvekili
1. Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Sıtkı Kadakal halen görevinde bulunduğu halde, Danıştay ka
ran uygulanıyor gerekçesi ile Hayrettin Hanağası gö
reve ^başlatılmış ve aynı makam iki kişi tarafından dol
durulmuş mudur?
2. Ünlü kararname ile göreve atanan Sıtkı Kadakal'ın kadrosu boşaltılmadan bu kadroya bir başka
görevlinin getirilmesi mümkün müdür?
3. Halen Genel Müdürlük maaş ve yan ödemeleri
tahakkuk ettirilerek ödenen Kadakal'ın 24 . 3 . 1978
gününden beri izinli sayılmasının ve halen de izinli
tutulmasının sebebi nedir?
4. Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Sıtkı Kada
kal olduğuna göre, Devlet Bakanının imzası ile atanan
bu şahsın imza yetkisini bir başkasına kullandırtmak
hangi hukuki gerekçeye dayalıdır?
5. Yukarıda belirttiğim hususların 657 saydı Ka
nuna uygunluğu var mıdır?
TC
Gümrük ve! Tekel Bakanlığı
Personel ve Eğitim Müdürlüğü
KI/39&/10-149517

16.6.1978

Millet Meclisi Başkanlığına
Kanunlar Müdürlüğü :
İlgi : 5.5.1978 günlü 7/239-1723/9672 sayılı
yazınız.
Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan tarafından
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi aşağıda
'belirtilen şekilde karşılanmıştır.
Bilgilerinize sunulur.
Tuncay Mataracı
Gümrük ve Tekel Bakanı
1. Üçlü kararname ile Gümrük Muhafaza Ge
nel Müdürlüğüne atanan Hayrettin Hanağası bu gö

revi yürütürken 4 . 11 . 1977 günlü ve 18946 saydı
üçlü kararla Bakanlık Müşavirliğine, yerine emekli
Ordudonatım Albayı Sıtkı Kadakal aynı kararna
meyle atanmışlardır. Ancak Hayrettin Hanağası Danıştaydan aklığı 28 . 3 . 1978 günlü 977/12Ü25 -1576
sayılı karar uyarınca, Anayasanın 132 ve Danıştay
Yasasının 95 nd maddelerine göre adı geçen Genel
Müdürlük görevine başlamıştır.
2. Aynı makamın iki kişi tarafından dolduruK
ması mümkün olmadığından bÜahara 12 . 5 . 1978
güldü 20424 sayılı üçlü kararla Sıtkı Kadakal Bakan
lık Müşavirliğine atanmıştır.
3. Danıştay Kararının uygulanması sonunda
Hayrettin Hanağası'nın Gümrük Muhafaza Genel
Müdürlüğü görevine başlaması neticesinde Sıtkı Kat
dakal izinle ayrılmıştır.
4. SıKkı Kadakal'ın görevini devir alan Hayrettin
Hanağası da üçlü kararnameyle bu görevine atan
mıştır.
54 Yukarıda belirtilen işlemler 657 sayılı Devlet
Memurları Yasasına uygun olarak yürütülmüştür. İd
diaların gerçekle alakası bulunmamaktadır.
2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlunun,
Sıtma Eradikasyonu başkanlıklarında çalışan işçilere
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Me
te Tanın yazılı cevabı (7/249)
16 . 5 . 1978
MUM Meclîsi Sayın Başkanlığına
Aşağıda arz edilen soruların Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına aracılık etmenizi dilerim.
Saygılarımla;
Ankara Milletvekili
Mustafa Başoğhı
1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı
Sıtma Eradikasyonu Başkanlıklarında işçi statüsünde
işçi çalıştırılmakta mıdır?
12. Çahşnrthyorsa hangi işyerinde, kaç kişi çalış-,
maktadır?
3< Bu işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapır s
mıdır?
4. Toplu iş sözleşmesiyle sağlanan menfan iler
nelerdir?
5. İşçiler hangi sendikanın üyesidir?
6. 'Sıtma Eradikasyonu işyerleri dışında k~ lan ve
Bakanlığa bağlı bulunan diğer işyerlerinde 1475 ve
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506 sayılı yasalara bağlı olarak işçi çalıştırılmakta
mıdır?
1* Çalıştırılıyorsa hangi işyerinde kaç işçi çalış
tırılmaktadır?
TC
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı
Bakan
1384

16 . 6 .1978
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işçilerin günlük ücretlerine, 1 . 3 . 1978 tarihinden
itibaren 50 lira zam yapılmış, evlenen işçiye 2 000
TL., doğumu belgeleyen işçiye 500 TL., işçinin eş ve
çocuklarından birisinin ölümü halinde 1 000 TL., iş
çinin ölümü halinde varislerine 5 000 TL. yardım ya
pılması öngörülmüştür. Ayrıca giyim, yiyecek, yaka
cak ve işçinin tahsildeki çocukları için tahsil yardımı
yapılması da anılan toplu sözleşmede yer almıştır.
Soru : İşçiler hangi sendikanın üyesidir?

Konu : Ankara Milletve
kili Mustafa Başoğlu'nun
yazılı soru önergesi Hk,
Millet Meclisi Başkanlığına
ligi : 23 Mayıs 1978 tarih ve Kanunlar Md. lüğü
7/249 - 1846/10293 sayılı yazınız.
Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığında çalışan işçilere ait
önergesine cevabım ektedir.
Arz ederim.
Saygılarımla.
Dr. Mete Tan
Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanı
Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Başoğlu'nun soru
önergesine ait cevap
Soru : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı
Sıtma Eradikasyonu Başkanlıklarında işçi statüsünde
işçi çalıştırılmakta mıdır?
Cevap : Sıtma Eradikasyonu bölge başkanlıkların
da mevsimlik geçici işçi çalıştırılmaktadır.
Soru : Çalıştırılıyorsa hangi işyerinde, kaç kişi ça
lışmaktadır?
Cevap : Ağırlığı Adana, Osmaniye, Kozan, içel,
Tarsus, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Urfa,
Diyarbakır, İstanbul ve diğer bir kısım sıtma eradi
kasyonu bölge başkanlıklarında halen (4 642) adet
işçi çalışmaktadır. Bunlardan 2 566 adedi, 1 - 2 ay
süre ile püskürtme hizmetinde kullanılmaktadır.
Soru : Bu işçiler adına toplu iş sözleşmesi yapıl
mış mıdır?
Cevap : Bu işçiler adına Hatay Sıtma Eradikasyo
nu Bölge Başkanlığında toplu iş sözleşmesi yapılmış
tır.
Soru : Toplu iş sözleşmesiyle sağlanan menfaatler
nelerdir?
Cevap : Hatay bölgesindeki işçiler adına yapılan
toplu iş sözleşmesinde :

Cevap : Doğru bir ayırım yapılma olanağı olma
dığından sendikalardan sorulması.
Soru : Sıtma Eradikasyonu dışında Bakanlıkta
çalıştırılan işçiler :
Cevap : Bakanlığa bağlı aşağıda yazılı iller emrin
deki tamirhanelerde çalıştırılan işçiler şunlardır :
Ankara'da
211
Adana'da
20
Antalya'da
5
Bursa'da
10
Diyarbakır'da
27
Konya'da
19
Erzurum'da
19
İstanbul'da
39
İzmir'de
48
Malatya'da
13
Samsun'da
11
Sivas'ta
14
Kayseri'de
14
Trabzon'da
16
Van'da
19
Urfa'da
13
Kars'ta
7
Elâzığ'da
21
Muş'ta
7
3. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in,
Giresun - Şebinkarahisar karayolunun güzergâhına
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçi'
nin yazılı cevabı. (7/252)
17 . 5 . 1978
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakam tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutları
nızı rica ederim.
Saygılarımla.
Giresun Milletvekili
Nizamettin Erkmen
1. Giresun - Şebinkarahisar karayolunun güzer
gâh etüdü tamamlanmış ve nihai güzergâh tespit edü-
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iniş midir? Edibnemişse sebepleri nelerdir ve ne za
man sonuca bağlanacaktır?
2. Edilmiş ise bu güzergâh hangisidir, nerelerden
geçmektedir?
3. 1977 yılı yatırım programına, «DPT onayı ile
50 milyon liraya kadar artırılabilecektir» kaydıyla
konan ödeneğin ne kadarı sarf edilmiştir? Tamamı
nın sarf edilmemiş olmasının sebepleri nelerdir?
4. Bu yol için 1978 yılında ne miktar ödenek ay
rılmış, nelerin yapılması planlanmıştır?
5. Proje toplamı 266 milyon lira olan ve 1982
yılında tamamlanması öngörülen bu yol için 1978
ödeneğini yeterli görüyor musunuz? Bu anlayış ile
yolun zamanında tamamlanması mümkün olacak mı
dır?
TC
Bayındırlık Bakanlığı
20.6.1978
Özel
4372
Millet Meclisi Başkanlığına
tlgi : 24 . 5 . 1978 tarih ve 7/252-1853-10354 sa
ydı Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü yazınız.
Millet Meclisi Giresun Üyesi Nizamettin Erkmen'in Giresun - Şebinkarahisar karayolu güzergâhı
ile ilgili talebini tetkik ettirdim.
1. Giresun - Dereli - Şebinkarahisar Devlet yo
lunun güzergâhı, Giresun - Dereli - Kotana, - Küm
bet - Bildor Mahallesi (Kelkit - Şebinkarahisar yolu)
Şebinkarahisar şeklinde belirlenmiştir.
2. a) Bu güzargâh üzerinden; Giresun - Dere
li - Kotana arası yeniden yapılarak trafiğe açılmıştır.
b) Kotana - Kümbet arasında yapım çalışmaları
südürülmekte iken hemen Kotana çıkışında, çağımı
zın olanakları ile önlenemeyecek nitelikte bir heyelan
oluşmuş ve çalışmalar durdurulmuştur.
c) Bu aşamada yeni güzergâh araştırmalarına
başlanmış, Harita Genel Müdürlüğü ile işbirliği ya
pılarak uçakla da araştırmalara devam edilmiş ve
seri hava fotoğrafları çekimi yönüne gidilmiştir.
d) Bu çalışmalar sonucu anılan yolun güzergâ
hı, Kotana - Han - Kanhhan (Üzundere Vadisi başı)
Tamdereköy - Tamzara - Şebinkarahisar şeklinde
oluşmuştur.
e) Yukarıda açıklandığı üzere, yol proje çalış
maları yapım çalışmaları ile birlikte sürdürülmekte
dir.
3. Giresun - Şebinkarahisar yoluna 1977 yatı
lım programında 1977 yılı ödeneği olarak 13 milyon
lira ayrılmış ve bu ödeneğin üzerinde emanet iş ya
pılmıştır.
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4. Giresun - Şebinkarahisar yolu için 1978 ya
tırım programında 5 milyon lira jödenek ayrılmıştır.
Dereli'ye kadar asfalt olarak tamamlanan yolun Dereli'den itibaren Şebinkarahisar yönünde 15 km.'Kk
kesiminde alt ve üst yapı çalışmaları yapılmaktadır.
5. (2 nçi maddede) açıklanan güzergâh değişik
liği nedeniyle yapılması zorunlu karayolları ağı de
ğişikliği çalışmalarımız da sürdürülmektedir.
Ağ değişikliği ve proje çalışmalarımız yeterli aşa
mada bulunmadığından, harcanamayacağı gerekçesi
ile 1978 yılı için daha fazla ödenek ayrılmamıştır.
266 milyon liralık proje toplamının, yeni güzer
gâhın kesinleşmesi ile yeniden hazırlanacak keşif sonunda, yetersiz kalacağı ve toplam, proje bedelinin
değişerek artacağı sanılmaktadır.
Ancak işin daha önce planlandığı şekilde, 1982
ydında bitirilmesine çalışılacaktır.
Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarım.
Şerafettin Elçi
Bayındırlık Bakanı
4. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen'in,
Giresun - Görele kapalı spor salonu yapımına ilişkin
sorusu ve Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un
yazılı cevabı (7/254)
17 . 5 . 1978
'Miilel Meclîsi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın, Gençlik ve Spor Bakam
tarafından yazılı olarak Cevaplandırılmasına tavassu
tunuzu rica ederim.
'Saygılarımla.
Giresun Milletvekili
Nizamettin Erkmen
1976 yılı yatırım programına alınmış bulunan
Görele Kapalı Spor Salonunun kamulaştırma işlemi
için Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ügMIere
yazılı talimat verildiği halde, bugüne kadar gereği ya
pılmamış, bu yüzden de inşaata başlanamamıştır.
Yatırımın gerçekleşmesi buna bağh olduğuna gö
re :
1. Kamulaştırma işlemi halen ne safhadadır?
2. Bu konuda daha fazla gecikmeye imkan bıra
kılmaması için ne tedbirler alınmıştır, neler yapılmış
tır?
3. İnşaata hangi tarihte başlanması öngörülmek
tedir?
4. Bu salon için 1978 yılında ne miktar ödenek
ayrılmıştır?
471 —
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Gençlik ye Spor Bakanlığı
Ankara
'Sayı: 002/G/259
!
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Genel Sekreterliği Kanunlar Müdürlüğü
İlgi : 24 . 5 .1978 gün ve 7/254J1855/10356 sayılı
yazınım,
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma gönderilen Giresun
Milletvekili Nizamettin Erkmen'in Giresun - Görele
Kapalı Spor Salonu yapımına ilişkin yazılı soru
önergesi incelenmiştir.
• 'İ4 11976 yılı yatırım programında Görele'ye çelik
konstrüks'yon spor salonu tahsis edilmiştir.
% Bu sa'onun yapımı için G'jrele Belediyesince
yeterli arsa verilmesi taahhüt edilmiş, arsa devri için,
Bakanlığım Beden Teılbdyesi Genel MüdürlüğünSin
'?, . 6 . 1976 gün ve 28 - 4/1928 sayılı yazısı ile ve
kaletname gönderilmiştir.
Giresun Beden Terbiyesi Bölge Başkanlığından
alınan 30 . 6 . 1976 gün ve 490 sayılı yazılarında be
lediyenin gerekli arsayı vermekten vazgeçtiği bildirilm"şth%
Bunun üzerine spor salonu arsasının Bakanlığım
ca kamulaştırılmasına karar verilmiş ve 23 . 9 .1976
gün, 3366 sayılı yazı ile istimlak belgelerinin hazır
lanması hususunda Bölge Başkanlığına talimat verilm'ştir.
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17 . 5 . 1978
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki soru önergemin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına de
laletlerinizi saygı ile arz ederim.
Mardin Milletvekili
Abdülkadir Timurağaoğlu
Sorulan :
l f Kızıltepe (Mardin) kazasının 30 bin nüfusluk
bir yer olduğu halde hastanesi olmaması büyük bir
İstıraptır. Kızıltepe'ye hastane yaptırılması düşünül-^
inekte midir?
TC
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
14.6.1978
Bakan
1320
s
Konu : Mardin Milletvekili Abdül
kadir Tîmurağaoğhı'nun yazılı soru
önerge&i Hk.
MiISeJ MeÇliSİ Başkanlığı
İlgi : a) 24 Mayıs 1978 tarih ve Kanunlar Md.
lüğa 11359/10360 sayılı yazınız.
b) 2 Haziran 1978 tarih ve Kanunlar Md. lüğü
1986/10543 sayılı yazınız.
Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğîu'nun
Mardin iline ait yazılı soru önergelerine cevabım aşa
ğıdadır.
Arz ederim.
Saygılarımla.
Dr. Mete Tan

Bölgesinden alınan 3 . 11 . 1976 gün, 769 sayılı
yazılarında spor salonu arsasına ait belgelerin tamam
lanarak en kısa zamanda gönderileceği bildirilmiş ve
(bugüne kadar gönderilmemiştir.

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı
Kızıltepe, Derik, Gercüş, Silopi, Midyat, Cizre
ilçelerine birer hastane yapılması yataklı kurumlar
anaplanında mevcuttur.

3i İstimlak işlemlerinin hızlanması için Bölge
Başkanlığına yeniden talimat verilmiştir.
4. Arsa temin edildiğinde spor salonunun iha
1
le *' yapılacaktır.

Hekim teminindeki tedbirler gerçekleştiğinde ilçe
seviyesindeki hastane inşaatlarına hız verilecektir.

5. 1978 yılı yatırım programında 100 salon için
200 000 OıOöı,— TL tahsisat ayrılmıştır.
'Bilgilerinize sunarım.
Yüksel Çakmur
Gençlik ve Spor Bakanı
5. — Mardin Milletvekili Abdülkadir
Timurağaoğlu'nıın, Mardin - Kızıltepe ilçesine hastane yapıl
masına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal
Yardım
Bakanı Mete Tanın yazılı cevabı. (7/256)

6. — Sivas Milletvekili Azimet
Köylüoğlu'nun,
TV'de 7 gün Dergisinde yayımlanan bir yazıya iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı Mehmet Çan'ın yazılı
cevabı. (7/265)
Millet Meclisi Başkanlığına!
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanlığınca yazılı
olarak yanıtlanması için aracılığınızı rica eder saygı
lar sunarım.:
18 .. 5 . 1978
(Sivas MiiMvekiîî
Azimet Köylüoğlu
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Soru i
« Mayıs 1978 gün ve 19 sayılı TV'de 7 Gün adlı
Derginin Tele - Şaka köşelinde Hikmet Feridun Es
imzasıyla :
'Sevimi Falkonetti başlığı üe «Zengin ve Yoksul'
daki Senatör Rudy yok mu? Adam düpedüz kızıîbaş...
Bu seferde tuttu, yengesine göz koydu...
Toprağı bol olsun, hani şu Tomnry'nin fıkır fıkır
dul karışma... Kate'e... şeklinde bir yazı yayınlan
mıştır.
'Yukarıda adı geçen makalede yıllardır namus ve
şerefleri ile yaşamlarını sürdürmüş olan milyonlarca
Alevî (Kızılbaş) vatandaşlarımıza! hakaret edildiği,
onların aşağılandığı bir gerçektir.
Gerçekler saptırılarak, iğrenç iftiralarla, hayal
ürünü düzmecelerle Alevî toplumunu küçük düşür
me eğilimlerine tarihi süreç içinde sık sık rastlanmış
tır. Buna tarih de tanıktır. Hiçbir belge gösterilme
den, hiçbir kanıt olmadan milyonlarca Alevi vatan
daşımızın şerefleri ile oynamak, elbette şerefsizliğin
Ve namussuzluğun en büyüğüdür.
Türk kültürüne, sanatına, edebiyatına, diline ve
yaşamına büyük katkıları olan; Oğuz Türkleri so
yundan gelen Aleviler dün oMuğu gibi bugün de ya
rın da ulusal bütünlüğümüzü bozmak istiycnler'n
oyunlarına gelmiyecekkrdir. İftiracıları kendi küçiiklükleriyle, şerefsizlikleri ile başbaşa bırakacak'erdır.
Yukarıdaki nedenlerle i
'1; Ülkemizde yaşayan, kaderde kıvançta ve ta
sada ortak milyonlarca Alevi vatandaşımızın bu denli
hakaret görmesini, şerefleri ile oynanmasını, tasvip
ediyor musunuz?
% Eğer taisvip etmiyor iseniz, ne yapmayı düşü
nüyorsunuz? Bakanlığınızca yapılmış bir işlem var
mı? Bu konuda toplu basın savcılığınca açılmış bir
dava var mı? Sayı ve No. su nedir?
TC
Adalet Bakanlığı
Ceza iş. Gn. Müdürlüğü
Sayı : 3.4.8./1978 - 35967

15 , 6 , 1978

Konu : Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'
nun yazılı soru önergesi
nin cevaplandırıldığı Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 24 . 5 , 1978 gün ve Genel Sekreterlik, Ka
nunlar Müdürlüğü 7/265, 1875/10405 sayılı yazıları.
Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu tara
fından «TV'de 7 Gün» adlı dergide yayınlanan yazı
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dolayısıyla Bakanlığıma yöneltilen ve ilgi yazıları
ekinde tevdi buyrulan yazılı soru önergesinin cevabı
aşağıda arz olunmuşlar.
Sivas Milletvekili Sayın Azimet Köylüoğlu vaki
sorularında; 8 . 5 . 1978 gün ve 19 sayılı «TV de 7
Gün» adh derginin 15 nci sayfasında, «Sevimli Falko
netti» başlığı altında Hikmet Feridun Es imzası ile
yayınlanan yazı ile alevi vatandaşlarımıza hakaret
edildiğinden bahisle, bu konuda yapılan adli işlem
hakkında bilgi istemiş bulunmaktadır.
Yazılı soru önergesinde bahis konusu edilen hu
susla ilgili olarak, İstanbul C. Savcılığından alınan
8 . 6 . 1978 gün ve 1978/3680-1 sayılı cevabı yazıda;
8 . 5 . 1978 gün ve 19 sayılı «TV de 7 Gün» dergi
sinin 15 nci sayfasında «Sevimli Falkonetti» başlığı
altında Hikmet Feridun Es imzası ile yazılan yazı do
layısıyla Türk Ceza Kanununun, din hürriyeti aley
hine işlenen cürümler başlığım taşıyan 175 nci mad
desinin 3 ncü fıkrası yönünden gerekli hazırlık soruş
turmasına tevessül edildiği, sonucuna göre kanuni ge
reğinin takdir ve tayin olunacağı bildirilmiştir.
Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine de
lalet buyrulmasım saygılarımla arz ederim.
Mehmet Can
Adalet Bakam
7. — Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt'un,
Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesine yasa
lara aykırı olarak memur alındığı iddiasına ilişkin so
rusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzarın ya
zılı cevabı. (7/278)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanı
Sayın Hilmi İşgüzar tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına delaletlerinizi arz ederim.
Saygılarımla.
Denizli Milletvekili
M. Kemal Aykurt
Denizli Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Cum
huriyet Halk Partisi Denizli Senatörü Hüseyin Atmaca'nın akrabaları ve yakınları tarafından işgal altın
dadır. Bu senatörün akrabaları imtihansız ve ilansız
memuriyete alınmışlardır. Kendilerini imtiyazlı kişi
ler olarak gören bu insanlar, hastanede tam bir terör
havası estirmektedirler. Bu yüzden hastane personeli
arasında ciddi bir huzursuzluk ve tedirginine vardır.
Bunlardan Barış Atmaca adındaki şahıs, Denizli
Eğitim Enstitüsü l/R sınıfında 1189 numaralı öğren
cidir. Bilindiği gibi, okulda devam mecburiyeti de
vardır. Bu şahıs, sırf CHP Denizli Senatörü Hüseyin
Atmaca'nın yakını olması sebebi ile adı geçen hasta-
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nede İstatistik memuru kadrosunda görünmekte ve
fakat görevi başında bulunmamaktadır.
Bu keyfi hareketin ve akrabalık kayırmasının ön
lenmesi için, Bakanlık nezdinde bugüne kadar yapı
lan müracaatlar etkisiz kalmıştır.
Bakanlığın, böylesine kanunsuz harekete karşı tu
tumunun ne olduğunun ve bu şahıs hakkında ne gibi
bir işlem yapıldığının cevaplandırılmasını arz ederim.
TC
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
19 . 6 . 1978
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Genel Müdürlüğü
Sayı : 4.5.9/9521
Konu i Denizli Milletve
kili M. Kemal Aykurt'un
şikâyeti Hk.
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 8 Haziran 1978 tarih, Kanunlar Müdürlüğü
işaretli ve 7/278 - 1934 - 10714 sayılı yazıları.
Denizli Milletvekili M. Kemal Aykurt'un Sosyal
Sigortalar Kurumu Denizli Hastanesi ile ilgili şikâ
yetleri incelenmiştir.
1. C H P Denizli Senatörü Hüseyin Atmaca'nın
yakını olduğu belirtilen Barış Atmaca, Kurumun İs
kenderun Şubesinde 5 Nisan 1976 tarihinde yapılan
memuriyet imtihanında başarı göstermesi üzerine taîebine 'binaen Denizli Hastanesinde memurluğa atan
mıştır.
Adı geçen daha sonra anılan hastanede santral me
murluğu kadrosuna nakledilmiştir.
2. Yine adı geçen senatörün akrabası olduğu be
lirtilen Mustafa Atmaca, Denizli Kız öğretmen Oku
lu memuru iken, 8 . 4 . 1971 tarihinde Denizli Has
tanesi Poliklinik memurluğuna naklen atanmış olup,
halen bu görevdedir.
Sosyal Sigortalar Kurumuna naklen gelen memur
ların, personel yönetmeliği hükümlerine göre imtiha
na tabi tutulmaları sözkonusu değildir.
3. Mahallen yapılan soruşturmada adı geçen
hastanede her hangi bir huzursuzluğun bulunmadığı
anlaşılmıştır.
4. Atamaların durdurulduğu 6 . 1 . 1978 tarihin
den itibaren mahallen her hangi bir atama yapılma
mıştır.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Hilmi İşgüzar
Sosyal Güvenlik Bakanı
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8. — İstanbul Milletvekili Nihat Kayarım, genel
seçimlerle ilgili beyanına ilişkin sorusu ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Hilmi îşgüzar'ın yazılı cevabı. (7/283)
'Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Sosyal Güvenlik Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını di
lerim*
Saygılarımla.
6 . 6 . 1978
İstanbul Milletvekili
Nihat Kaya
Basında ve diğer yayın organlarında çıkan beya
natınızda genel seçimlerin 1981 yılında yapılmayabileceğini ifade etmektesiniz.
Bilindiği gibi genel seçimlerin ertelenmesi yetkisi
Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir. Bu durum ül
kemizin ve milletlinizin olağanüstü tehlikelerle karşı
karşıya kaldığı dönemlerde sözkönusudur.
Böylesine bir tehlike mi görülmektedir? Bunun
dışında hangi görüş ve düşünce genel seçimlerin yapılmayabileceği kanaatini vermektedir size.
Not : Soru cevabına ekli gazete fotokopisi yayın
lanmamıştır.
TC
Sosyal Güvenlik Bakanlığı
19 . 6 . 1978
Sosyal Güvenlik Kuruluşları
Genel Müdürlüğü
Sayı : 4 - 5 - 9/9519
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 13 . 6 . 1978 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar M ü d ü r l ü p ifadeli 7/283 -. 1971/10919 sayılı
yazıları.
Bilindiği gibi genel seçimlerin ertelenmesi yetkisi
Türkiye Büyük Millet MeclisJne aittir. Bu durum ül
kemizin ve milletimizin olağanüstü tehlikelerle karşı
karşıya kaldığı dönemlerde sözkönusudur.
Ancak kastettiğim husus 5 sosyal ve siyasi ortamın
son derece tehlikeli hal alması halinde bugüne kadar
bütün dünyada ve Tüıkfye'de bazı patlamalara sebep
olduğu gerçeğidir.
Fotokopisini iliştirdiğim Hürriyet Gazetesinin
3 . 5 . 1978 tarihli nüshasındaki Tahsin Öztin'e ait
«Kulak Misafiri» sütununda yazılanlar kastımı en iyi
bir şekilde göstermektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Hilmi İşgüzar
Sosyal Güvenlik Bakanı
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
161 NCİ BİRLEŞİM
2 1 . 6 .1978 Çarşamba
Saat : 15.00
1

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
L — Meclis Araştırması Önergeleri.
2. — Genel Görüşme Önergesi.
3. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan
doğruya gündeme alınma önergeleri (3 adet)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim.
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi,
(10/22)
2. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/23)
3. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve içiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7)
4. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve

103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25)
5. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10
arkadaşının, 1 Mayıs'ta Taksim Alanında yapılan
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8)
6. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 oıcü maddeleri uya
rınca (bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/26)
7. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak, amacıyla Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınpa t>ir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27)
8. — MSP Grupu adına Grup Başkanvekili Oğuzhan Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yıfoa Çarşısı yangını konusunda Ana
yasasın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına iiişktim önergesi. (10/28)
9. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9)
10. — Ankara MMetvekih* Mustafa Başoğlu ve
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29)
11. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda
Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30)

12. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31)
13. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32)
14. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarmca bir Meclis Araştır
ması açılmasına Miskin önergesi. (10/33)
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
_ lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*)
2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
. (6/24)
3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25)
4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/26)
5. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe
binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/30)
6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, gö
revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31)
7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm,
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/32)
8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden
(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarmca sözlü so
rüya çevrilmiştir,

alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33)
9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34)
10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin içişleri
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35)
11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/36)
12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/37)
13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biberoğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38)
14. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40)
15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in,
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay
kararma ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41)
16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/42)
17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43)
18. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Bakaaından sözlü soru önergesi. (6/45)
19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46)
20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 2022
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44)
21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59)
22. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/60)
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23. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/61)
24. — Muğla Milletvekili- Ahmet Buldanh'nın,
DlSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62)
25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen'
in, Dünya Bankası Başkam Mc. Namara'mn ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63)
26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen'
tin, Türkiye Elektromekanlik Sanayi Anonim Şirketine
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi
(6/64)
27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen'
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara, baskı yapıldığı
iddiasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/65)
28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın,
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/66)
29. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67)
30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Türkiye - Nato ilişiklileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68)
31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
Bakanlıkta, açılan maiyet memuru sınavım kazanan
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru
önergesi. (6/69)
32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
Hükümet üyelerinin dış seyhatiarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70)
33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan'
in, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71)
34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72)
35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73)
36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74)

37. — Gaziantep Mületvekifi Cengiz Gökçek'in,
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığınız açıklamaya
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75)
38. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/76)
39. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın,
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/77)
40. — İzmir MİHetvtfaffi Eroi H. YeşHpınar'ın
1 Mayıs gösterilerine üiçkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78)
41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/79)
42. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80)
43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81)
44. — Hatay Milletvekili Ali Yıimaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/82)
45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/83)
46. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta
dereceli okullardan ahlâk derslerinin
kaldırılacağı
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84)v
47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın,
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85)
48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86)
49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87)

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88)
51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89)
52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90)
53. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91)
54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/92)
5 5 . — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim
Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/93)
56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94)
57. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/95)
58. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/96)
59. — Muğla Miletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Muğla'da bazı kaymakamların görevden alınmasına
ilişkin Devlet Bakanı (Başbakan Yardımcısı) ndan
sözlü soru önergesi. (6/97)
60. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98)
61. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/99)
62. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/10IO[)
63. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Özbaş'ın, işkence iddialarına ilişkin telisleri Bakanından
sözlü soru önergesii. (6/101)

:7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER
X I . — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et
kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu.
(1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek (Dağıtma ta
rihleri : 21.3.1978; 18.5.1978)
2. — İsparta ili Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)'
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S.
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2,1978)
3. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13)
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978)
4. — Malatya, Merkez ilçesi, îsmetiye Mahallesi,
Hane 122/94, Cüt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner'
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978)
5. — Hendek ilçesi, Aşağıçaiıca Köyü, Hane 13,
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı :
15) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978)
6. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi :
14.2.1978)
7. — Korkuteli ilçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S.
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978)
8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena-

tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko- | nin 2 nsi fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312)
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu :
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . ? . 1978)
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibrarajdeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukattık Kanununun ge
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55)
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
(Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili
16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
1136 saydı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60)
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334)
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978)
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978)
17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3 .1978)
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine
ma tarihi : 28 . 2 . 1978)
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455
11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları.
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu.
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi :
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
7.3.1978)
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
19. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in,
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M.
da çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67)
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 .1978) .
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in,
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
Dilekçe
Karma
Komisyonu Genel Kurulunun
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu :
10
.
1
.
1972
tarih
Ve
34 sayılı Haftalık Karar Cetve
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
lindeki
Emine
Şinik'e
ait 2510 sayılı Kararın tatbik
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi :
edilemeyeceğine dair yazısı ile Ç. Senatosu Başkanlı
28 . 2 . 1978)
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in,
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi :
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69;
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, (2/313)
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978)
14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in,
21. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesiÜyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh

Ekşfnin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun
teklifleri ve içişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256)
(S, Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 . 1978)
22. — istanbul Miletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546)
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978)
X 23. — Devletçe işletilecek madenler hakkında
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı :
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978)
24. — Kastamonu MiletveküM Safbri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi
Üniversitesi adıyla istanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine
ilişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma,
tarihi : 21 . 4 . 1978)
25. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu :
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi :
24 . 4 * 1978)
26. — Milli Savunma eski Bakanı Ilhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayıü Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9;
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma
tarihi: 2 4 , 4 . 1978)
27. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine

ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu.
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi :
25 . 4 . 1978)
28. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel'in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi :
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı :
6'ya 1 nci efe; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma
tarihi: 2 6 . 4 . 1978)
29. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arıkan'ın, 5434 sayılı TC EmeHdi Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma
tarihi : 26 . 4 . 1978)
30. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C.
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M.
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu. S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978)
31. — Rize Müietvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978)
32. — Çorum Milletvekili M. Kemal Biberoğlu'n/un, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhalkemelerli Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin değiştirilmesi
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu,
(2/521) (S. Sayısı : İOOO (Dağıtma tarihi : 10.5.1978)
33. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 10
arkadaşının, Millet Meclisi içtüzüğünün 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair İçtüzük değişiklik teklifi
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/587) (S. Sayısı:
107) (Dağıtma tarihi : 17.5 .1978)
34. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletveküi Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 , 1961 ta
rihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi :
18 . 5 . 1978)
35. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı
TRT Kanununun 29 . 2 . '1972 tarih ve 1568 sayılı
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme-

sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S.
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978)
36, — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109)
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978)
37. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978)
X 38. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi :
31 . 5 . 1978)
39. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihli : 7 . 6 . 1978)
40. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi :
7 . 6 . 1978)
41. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi;
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu.
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7. 6 . 1978)
42. — Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip Gül
ile 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti

Emekli Sandığı Kanununa 3 geçici nlaıddie ile 1 ek mad
de -öklıenmiösi hakkındaki 2012 ssayılı Kanunun geçici
maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu maddelerde
değişiklik, yapılmasına dair kanun teklifi' ve Plan Ko
misyonu raporu. (2/512) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma
tarihi : 14 . 6 . 1978)
43. — Ali Ulusoy'un özel affına dair Kanun tasa
rısı ve Adaliöt Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı :
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978)
44. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu
raporu. (1/127), (S. Sayısı : 120) (Dağıtmia tarihi :
14.6.1978)
45. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma (tarihi :
14.6.1978)
46. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın
özel affına dair kanun talsarıisı Ve Adalet Komisyonu
riaporu. (1/96) (S. Saynsı : 122) (Dağıtma tarihi :
14.6. 1978)
47. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka j
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139)
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978)
48. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin
Tambahçeci'niaı özel affına dair kanun tasarısı ve
AdaM Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124)
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978)
X 49. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu
ve 10 arkadaşının, Kayseri Üniversitesi kurulmasına
ilişkin 'kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komis
yonları raporları. (2/143) (S. Sayısı : 12(5) (Dağıtma
tarihi : 14.6.1978)
5Q. —r Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlayamayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126)
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978)
51. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı
madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Kanuna
bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun
'tasarıları 'ile Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın,
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Kastamo
nu. Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletvekili Se
mih Eryıldız'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Baş-

oğlu ve 2 arkadaşımın, Adana Milletvekili Alparslan
Türkeş ve 7 arkadaşının, C. Senatosu R'iıze Üyesi
Talât Doğan'ın, Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve Mustafa Kemal Ertovan'ın, Edime Millet
vekili İlhami Ertem ile 9 arkadaşının, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununda değişiklik yapılmasına dair
kanun teklifleri ve Sağlılk ve Sosyal işler ve Plan
komisyonları raporları. (1/92, 1/123, 2/436, 2/439,
2/449, 2/451, 2/454, 2/462, 2/464, 2/472, 2/477,
2/478, 2/480, 2/482, 2/484, 2/498, 2/542) (S. Sayı
sı : 127) (Dağıtma (tarihi: 19.6.1978) /
52. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi

hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978)
53. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi öğretim
üyeleri ve öğretim yardımcıları kadro kanununa ek
kanun tasarısı ve MMü Eğitim ve Plan komisyonları
raporları (1/136) (S. Sayısı : 129) (Dağıtma tarihi :
1 9 . 6 . 1978)
54. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semih Eryıldtz'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dalir kanun tek
lifi ve îçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 .1978)

