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3. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal 
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Sayfa 
işyerlerinde çalışan işçiler arasında partizan 
davranışlarıyla ayrıcalık yaratarak kanunlara 
aykırı hareket ettiği iddiasıyla Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 

açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme. (11/31) 616:624 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde: 
Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 ar

kadaşının; tutum ve girişimleriyle Türk kültürünü 
ve dilini yozlaştırdığı iddiasıyla Kültür Bakanı Ah
met Taner Kışlalı hakkında bir Gensoru açılmasına 
ilişkin önergesinin (11/34) gündeme alınması red-
dolundu. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 
sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 8 nci Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve ilgili Ka
nun teklifleri (1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. 
Sayısı : 141) ile;' 

1475 sayılı tş Kanununa Bir Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve ilgili Kanun teklifleri (1/132, 
2/470) (S. Sayısı : 110) kabul olundu. 

320)2 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bazı 
Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız'ın, 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankası Kanununun Değişik 5 nci Maddesinin 
Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin (1/183, 2/382) (S. Sayısı : 259) maddeleri 
kabul edildi, tümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı 
sonunda kabul edildiği açıklandı. 

Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 4 arka
daşının, tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 657 sa-
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Sayfa 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 624 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 624 
1. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz' 

un, Kocaeli ilindeki matbaaların kâğıt ihtiyaç
larına ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/404) 624:625 

2. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbas-
oğlu'nun, Bakanlıktan iş alan müteaahhitlere 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Şerafettin 
Elçi'nin yazılı cevabı. (7/429) 625:626 

yılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile Değişik 36 nci 
Maddesinin Ortak Hükümler Kısmının (A) Bendinin 
Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tekliflerinin 
(2/120, 2/606) (S. Sayısı : 1.40) tümü üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanarak 1 nci maddesi üzerinde bir 
süre görüşüldü; Komisyonun isteği üzerine maddeler 
önergelerle birlikte Komisyona geri verildi. 

İstanbul Milletvekili İsmail Hakkı Tekinel, C. Se
natosu Artvin Üyesi Recai Kocaman, İstanbul Mil
letvekili Fehmi Cumalıoğlu, İstanbul Milletvekili Tu
ran Kocal, Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
5 arkadaşının; Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkındaki 26.4.1961 tarih ve 298 sa
yılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifinin (2/685) (S. Sayısı : 284) görüşülmesine 
ilişkin Danışma Kurulu önerisi onaylanarak, kanun 
teklifi kabul edildi. 

13 Şubat 1979 Salı günü saat 15.O0'te toplanılmak 
üzere Birleşime (13.2.1979 saat 00.55'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

Ali Fuat Eyüboğlu İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
Çanakkale 
İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

- • — * • • m<^ "*-

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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No. : 45 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

13 . 2 . 1979 Sah 

Raporlar ' 
1. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın 1721 

sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkın
daki Kanunun 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/676) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 2 . 1979) 
(GÜNDEME) 

2. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın 2556 
sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine Bir 
Fıkra, Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesine ve 
120 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/692) (S. Sayı
sı : 287) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) (GÜNDEME) 

3. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
7 . 1 . 1932 Gün ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Ta'kibine Dair Kanunun 28 nci Maddesıi ile Aynı Ka
nunu Değiştiren 1 . 9 . 1956 Gün ve 6846 sayılı Ka- -
nunun 3 ncü Maddesi ile Değiştirilen 60 ncı Madde
sinin Birinci Fıkrasına Bir (c) Bendi Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/675) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) 
(GÜNDEME) 

4. — 6326 sayılı Petrol Yasasına Ek Yasa Tasarı
sı ve Plan Komisyonu Raporu. (1/190) S. Sayısı : 
(290) (Dağıtma tarihi : 12.2.1979) (GÜNDEME) 

5. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Bazı Mad

delerinin Kaldırılmasına ve Bu Kanuna Ek ve Geçici 
Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kü
tahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Ankara Milletveki
li Semih Eryıldız ile Kastamonu Milletvekili Sabri 
Tığlı'nın, Konya Milletvekili Şener Battal ve Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, İstanbul Milletvekili 
Süleyman Arif Emre ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ
lu'nun, Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, Kas
tamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Milletveki
li Semih Eryıldız'ın, tçel Milletvekili Süleyman Şim-
şek'in, İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 36 Ar
kadaşının, İstanbul Milletvekili Sevil Korum ile 4 Ar
kadaşının, Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Ay
nı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonları raporları. (1/147, 2/29, 2/97, 2/98, 2/425, 
2/427, 2/440, 2/456, 2/461, 2/465, 2/479, 2/573, 2/588, 
2/591) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 13.2.1979) 
(GÜNDEME) 

Gensoru Önergesi 
1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar

kadaşının; Hükümetin bit kısım memurları tasfiye 
etmek için plan hazırladığı iddiasıyla Bakanlar Kuru
lu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/52) 

»>•<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvelrili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELRİ : ismail Hakkı Öztonın (Adana), trfart Btnay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 51 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YGKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 
Sonradan teşrif eden sayın üyelerin tezkere 

Başaknlığa bildirmelerini rica ediyorum. 
ile 

- 609 — 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENE 

A) GÜNDEM DIŞI 

1. — Manisa Milletvekili Halil Yurtseverim, Eçe 
ekici tütün piyasası hakkında gündem dışı konuşma
sı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır : 
«Tütün piyasası hakkında gündem dışı konuşma 

yapmak istiyorum. Saygılarımla. 
Manisa 

Halil Yurtseven» 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Yurtseven, süreniz 5 dakika efendim. 
HALİL YURTSEVEN (Manisa) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 1979 Ege Ekici Tütün Pi
yasası hakkında görüşlerimi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, 1978 senesi yaraları hala 
saraılmamışken, 1979 senesinde Hükümet tütün ekici
sinin soyulmasına göz yummuştur. 13 Şubat 1978 -
12 Şubat 1979, tütün üreticisinin kara günü olmuştur. 
Aylar öncesi başfiyat üzerinden 4 - 5 lira fark vere
rek 70 tona yakın kaliteli tütün alan tüccar için Hü
kümet hiçbir tedbir almamıştır. Geç açılan piyasa 
ve düşük tutulan başfiyat sebebiyle tütün üreten 600 
bin çiftçi ailesi perişan edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, 1974 yılında 3 günlük hü
kümetken açmış olduğunuz tütün piyasasında, davul 
zurna çaldırarak halay çektiriyordunuz. Şimdi ise, 
vatandaşa halay yerine işkence, çile, ıstırap çektiri
yorsunuz. 

540 bin zürraı ilgilendiren tütün piyasasıyila, Ece-
vit Hükümetinin tütüncü iile alay ettiği ortadadır. 
1 Mayıs bayramına 30 tane Halk Partili milletvekili 
iştirak eder, belediye tanzim satışlarına 3 - 4 tane ba
kan, 15 tane milletvekili iştirak eder, Nazilli Beledi
ye seçimlerine Hükümetin yarısından fazlası iştirak 
eder, ama Ege Tütün Piyasasının açılışına bir tek 
Cumhuriyet Halk Partili bakan ve milletvekili iştirak 
etmemiştir. Çünkü, hiçbirisinin seçmenlerin yüzüne 
bakacak yüzleri yoktur. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Yalan söylüyor
sun, yalan! 

HALlL YURTSEVEN (Devamla) — Yalan söy
lemiyorum. Yalan söylemiyorum, çıkarsın burada 
konuşursun, 

MALİK YILMAN (Hatay) — Burada çoğunluk 
yaratmak için bekliyorduk, sahtekâr! 

L KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 

HALİL YURTSEVEN (Devamla) — Sayın Ece-
vit'in tütün ekicisinin derdi ile meşgul olmadığını ve 
Parlamenterleri de niçin göndermediğini bütün va
tandaş bilmektedir; milletin cebinden yeni vergiler 
almak için gece ve gündüz çalışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, tütün üreticisi 14 ay gece 
gündüz çalışarak, evladı gibi baktığı ve yetiştirdiği 
alınteri tütününü sudan ucuza satmıştır. Fasulyenin 
55, etin 12(\ pirincin 40 lira, marulun demetinin 20, 
bir ayakkabının 800, birtakım elbisenin 4 000, bir 
metre kaput bezinin 30 lira olduğu bir devirde tütü
nün tabanı 25, başfiyatı 69,50 lira olursa, vatandaş 
haklı olarak, «Ecevit'e rey verenin eli kırılsın»! de
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, vatandaş «Bizim tütün fi
yatlarını tespit ederken herhalde bakanlarımız uyu
yorlardı» diyor. «Biz onları bir daha uyanmamak 
üzere uyutacağız» demektedirler. Çünkü, tütünün ma
liyetinin Manisa'da 70,65 lira, İzmir'de 67 lira, Ay
dın ve Muğla'da 66 lira olduğu, bütün Cumhuriyet 
Halk Partili Egeli parlamenterler tarafından bilin
mektedir. Bir tek Ege parlamenteri çıkıp da bu kür-

; süden «tütüncü memnundur»! diyebilir mi? 

Tütününe bel bağlamış nişanlı gençlerimizin ha
yalleri yıkılmıştır; şimdiden, her gün Ecevit Hükü
metinin yıkılmasını beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri, halen Ege'de 20 - 25 lira
ya tütün mubayaa edilmektedir, ortalama da, Baka
nın söylediğinin aksine 50 liranın altındadır. Üretici 
şaşkın ve perişandır. Hal böyle iken, köylünün kar
şısına ancak Sayın Bakan, militanların himayesinde 
çıkabilmektedir. Hatta Manisa'nın Kırkağaç, Soma, 
Turgutlu kazalarına dahi uğramamıştır. Bir tek Ak
hisar kazasına uğrayıp, etraftan protestoları duyun
ca, Manisa'ya da uğramadan İzmir'e gitmiştir. Çün
kü Bakanın ve Hükümetin köylünün yüzüne baka
cak yüzleri yoktur. Elindeki hazırlamış olarak oku
duğu yazılı kâğıdın ne kadar büyük olduğunu TRT 
ekranında gördünüz, iki yaprağı birbirine birleştir
miş, yüzünü vatandaştan kapıyordu. 

Sayın milletvekilleri, umut sönmüştür. Karaoğ-
l'an'ı anarşi yemiştir, umudu pahalılık yemiştir, Kıb
rıs fatihini de tutarsızlık yemiştir, Sayın Ecevit'in 
«E»; sini de 1978 - 1979 tütün piyasası yemiştir. Da
ha bekleyiniz, sonunda pişman olacaksınız. 

610 — 
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Cumhuriyet Halk Partisi, esnafın, çiftçinin, işçi
nin, dar gelirlinin yanında hiçbir zaman olmamıştır. 
Hükümeti zamanında bir tek icraatı vardır, bono ver
diği militanlara birer mevki vermiştir. 14 aylık ic
raatınız göstermiştir ki, bu kadro güzel Türkiyemize 
hiçbir hizmet vermeyecektir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sen 
manifaturacı mısın? 

HALÎL YURTSEVEN (Devamla) — Evet, ma
nifaturacıyım, iftihar ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir ülkede refah ve huzu
ru, sosyal adaleti sağlamak için, önce gayri meşru 
yollara kayan davranışlara mani olmak ılazımdır ve 
şarttır. Bir tarlaya ne ekerseniz onu biçersiniz. Siz
ler 27 sene hep kötü tohum ektiniz, bizler sizlerin 
yaptığını hiçbir zaman yapmayacağız. 27 senedir bu 
güzel yurdun imarında, eserlerinde, temellerinde biz 
varız, kanımız vardır, canımız vardır, onun yıkılma
sını hiçbir zaman istemeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bra
vo» seslleri ve alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yurtseven. 

2. — Konya Milletvekili Şener Battalın, İran'da
ki iktidar değişikliği hakkında gündem dışı konuş
ması. 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
İran'daki iktidar değişikliği ile ilgili olarak gün

dem dışı söz rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

Konya 
Şener Battal»' 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Battal. 
Süreniz 5 dakikadır. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de-. 

ğerli milletvekilleri; memnuniyetle ifade ediyorum ki, 
komşu kardeş ülke İran'da AyetuUah Humeyni'nin 
başlattığı İslami devrim harekâtının başarıyla sonuç
landığı kesin hale gelmiştir. (AP sıralarından protes
tolar). Bu İslami devrimin bundan sonrası için daha 
da başarılı, insaniliğin ve İslam âleminin sulh ve sü
kûnuna vesile olmasını temenni ediyorum. 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — İslâmla ne 
alakası var Humeyni'nin? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Değerli rnillet-
veikilleri, İran'da İslâm devrim harekâtını yapanlar, 
kendilerine silahla saldıranlara karşı pasif mukave
met göstermişlerdir. Onlar kan dökmemişlerdir; 
«Devrim hemoglobini i olur» diyenlere karşı, barışçı, 
iyiniyetli ve İslamin sıcaklığı ile devrim yapmışlardır. 

AyetuUah Humeyni İran'da, kendi inancını kuv
vetle müdafaa etmiş, İslamın ekonomik görüşlerini, 
sevgi ve saygı düzeni olarak İslam nizamını, İranlı 
kitlelere tam ve geniş manası ile kabul ettirmiştir. 

İran'da yıllardır ezilen, sömürülen ve milli gelirin 
sadece c/c 24'ü 'kadarını alabilen c/c 83 nispetindeki 
halk çoğunluğu sefaletin gayyasında çırpınmışlardır. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Ne alakası var? 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Humeyni'nin 

İslami masajındaki sosyal adalet, bu perişan ikiıtMe-
rin en büyük terni'inaıtı olmuştur. Üçbuçuk moLiu azın
lığın sömürü ve tahakkümü artık îran'da sona er
miştir. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti hü
kümetleri dış politikada zaman zaman çok öıniamli 
hatalar yapmışlardır. Tarih ve kader birliğimiz olan 
Cezayir Devletinin bağımsızlığının Birleşmiş Milleit-
lerdeiki oylamasında, kardeş Müslüman Cezayir'in 
aleyhindeki Fransa gibi oy kullanmışızdır. Orta Do-
ğu'ya tepeden indirilerek konulan İsrail Devletini ise 
Türkiye Cumhuriyeti ilk tanıyan Müslüman ülke ol
muştur. Bu tarihi hataların tekerrür etmemesi için 
bugün Humeyni'nin yönetimindeki yeni İslam Cum
huriyetini 

GALİP KAYA (Antalya) — Humeyni'nin mem
leketi ini burası be? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — ... Amerika'nın 
veya Rusya'nın tutumunu 'beklemeden, onlar ne di
yecek diye kuşkuya kapılmadan ve bu kuşkuya ka
pılmadan, «Şahsiyetli dış politika» diyenlere, burada 
sataşanlara da cevaben diyorum ki; İran İslam Cum
huriyetini gecikmeden tanımalıyız ve... (AP sırala
rından gürültüler ve «Ne alakası var» sesleri, MSP 
sıralarımdan alkışlar) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — ... Kardeş, kom
şu İran Devletine destek olduğumuzu 'bildirmeliyiz... 

GALİP KAYA (Antalya) — Ne alakası var?... 
(AP sıralarından gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Milli davalar ve 
miü'i menfaatlerin korunması bakımından... (AP sı
ralarından gürültüler) Size de cevap oluyor, dinleyin 
efendim. (MSP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Milli davalar ve milli menfaatlerin korunması ba
kımından dış politikada gecikmeler iyi değildir, ini
siyatifin bir an evvel ele alınması lazımdır. Değilse, 
İran'ın petrolü hatırına Humeyni taraftarlarına «al
çak» diyen Mr. Carter bile bugün el altından İran'la 
ii'ta'-.,m dip'omatı'- temasbra g'ri$miş 'bulunmakta
dır.' İran'da Humeyni'nin önderliğindeki İslami dev-
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rimin ve İslam Cumhuriyetinin İranlılara, bütün in
sanlığa ve İslam âlemine hayırlı olmasını diliyoruz. 

Saygılar sunarım sayın milletvekilleri. (MSP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
RECEP ÖZEL (İstanbul) — İslamdla devrim yok

tur. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — İslaman kendisi 

devrimdir. İslamın kendisi devrimidir. Bu devrim
den siz de kaçamayacaksınız!.. (AP sıralarından gü
rültüler, MSP sıralarından «Bravo» sesleri) 

3. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal Biber-
oğlu'nun, özellikle sıkıyönetim uygulaması döneminde 
anarşi, terör ve bölücülük hareketlerinin takip ettiği 
seyir, alınması gerekli acil tedbirler ve asayişle ilgili 
kanunlar hakkında gündem dışı konuşması. 

«Meclis Başkanlığına 
Özellikle sıkıyönetim uygulaması döneminde anar

şi, terör ve bölücülük lıareketlerinin takip ettiği se-, 
yir, alınması gerekli acil tedbirler ve asayilşe ilgili 
kanunların durumu hakkında gündem dışı söz rica 
ediyorum. 

Saygılarımla.» 
BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Kemal 

Biberoğlu, buyurun efendim. 
Sayın Biberoğlu, süreniz 5 dakikadır efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, değerli milletveikilleri; 

Maaruzatta bulunmak istediğim konu, İran'a de
ğil ama, güzel yurdumuza, aziz milfetimıize ve onun 
içinde bulunduğu son derece önemli ve acil duruma 
ilişkindir. 

Süremin kısalığını gözönüne alarak son derece 
özet halinde maruzatta bulunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bir süreden be
ri içinde bulunduğu anarşik ortam, vatan sathında 
cereyan eden feci olaylar bütün milleti ıstıraba, en
dişeye gark etmiş durumdadır, bunda hepimiz mütte
fikiz. 

Nihayet gecikmiş de olsa, kısıtlı da olsa, nicelik 
ve nitelik yönünden kısıtlı da olsa, örfi idarenin ilan 
edilmiş olmasıyla memleketimiz ve milletimiz rahat 
bir nefes almak imkânını bulmuştur. Ancak, efkârı 
umumiyenin kesin kanaatti odur ki, bugüne kadar 
alınmış tedbirler yanında, sıkıyönetimin sağlayacağı 
'sonuçlar, yurdumuz için, milletimiz için son ümittir. 

örfi 'idarenin ilan edildiği günden bu tarafa, 
anarşi ve terör olaylarında meydana gelen azalma 

şayanı şükrandır. Yüce ordumuza millet adına tem
silcileri olarak şükranlarımızı arz ediyoruz, Ne var ki, 
örfi idare döneminde dahi birtakım anarşik olayların 
davam etmekte olduğunu ve örfi idarenin tedbirlerini 
anarşistlerin, teröristlerin adım adım zorlamakta bu
lunduklarını da endişeyle takip ediyoruz. Bunun el
bette birtakım sebepleri olmalıdır. Filhakika, bundan 
önce ilan edilmiş olan örfi idare döneminde şanlı 
Türk Ordusunun görevleri, anarşinin, nereden gelmiş 
olursa olsun, sağda, solda, içte, dışta kökünü kurut
maya, odaklarına inmeye büyük dikkat ve gayret 
sarf etmiş ve bumu başarıyla sağlamıştı. 

Bugün öğrendiklerimize 'bakılırsa, sadece bazı ka
tillerin, bazı şerirlerin, bazı canilerin yakalanması 
10, 20, 30, 50 tabancanın, 100-500 merminin yaka
lanması gibi münferit olaylardan öteye, millettin öz
lemle beklediği anarşi yuvalarına inmek ve onları 
kurutmak hareketinin emarelerini görememekten kuş
ku duyuyoruz. 

O ordu, dün o cezri ve zecri tedbirleri almış olan, 
başarılı sonuca ulaşmış olan aynı ordudur. Eminiz 
ki, kendisine imkânlar aynı ölçüde verildiği takdirde, 
aynı şerefli sonucu istihsale muktedirdir. Ne var ki, 
gerek sayılı illerde ilan edilmiş olması, gerekse örfi 
idare ilanının gerekçe'sini'ın son derece knsıtlı tutulması, 
kanımızca örfi idarenin özlediğimiz ve beklediğimiz 
köklü icraatını önlemektedir. 

Bunun dışında, eşgüdüm vesair benzeri tedbirlerle 
bu idarenin ve uygulamalarının kısıtlanma yoluna gi
dildiği kuşkusu da bizde ve kamuoyunda yaygındır. 
Benim teklifim; Yüce Meclisin bir gizli oturumda 
örfi idarenin bugüne kadar olan tatbikatından doğan 
sonuçlar, ihtiyaçlar,ve bu tecrübenin getirdiği gerçek
ler dile getirilmeli ve biz Parlamento olarak kâmil 
manada sonuç olmayı mümkün kılacak tedbirleri, ci
hazları, vasıtaları Meclisin, Hükümetin ve örfi idare
nin emrine vermeliyiz; bu bizim Parlamento olarak 
görevimizdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun yanında, örfi 
idarenin devamlı bir yönetim tarzı olmadığı dikkate 
alınarak, örfi idare kalktıktan sonra yurt sathında ce
reyan edecek olayları önleyici tedbirlerinde müsta
cel en Yüce Meclisten geçirilmesi zorunluluğu var
dır. 

Burada bir hususa önemilö değinimlek işitiyorum. 
Bugünkü gazetelerde Sayın Başbakanın bir be

yanatı çıkmıştır. Sayın Başbakan, (eğer doğru ise, 
doğru olmamasını temenni ediyorum) beyanlarının 
bir yerinde; asayişle ilgili kanun teklif ve tasarıları -
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nın komisyonda engellediğini, eğer engellenmemiş ol
saydı veya bu engel kaldırılacak olursa, bütçeden ön
ce bu tedbirlerin de Meclisten geçebileceği, yolunda 
bir beyanda bulunmuşlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bülent Ecevit, elbet
te Komisyonumuzun, yani bu tedbirleri görüşen Ada
let Komisyonunun oturumlarında hazır bulunmadığı 
için, kendisine bu bilgi başkaları tarafından verilmiş
tir; ama üzülerek kendilerine arz edeyim ki, kendile
rine verilmiş olan bu bilgi gerçeklere aykırıdır. 

Şöyle ki değerli arkadaşlarım; bu tedbirler paketi 
denilen tasarılar 14 . 12 . 1978 günlü oturumda Ada
let Komisyonunun müzakeresine arz olunmuştur. 

Bu oturumda, bundan sonraki 21 . 12 . 1978 gün
lü oturumda, onu takip eden 4 . 1 . 1979 tarihli otu
rumda, 1 1 . 1 . 1979 tarihli oturumda ve nihayet 
18 .; 1 . 1979 günlü oturumda 5 kere, sayın Halk 
Partili komisyon üyelerinin ve Hükümetin isteğiyle 
bu tasarıların görüşülmesi ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, lütfen toparlayın 
efendim, rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Devamla) — 
Bir tanesinde de tasarının 1 nci maddesi; yani Polis 
Vazife ve Selahiyetleri Hakkındaki Kanun Tasarısının 
9, 15, 20 nci maddeleri, Sayın Eyüboğlu'nun İçişleri 
Bakanına vekâlet ettiği günkü oturumda geri alınmış
tır. Bu tasarıyı bugün Komisyonda görüşmeye başla
dık. 

Bu erteleme taleplerinin her birisini takiben Ada
let Partili komisyon üyeleri ve özellikle bendeniz, her 
seferinde söz alarak, bu teklifler memleketin içinde 
bulunduğu müşkül şartların yegâne davası olarak ef
kârıumumiyeye takdim olunmuştur. Hatta Sayın Cum
hurbaşkanımız yılbaşı mesajlarında bile bunların bir 
an önce çıkarılması lüzumuna değinmiştir. Bu tasarı
ların ne derece derde deva olduğunun tespiti için bu 
kadar mehil talebi yersizdir. Hükümet buna çoktan 
hazır olmalıydı. Bir an evvel bunları görüşelim de-
mişizdir; gerçek budur. Bunu düzeltiyorum, Sayın Hü
kümetten ve efkârıumumiyeden gerçeğin bu olduğuna 
inanmasını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Teşekkür ederim efendim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın ^Şener 
Battal arkadaşımızın gündem dışı konuşması üzerine 
Yüce Meclisimize açıklamada bulunma gereğini duy
dum. Bu olanağı, bu fırsatı verdiği için Sayın Şener 
Battal arkadaşımıza teşekkür ederim^ 

Hükümetimiz ve ulusumuz, iran'da son aylarda 
yer alan olayları ve önemli gelişmeleri çok yakın bir 
dikkitle izlemiştir; fakat gelişmeleri yakın bir dikkat
le izlerken, İran'ın iç durumuna, iç sorunlarına karış
ma, hatta o konuda yorumlarda bulunma anlamına 
gelebilecek herhangi bir davranıştan kaçınmaya özen 
göstermiştir. 

İran'daki olayları, öyle sanıyorum ki, İran'ın ken
dine özgü koşullarını unutarak değerlendirmek, o ko
şullar dışında değerlendirmek ve İran'daki olaylardan 
ve gelişmelerden, Türkiye gibi koşulları bir hayli deği
şik olan ülkeler için sonuçlar çıkarmak son derece 
de yanıltıcı olabilir. 

Bizim İran'la çok derin tarihsel ve kültürel ilişki
lerimiz, bağlarımız vardır; fakat özellikle rejimleri
miz arasındaki farklılık dolayısıyla, ekonomik koşul
larımız, toplumsal koşullarımız arasındaki bazı fark
lılıklar dolayısıyla, her iki ülkedeki siyasal gelişmelerin 
de birbirinden bir ölçüde ayrı olması doğaldır. 

Biz, bu dikkati gösterdiğimiz içindir ki; yani İran' 
daki önemli gelişmelerle ilgili herhangi bir taraf tut
ma veya telkinde, etkide bulunmak görüntüsünden 
kaçınmaya özen gösterdiğimiz içindir ki, gelişmeler 
bir sonuç aşamasına ulaşıncaya kadar, Hükümet ola
rak herhangi bir tavır almaktan, hatta herhangi bir 
yorumda bulunmaktan kaçındık ve başka ülkelere de 
aynı davranışı telkin ettik sırası geldikçe. Çünkü uzun 
bir devlet geleneği bulunan İran halkının, kendi sorun
larına kendi özgür iradesiyle çözüm bulabileecğine 
inanıyorduk ve bu inancımız sürmektedir, hatta bazı 
olaylar bunu kanıtlamıştır. 

Son günlerde İran'daki olayların ve gelişmelerin 
belli bir yöne yöneldiği ve bir sonuç aşamasına gel
diği ortaya çıkmıştır. Bunun üzerine Hükümetimiz, 
dün gece Meclis toplantısı devam ederken konuyu de
ğerlendirmiştir, görüşmüştür ve o görüşmenin, değer
lendirmenin ışığında bu sabah Sayın Cumhurbaşkanı
mızla da görüştükten sonra, ben, izin verirseniz, siz
lere şimdi sunacağım açıklamayı yapmış bulunuyo
rum. 

Açıklamam şöyledir : «Komşumuş ve dostumuz 
İran'da yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemin kar
deş İran halkına hayırlı olmasını dilerim. İran'daki iç 

4. — Başbakan Bülent Ecevifin, Konya Milletvekili 
Şener Battalın İran'daki iktidar değişikliği hakkındaki 
gündem dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Başbakan Bülent Ecevit bu
yurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar.) 
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olayların gelişmesini, Türkiye başka ülkelerin içişleri
ne karışmama kuralına titizlikle uyarak izlemiştir ve 
her devletin bu kurala uyması gereğini hatırlatmıştır. 
Uzun bir devlet deneyimine sahip olan İran halkının; 
tüm sorunlarını kendi özgür iradesiyle çözebilecek ye
tenekte olduğu, halkın siyasal erginliğinin bunu sağ
layacak düzeyde bulunduğu, olaylar içinde kanıtlan
mıştır. 

Yeni dönemin İran'a yeni bir rejim getireceği bel
lidir. Yeni dönemi başlatan halk hareketinin demok
ratik niteliği, öyle sanıyorum ki, kurulacak rejimin 
de niteliğini belirleyecektir. 

Türkiye ile İran arasında, komşuluğun ötesinde, 
tarihsel ve kültürel bağlardan ve ortak manevi değer
lerden kaynaklanan bir yakınlık vardır. Hükümetimiz, 
İran'ın yeni yönetimiyle ilişkilerini ülkelerimiz arasın
daki bu yakınlığa ve geleneksel dostluğa uygun bi
çimde geliştirmeye özen gösterecektir. İlişkilerimiz
deki gelişme, inanıyorum ki, bölge barışı ve huzuru 
açısından da önemli bir otken olacaktır. İran'daki ye
ni yönetime, İran'ın esenliği ve kardeş İran halkının 
mutluluğu ve refahı yolundaki çalışmalarında başa
rılar dilerim.» 

Bugünkü demecim budur sayın milletvekilleri. Ta
bii her hangi bir yorumda bulunmaktan, objektif bazı 

/. — İzmir Milletvekilleri Erol H. Yeşilpınar ve 
Zeki Efeoğlu'nun, 11/39 esas numaralı Gensoru öner
gesindeki imzalarını geri aldıklarına dair önergesi. 
(4/187) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır. 

/ . — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar- i 
kadaşının; Hükümetin bir kısım memurları tasfiye 
etmek için plan hazırladığı iddiasıyla Bakanlar Kurulu 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesi. (11/52) I 

BAŞKAN — Gensoru önergesi vardır ve bastırılıp j 
sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Gensoruyu okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına J 

GEREKÇE : 
3 Ekim 1978 tarihli Hürriyet Gazetesinden öğre

nildiğine göre, Başbakanlık tarafından memurlar ara
sında büyük çapta tasfiyeye imkân veren gizli bir ra- | 

gerçeklere değinme dışında birtakım yorumlarda bu
lunmaktan kaçındık. Aynı şekilde Sayın Şener Battal 
arkadaşımızın yorumlamaları üzerinde de her hangi 
bir düşünce belirtmek istemiyorum. Çünkü, o konu
da bir düşünce belirtmeyi, o yorumlara iştirak etmeyi 
veya iştirak etmemeyi bile, bir komşu ülkenin içişleri 
üzerinde fikir belirtme anlamında yorumlanabilece
ğinden kaygı duyuyorum. 

Bu demecimizin anlamı açıktır. Şu anda İran'da, 
bildiğimiz şu ana kadar gelen haberlere göre, hükü
met kurulmamıştır; bir Başbakan vardır, hükümet 
kurulmamıştır. Elbette hükümet kurulunca, Türk 
Hükümeti de üzerine düşen görevi öncelikle yerine 
getirecektir. 

Bu arada, hükümet kurulmasını da beklemeden 
kamuoyuna açıklanan bu demecimizi Tahran'dak'i Bü
yükelçimize gönderdik ve Tahran'daki Büyükelçimize 
ayrıca İran yetkililerine Hükümetimizin, Devletimi
zin, Ulusumun iyi niyeti, iyi dilekleri ve İran'la işbir
liği konusundaki düşünceleri, dilekleri konusunda da 
sözlü mesajımızı ulaştırmasını istedik. 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Efendim, gündeme geçiyoruz. 

11/38 esas nuamaralı Gensorunun imza sahiple
rinden 2 arkadaşımız; Sayın Erol Yeşilpınar (izmir 
Milletvekili) ve Sayın Zeki Efeoğlu (İzmir Milletve
kili) imzalarını geri almışlardır. Bilgilerinize sunuyo
rum. 

i por hazırlattırılmıştır. Bu rapor «Mutlaka uyulması» 
emriyle bakanlıklara gönderilmiştir. Bakanlar da uy
muşlardır. 

Hükümetin böyle bir temizlik ve tasfiye işine gi
rişmesi kanunları ve Anayasayı açıkça ihlaldir. 

j Hükümet, devletin devamlılığı, hükümet tasarruf-
I larının geçerliliği, hukukun üstünlüğü ilkelerini açıkça 

zedelemiştir. 

j Ecevit hükümeti, adı konmamış bir ihtilal hükü
meti gibi davranmış, vatandaşları ikinci, üçüncü sınıf 
vatandaşlar yahut «Parya» 1ar zannedip temizliğe gi
riştiğini ilan edebilmiş, Milliyetçi Türk vatandaşlarına 

I savaş açmıştır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 
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Kimi nereden, niçin temizliyor Sayın Başbakan ve 
Hükümet üyeleri? Yoksa bir yandan kendileri devlet 
dairelerinde temizlik adıyla eylem yaparken, sokak
taki eylemcilere, milliyetçi, vatansever memleket ev
latlarının temizlenmesinin işaretini mi vermektedir
ler? 

Sayın Ecevit'in yandaşlarının raporunun başlığı; 
«MC döneminde kamu görevlileri ve kamu yöne

timinde yapılan tahribatın düzeltilmesine yönelik ön
lemler» 

Her şeyin adı önlem oluyor, bu zihniyette. Temiz
lik eş anlamlıdır, önlemle. Tasfiye, kitleleri işten top
luca kovma temizliktir, önlemdir. 

Muhalefette bulunsalar, bu icraatı başkaları yap
saydı o zaman adı kıyım olurdu. 

«Anılan kadroları, MC yandaşlarından arındıra
rak, kamu yönetiminde yeni bir kadro (ekip) oluştu
rabilmek için önerilebilecek, yasal önlemler» den 
bahseden Başbakan, bu yeni kadroların vasıflarını 
belirtmeye mecburdur. Bizce bu kadro yandaşlar kad
rosudur. Diyanet alacaklılarının kadrosudur. Değilse 
Hükümet Başkanı 1930'ların kızılca kadrolarını yeni
den kurma çabasında mıdır? Bu açıklanmalıdır? 

Bu tasfiye planı ile hükümet, aczin, iki yüzlülü
ğün, sahteciliğin tipik bir örneğini mi vermek çaba
sındadır? 

Kendin - yüzbinlerce memuru hedef alan bir kı
yımı planlayacaksın, sonra da Danıştay kararlarını 
uyguluyor pozunda görüneceksin «Hukukun üstün
lüğüne saygınlık» taslayacaksın. 

On maddelik planın birinci maddesidir bu. Doğ
rusu plancılıkta «Kan kırmızı» dırlar, üstattırlar. 

Planın ikinci maddesi şu; «657 sayılı Devlet Me
murları Kanunununa ve Bütçe Kanununa göre yeni 
kadrolar alarak, - özellikle müşavir kadroları - MC 
militanlarını bu kadrolara atayarak kilit kadroları bo
şaltarak» bu yol kadro şişkinliklerine yol açsa bile bir 
süre sonra bu kişileri tümüyle tasfiye ederek, kadro 
iptali yoluyla bu şişkinlik giderilebilir.» 

Plandan diğer özetler; 657 sayılı Kanunun 76 ncı 
maddesine göre taşra örgütü bulunan kurumlarda 
Merkezdeki memurlar taşra örgütlerine atanarak 
merkezdeki kadroları boşaltmak, Hükümet bu kadro
larda özgürlüklerine hassasiyet gösterdiği TKP'lileri 
mi, THKP-C mensuplarını mı, TİKP mensuplarına mı, 
peşkeş çekecek. Arzuladığı (YENİ KADROLARI) 
kimler için kimlerle oluşturacak. 

Planda, - Muvazaalı yoldan - kurumlararası yer 
değiştirme öngörülmektedir. 

Taşra kuruluşları olmayan kurumlardan, taşra ku
ruluşları bulunanların önce merkez teşkilatına sonra 
oradan taşra'teşkilatına memur sürgünleri tertip ede
cekler. «Böylece bazı militanlar Ankara dışına gön
derilip istifa etmeye zorlanacaktır.» 

Planda başka bir şeytan icadı; «Kurum içinde yer 
değiştirmek: Bir kısım memurlara, sahip oldukları 
yetki ve sorumluluklara denk olmayan . . . . . daha 
aşağı görevler yaptırmak yoluyla bu kişileri cezalan
dırarak emekliye ayrılmalarını veya memuriyetten ay
rılmalarını sağlamak.» Örneğin : Bir daire başkanını 
müşavirliğe atayarak evrak ve arşiv işlerini düzenle
mekle görevlendirmek. 

Sormak isteriz; evrak memurunu veya sokaktaki 
militanı Hükümet daire başkanlığına da atayacak mı
dır? 

Hükümetin hedefi, Milliyetçi Cephe döneminde 
264 921 memur atandığından bunların tasfiyesidir. 
Zahirde budur. Ama emekli çağına gelmiş memur
lar da plana dahil edildiğine göre MC döneminde 
atananlar tek hedef değildirler. 

Milliyetçi, mukaddesatçı bütün memurlar bu Hü
kümetin kıyımına hedef olmuştur ve olmaktadır. Pek 
çok bakanlık, Genel Müdürlük ve kuruluşlarda top
luca kıyımlar, tasfiyeler başlamıştır. 

Bu planı uygulamaya koymuş ve koyacak bütün 
bakanlarıyla birlikte Başbakan Sayın Bülent Ecevit 
haklarında Anayasanın 89 ncu ve Millet Meclisi iç
tüzüğünün 107 nci maddesi gereğince Gensoru açıl
masını arz ve teklif ederiz. (11 . 2 . 1979) 

Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak 

Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola 

Konya Milletvekili Kahramanmaraş Milletvekili 
İhsan Kabadayı M. Yusuf Özbaş 

İstanbul Milletvekili 
Turan Kocal 

Elazığ Milletvekili 
M. Tahir Şaşmaz 

Sivas Milletvekili 
Ali Gürbüz 

Niğde Milletvekili 
Sadi Somuncuoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Nevzat Kösoğlu 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan 

BAŞKAN — Sayın üyeler, okunmuş bulunan 
Gensoru önergesinin, Anayasanın 89 ncu maddesine 
göre gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki gö
rüşmeler için, özel gündem önermek üzere Danışma 
Kurulu önerisi hazırlanamadığından, görüşme günü 
Anayasa çerçevesinde Başkanlıkça önerilecektir. 
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Buna göre, Gensoru önergesinin gündemin «Özel 
Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında yer alması ve 
gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüşmelere, 

diğer Gensoru önergelerinin bitiminden sonra başlan
masını oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

V, — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumlarla işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Özel Gündemde Yer 
Alacak İşler» kısmının 1 nci sırasında yer alan 11/31 
esas numaralı, Erzincan Milletvekili Timuçin Turan 
ve 9 arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerle
rinde çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla 
ayrıcalık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği id
diasıyla Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşme
lere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin Koy 

İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz, göreve baş
ladığı günden bu yana, aşırı partizanca tutumu nede
niyle Bakanlığında çalışan işçileri birbirlerine kırdır
ma noktasına getirerek, anarşiyi bizzat körükler bir 
duruma düşmüştür, 

Bakanlığına bağlı YSE ve Toprak İskân Genel 
müdürlüklerinde, 9 işyeri dışındaki bütün işyerlerinde 
işyeri yetkisini mahkeme kararıyla almış bir sendi
kayı kendi siyasi emellerine ramolmadıkları gerekçe
siyle Cumhuriyet kanunlarına tamamen aykırı yol
lardan eritme gayreti içine girmiştir. 

Bunu sağlamak için, aralarında bir Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekilinin de bulunduğu yandaşla
rına sarı sendika kurdurmuş yine kanunsuz yollarla 
bu sendika ile naylon sözleşme imzalamak suretiyle 
40 000 civarında şerefli Türk işçilerini bu sarı sendi
kaya ciro etmeye kalkışmıştır. Yetkili sendikanın 
mahkemeden aldığı tehiri icra kararlarını da hiçe 
sayarak alenen suç işlemiştir. Yaptığı naylon sözleş

menin kendi kurdurduğu sarı sendikaya üye işçilere 
uygulanmasını bunun dışındakilere uygulanmamasını 
emrederek kanun dışı ve sorumsuzca icraatına devam 
etmiş, muhasebelerle hâsıl olan tereddütler üzerine 
yine gayrı kanuni bir şekilde deruhte-i mesuliyet ede
rek, Maliye Bakanını da kendisine suç ortağı yapmış
tır. Uygulamada bu kanunsuzluklara göğüs germeye 
çalışan ve kurdurduğu sendikaya geçmeyen işçilere de 
zulüm etmeye başlamış, kış ortasında sayıları binleri 
bulan işçiyi sokağa atmış, sürmüş perişan etmiştir. 

Ayrıca kurdurduğu sendikayla yaptığı kanun dışı 
naylon sözleşmeden istifade edecek işçileri de soydur
muş, her birinden soraki 1 500'er lira toplattırarak 
naylon sendikanın hesabına geçirttirmiştir. Bu şekilde 
ortaya çıkan soygun rakamı akılları durduracak mer
tebededir. En az 45 milyon lira dolayında olan bu 
paranın akıbeti bizlerce çok iyi bilinmektedir. 

Bütün bu konuların Yüce Meclisin huzurunda or
taya konulması yapılan kanunsuzlukların detayları ile 
gözler önüne serilmesi ve hesabının sorulması kaçı
nılmazdır. Anayasa, 1475 sayılı îş Kanunu, 274 ve 
275 sayılı kanunlar Köy İşleri Bakanınca çiğnenmiş
tir. Köy İşleri Bakanlığı işyerlerinde işçiler düşman 
kamplara bu Bakanın tutumu nedeniyle bölünerek 
birbirleriyle çatışma durumuna getirilmişlerdir. Yakın
da bu nedenlerle işverenlerin canına kasta varacak 
fiillerden dahi endişe duyulmaktadır. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Anayasanın 89 ve 
Meclis İçtüzüğünün 107 nci maddeleri gereğince 
Gensoru açılmasını istemekteyiz. 

Gensoru isteğimizin gündeme alınmasını saygıyla 
rica ederiz. 

Erzincan Milletvekili Antalya Milletvekili 
Timuçin Turan Kaya Çakmakçı 

Burdur Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
Ahmet Sayın İbrahim Topuz 

İstanbul Milletvekili Manisa Mîilletvekilİ 
Ekrem Ceyhun Sümer Oral 

Kastamonu Milletvekili Amasya Milletvekili 
Nihat Karol Muhammet Kelleci 

Afyon Milletvekili Ankara Milletvekili 
Mehmet Özutku Mustafa Başoğlu 
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BAŞKAN — Efendim, Gensoru önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerde, 
Anayasada belirtilen sıraya göre önerge sahibi, siyasi 
parti grupları adına birer üye ile Başbakan veya bir 
bakan konuşacaklardır. 

Konuşma süreleri, İçtüzüğümüzün 61 nci maddesi 
gereğince Hükümet ve siyasi parti grupları adına 
20'şer dakika, önergedeki imza sahiplerinden biri için 
10 dakikadır. 

Önerge sahibi olarak Sayın Timuçin Turan, bu
yurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Timuçin Turan, Adalet Partisi Grubu baş-
kanvekıllerinden gelen tezkere gereğince, grup adına 
da gerekli konuşmayı yapacaklardır. Kendi adına. 
10 dakika, grubu adına 20 dakika, toplam 30 dakika 
konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Turan. 
TtMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; şahsım ve Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grubu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümet, işba
şına geldiği günden bu yana, her sahada olduğu 
gibi, Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanlığında da ça
lışmalar üzerindeki zulüm alabildiğine devam etmek
tedir. Bu Gensoru, konusu itibariyle bu zulüm tab
losundan bir kesiti havidir. Alacağımız kesit, sadece 
işçilerin sendikalarda başlarına gelenleri sergileyecek. 
Yine sadece, bu kesit üzerinde kanun dışı yollarla 
oynanmak istenen oyunlar gözler önüne konulacak
tır. 

Burada ortaya konulacak iddiaların tümünü ispat
lamaya yarayacak belge ve bilgilerin elimin altında 
bulunduğunu da peşinen belirtmek isterim. 

Değerli milletvekilleri, Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığının en önemli istihdam ve iş yapma 
kapasitesi en fazla olan birimi Yol - Su Elektrik Ge
nel Müdürlüğüdür. Bu Genel Müdürlükte 1 Ocak 
1978 tarihi itibariyle 27 OOO'i sürekli iş akdiyle, 
9 OOO'i de mevsimlik iş akdiyle olmak üzere toplam 
36 000 dolayında işçi çalıştırılmakta idi. Bu işçilerin 
çalıştığı işyeri sayısı 93'tür. 

Toplu sözleşme yapma döneminin başlangıcı olan 
1 Mart 1978 tarihinde bu 93 iş yerinin 84'ünde Ba
ğımsız Köy YSE - İş Sendikasının, 9'unda da Yol - tş 
Federasyonuna bağlı YSİ - İş Sendikasının işyleri 
esasına göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi aldık
ları görülüyor. 

Yine Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bağ
lı Toprak İskân Genel Müdürlüğünün 72 işyerinden 

7l'inde Köy YSE - İş Sendikası işyeri düzeyinde söz
leşme yapma yetkisi alıyor. Yetkili sendikalar, işve
ren Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına çağrıda 
bulunuyorlar. Herhangi bir yetki ihtilafı olmadığı 
için, sözleşme görüşmeleri başlıyor. Ancak, Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanı Sayın Ali Topuz'un 
kabul edemeyeceği bir durum vardır ortada. O da, 
kendisine ve partisine emir kulu olmayan sendikala
rın, sendikacıların ve diğer, çalışanların varlığıdır. 

Sayın Topuz ve yandaşları bu durumu bir türlü 
hazmedememektedirler. Nasıl olur da Cumhuriyet 
Halk Partili Sayın Topuz'un bakanlığında, kendi de
yimleriyle, faşist bir sendika olur. Kendilerinden ol
mayan herkese faşist diyenler, bu defa kanun dışı 
ve gerçekten faşistçe uygulamalara girişirler. Ne pa
hasına olursa olsun, Sayın Ali Topuz bu sendikayı 
yok edecektir. Bu sendikayla sürdürülen toplu iş 
sözleşmesi müzakereleri askıya alınır, sendikanın mü
racaatları çeşitli bahanelerle atlatılır. Bakanın kapı
sında saatlerce, günlerce bekleyen sendika yönetici
leri, elleri boş dönerler. Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse, Sayın Topuz, bugün git yarın gel taktiğiyle 
Köy YSE - İş yöneticilerini atlatarak hayli zaman 
kazanır. Bu arada işçiler arasında sürgünler, kıyım
lar başlatılır ve giderek hızlandırılır. 

Hadiseleri anlatmaya devam ederken, burada bir 
noktayı özellikle tebarüz ettirmek istiyorum. Bu me
sele bir arkadaşımız tarafından 1979 yılı Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesi Bütçe Karma Ko
misyonunda görüşülürken, kısaca ortaya kondu. Sa
yın Topuz bu konuşmaya verdiği cevapta, meseleyi 
saptırma yoluna gitti. Milletvekili arkadaşlarımızın 
adeta Köy YSE - İş Sendikasının savunuculuğunu id
dia ederek, bu sendikanın bugünkü yöneticilerini 
suçladı ve kendi, savcı - hâkim kompozisyonu içinde 
nerede ise bu sendikayla yöneticilerini hem itham, 
hem de mahkûm etti. Yani meselede mevcut kanun
lar muvacehesinde işverenin tarafsız hareket etmesi 
gerektiği gerçeğini bir kenara ittiğini, sendika seçme 
hürriyetini tanımadığını, bu vesileyle ortaya koymuş ( 

oldu. 

vŞunu kesinlikle ifade etmek istiyorum: Biz hiç bir 
sendika, ya da sendikacının savunuculuğunu yapmı
yoruz, esasen işimiz de değildir. Ancak,, ortada 
açılk kanunsuzluklar varsa bunları ortaya koymak ve 
karşısına çıkma'k da görevimiz'diir. 

Esasen, Bütçe Karma Komisyonumda Cumhuriyet 
Halik 'Partili bir sayın miilletvelkiliriin de dediği gibi, 
Türkiye'de sendikalların dışarı'dan savunulmalarına 
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ihtiyaçları olmaması gerekir. Zira, kanunlar kendi- ı 
lerine gerekli ve en kuvvetli savunma im'kânını, grev I 
hakkını vermiştir; doğrudur. Aldı geçen sendika bu 
hakiki kullanamamış, ya da kullanmamış, bu ayrı bir 
konudur. Ama nasıl kullanamamış? 

Siz, kalkar da Yargıtay kararlarıyla kesinleşmiş 
'kanunsuzluklara başvurarak, şantaj yoluyla işçiyi I 
sendika değeştirmek mecburiyetinde bırakırsanız ne 
yapsın o sendika? I 

Hükümetin üyesi, kanunları, mahkeme kararları
nı, Yargıtay kararlarını ayaklar altına alıp çiğneyecek, 
siz de'özgür sendikacılıktan, grevden bahsedeceksiniz. 
Adalet er geç tecelli eder, suçlu olan cezasını görür; I 
ama 3 - 5 ay da işçi mağdur olur, özgür sendika kal
mak I 

Bu kanun dışı işlerin hesabını elbette soracağız, 
bunun için buradayız; hakkın, haklının, mağdurun I 
savunmasını elbette yapacağız. 

Sayıa Topuz, Bütçe Karma Komisyonunda bazı 
üyelerin yaptıkları tenkitlere karşılık şöyle diyor : 
«iKöy YSE - tş Sendikasını savunmayın, ben Köy I 
YSE - tş Sendikası ile % 1 işçiden, % 2 Devletten 
kesilmek suretiyle oluşan Milli Sanayii TeşjVik Fo
nunda toplanan paraların hesabını veremedikleri için, 
bu paraların sarfıyla ilgili statü onaylanmadan bazı 
yatırımlara girişildiği için, sözleşme masasına oturma- .1 
dimi. Müfettişlere incelettiriyorum, 100 miüyon lirayı I 
aşkın para çarçur edilmiş, suçluları mahkemeye ve- I 
rîyorum, vesaire...» I 

Değerli milletvekilleri, bu bahane sudan bir baha
nedir. Bir noktada şahsımı da ilgilendirdiği ve istis
mar edildiği için aydınlatmakta yarar görüyorum. 

1974 ve 1976 yıllarında Köy işleri Bakanlığının 
bu sendikayla yaptığı sözleşmelere bir 130 ncu mad
de konmuş. Bu maddeye göre, sözleşmeyi 1974 yılın- I 
da imzalayan o zamanki Bakan Sayın Mustafa Ök, 
«'Halik Sektörünü Teşvik Primi» adı altında, % l'i iş- I 
çiden, % 2'si işverenden kesilecek paralarla bir fonun I 
teşdklküllünü uygun görmüş; ancak o za/mıanlki Oumhu-> 
riyet Halk Partisi iktidarı döneminde bu fonda biri- I 
ken paraların denetlenmesine hiç ihtiyaç duyulma- I 
mty 

1976ya imzalanan sözleşmede ise isim değişikliği I 
olmuş, yeni ismi «Milli Sanayii. Teşvik Fonu» dur. I 
Maddeye göre, sendika sözleşmeye taraf olduğu için I 
bir şirket statüsü hazırlamış, zamanın işvereni bu sta
tüyü onaylamış ve Köy - San Anonim Şirketi kurul
muş. 'Sözleşmedeki maddeye göre, işveren şirkette de-
net'im görevi ifa edeceği için, işveren adına o zaman J 
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YSE Genel Müdür Yardımcısı olan ben, personel üni
tesi de bana bağlı olduğu için, bila ücret, denetçi 
olarak bakanlıkça görevlendirilmişim. Zaten ücretli 
görevlendirilmem söz konusu olamazdı, zira DevM 
memuruydum. 

Bunu niye söylüyorum? Bütçe Karma Komisyonu 
zabıtlarım inceledim, bazı üyelerin şahsımla ilgili ba
zı iddia ve imalarına rastladım; aksini iddia eden is
patla mükelleftir. 

Böylece, ücretsiz olarak ve mevcut görevime ek 
olarak bir dönem Köy - San'ın denetçiliğini yaptım. 
Bu konuyla ilgili yazışmalar Bakanlığınızın arşivle-
rindedir; açar, bakarsınız. 

Şunu demek isterim, Köy - San bir anonim şir
kettir, sahibi Yol - Su Elektrik işçisidir, Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuştur, sahiplerine karşı; yani 
YSE işçisine karşı hesap vermekle yükümlüdür, Sa
yın Ali Topuz'a hesap vermeye mecbur da değildir. 
Sayın Bakan, Türk Ticaret Kanununun şirketlerle il
gili mevzuatını tetkik ederse bunun böyle olduğunu 
görüı4* 

Köy - San'ın Yönetim Kurulu istediği işlere ya
tırım yapmakta muhtardır, işvereni temsil eden de
netçi, paranın sarfını kontrol ederek, Genel Kurula 
ve işverene, şirket tüzüğüne uygun sarf edilip edilme
diği konusunda rapor verir. Yoksa, iddia edildiği gi
bi, «şuraya yatırım yap, buraya yatırım yap» demek 
hakkına sahip değildir. 

Şirketin yöneticilerinden hesap sorulacaksa mutat 
genel (kurullarda, sahibi olan Yol - Su Elektrik işçisi 
sorar. Milletvekili seçildikten sonra, kapanan hesap 
dönemini müteakiben denetçilik görevim de sona er
miştir. 

Burada şunu sormak isterim; Sayın Ali Topuz aca
ba sarfları kontrol etmek için işvereni temsil edecek 
bir denetçiyi mez'kûr sözleşmeye göre görevlendirmiş 
midir Hayır. Peki bu, görev ihmali değildir de ne
dir1* , 

13 aydır sözüm ona iktidardasınız, neden bir de
netçi görevlendirmediniz? Son 2 ay içinde mfüfetitiş gö
revlendiriyorsunuz, tahkikatlar yapılıyor, ondan sonra 
Komisyonda partimize mensup üyelerle paslaşmalar; 
efendim şöyle olmuş, böyle olmuş, cevap veriyorsu
nuz «Bu sendika savunulamaz, hesaplan incelettim, 
bazı genel müdürler yetkilerini aişan işler yapmışlar, 
sendika yöneticileri mahkemeye gîdecekrhiş, vesaire 
vesaire...» şeklinde. 

Sayın Bakan, müfettişin verdiği rapora istinaden 
ne yaptıysanız gelin burada açıklayın. Bu konuşma-
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yi 10 Ocakla yapıtınız, aradan 34 gün geçti. Bu 34 
gün içerisinde ne yaptığınızı gelin buradan açıklayın. 
Bu meseleyi sömürüyorsunuz. Netlice, sözleşme masa
sına oturmamanız için, böylece aisi'l nedenin bu olma
dığını her halde artık kabul edersiniz. 

Sayın Balkan önce kendisine, sonra Halk Partisine 
talbi olacak sendika arzu etmektedirler. Bu arada şunu 
Sayın Balkana hatırlatırım: 9 işyerinizde yetki alan es-
kli YSÎ - İş, yeni YSE - tş sendikasının fon hesabını 
da acaba inceletmeyi düşünüyor musunuz? inceletti
rin bakalım ortada para, ya da yatırım bulabilecek mi
siniz? Ama onlara ilişemezsinİz, çünkü onlar sizin em-
rinizdedir. İşte size buradan söylüyorum, görelim ba
kalım. 

Hadiseyi anlatmaya devam ediyorum: 11 Ekim 
1978 günü, diğer 9 işyerinde yetki alan Yol - tş Fe
derasyonuna bağlı YSt - tş Sendikasıyla işyeri düze
yinde toplu iş sözleşmeleri imzalanır. 84 işyerini ilgi
lendiren toplu sözleşme görüşmelert askıdayken, Sa
yın Alı Topuz, hazırlıklarını tamamladığına inanmış 
olacak ki, aniden atağa kalkar. Birden bire YSE Ge
nel Müdürlüğü işyerlerinde, Yol - tş Federasyonuna 
bağlı olarak işyeri düzeyinde bir sendikanın teşkilat
lanmasına başlanır. Sendikanın adı YSE - Iş'tlir. YSE' 
nin bölge ve il müdürleri seferber olur, birbirleriyle 
yarışa çıkarlar. İşçilere, bu sendikaya üye oldukları 
takdirde, derhal sözleşmenin bağlanacağı, haklarını 
alacakları, aksi takdirde hiçbir şey alamayacakları, 
işiten atılacakları, sürülecekleri söylenir. 

İşte, faşizm edebiyatını dillerinden düşürmeyen
lerin yaptıkları bu girişıimilere ne ad 'takacaklarını me
rak ediyorum. 

Sivas plakalı bir YSE pikabının içindeki devlet 
memurlarını, sırf bu sendikanın teşkilatlandırma ça
lışmalarını yapmak üzere Erzincan'a getirdiğini ve 
bunların yaptığı çalışmaları bizzat gördüm, izledim. 
Bu safhada, YSE - tş Sendikasının kuruluş çalışma
ları yürütülürken, Sayın Ali Topuz, 18 nokı işkolun
da yetki alan Yol - tş Federasyonuyla, dahla önceki 
güvenoyu alamamış hükümetinizin 1 aylık, pek de 
erifüsi olmayan görev dönemi içinde 11 Temmuz 1977 
tarihinde işkolu düzeyinde imzaladığı sözleşmeye, 
11 Ekim 1978 günü ek bir sözleşme yaparak, bu yap
tığı ek sözleşmeyi Yol - tş Federasyonunun işyerle
rinde kendi adına yetkili kıldığı YSE - tş Sendikası 
üyösi olan işçilere uygulayacağını, aynı günlü tamim
le bildiriyor. Tamimin tarihi 11 Ekim 1978, sayısı 
27 Ö69'duı\ 

Sayın Ali Topuz'un burada hakkını teslim etmek 
gerekirse Bakanlığın büroikrasfeini, rekor düzeyde hız

lı bir şekilde çalıştırdığını söylemek yanlış olmaz. Zi
ra, 9 işyerinde yetki almış olan YSİ-İŞ ile 11 Ekim 
günü sözleşme yapıyor, Yol-lŞ Federasyonu ile yine 
11 Ekim günü işkolunda ek sözleşme yapıyor, aynı 
gün Yol-îş bu sözleşmeyi uygulama yetkisini kendi
sine bağlı YSE-lş'e devrettiğini bildiriyor, yüne aynı 
11 Ekim günü, teşkilata tamimi gönderilmek suretiyle 
bu sözleşmeyi YSE-tş üyelerine uygulayın deniliyor. 
Bu ça'bukluk karşısında şapka çıkarmak gerekir di
yeceğiz ama, açık seçik muvazaa kokan bu senar
yonun, daha önce ve daha sonra hazırlanmış olduğunu 
ve uygulamaya 11 Ekim günü konulduğunu da YSE'de 
(bilmeyen yoktur; bir hafta önceki tarihle, uçak mer
diveninde atılan imzayı bile. 

'Değerli milletvekilleri; yapılan bütün bu işlemle
rin kanunlara apaçık aykırı olduğunu ayrıca belirtme 
gereğini, bu noktaya kadar duymadım. Burada bir 
tespit daha yapmak istiyorum. 

İşverence kurdurulan YSE - İş Sendikasına bu 
noktadan itibaren, sendika lÜteratüründeki adını söy
leyerek değineceğim; bu sarı sendikanın kurucularına 
bir bakalım: Başkanı, İstanbul Belediyesinin Cumhu
riyet Halk Partili eski encümen üyesi. Mali sekreterli, 
Cumhuriyet Halk Partisinin bir İstanbul Millet!veki-
11; Sayın Ali Topuz'un yakın arkadaşı. Diğer Cum
huriyet Halk Partili kurucuları saymaya lüzum yok. 
DİSK'in kulakları çınlasın, tam bir sendika - işveren 
uyuşması ve uzlaşması. Yani âlâsından bir aile saa
deti, •* 

'Bu uygulamanın başlamasıyla birlikte faşist baskı
lar artıyor. Köy YSE - tş mensubu işçiler, 9 aydan 
heri devam eden perişanlıklarına zor kış şartları da 
eklenence, yavaş yavaş YSE - tş'e kayıyorlar. Sayın 
Ali Topuz'un, çoğu Cumhuriyet kanunlarından bi
haber merkez ve taşra yöneticileri, derebeylik örnek
leri veriyorlar. Bir YSE bölge müdürü, Köy YSE -
İşten san sendikaya geçmedikleri halde, işçileri sarı 
sendikanın üyesiiymıiş gibi göstererek, her işçi için 30-
45 bin lira arasında değişen ve adına toplu sözleşıme 
primi denilen 6 milyon lira dolayında parayı, muha
sebeden çekerek çekmecesine koyuyor. İşçileri te
ker teker çağırıyor, sarı sendikaya üyeliklerini biz
zat kendisi sağlayarak paralarını veriyor. 

Böyle cahilce şantajlarla kalınsa neyse; sürülen, 
kıyılan işçinin, sendikacının haddi hesabı yok. YSE 
işyerlerinde huzurdan, güvenden eser kalmıyor. Ge
rekçemiz iş akdi feshedilen 151, zorla sürgün edilen 
287, tehditle emekliye sevk ettirilen 115, baskıyla, 
tehditle istifa ettirilen 131 işçinin isimleri şu anda 
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yanımda mevcuttur. Bunların dışında, isimlerini he
nüz tespit etmekte olduğumuz 370 işçinin iş akitle
rinin gerekçesiz feshedildiğini, 185 işçinin baskıyla 
istifa ettirildiğini, 290 işçinin zorla sürgün edildiğini, 
188 işçinin de yine tehditle emekli ettirildiğini ilave 
etmem gerekiyor. 

Ayrıca, gerekçesiz olarak 25 sendika yöneticisinin 
ve 95 sendika işyeri temsilcisinin iş akitleri feshedil
miş, sayıları bin civarında olan işçilerin de işleri, ten
zili rütbe esasına göre değiştirilmiştir. Tabii bütün bu 
işlerin, Sayın Ali Topuz'un mensup olduğu siyasi 
teşekkülün özel kanun ve yöntemleriyle gerçekleşti
rildiğini ayrıca belirtmeme gerek yok. 

Çıkarılanların yerine, 1475 sayılı Kanuna aykırı 
olacak, derhal Cumhuriyet Halk Partili militanların da 
doldurulduğunu bu arada belirtmek istiyorum. Sayın 
Topuz ve ona yaranmak yarışına çıkan işgüzar mesai 
arkadaşları yeni yeni zulüm metotlarını âdeta keşfet
mektedirler. Mesela, iş akitlerini gerekçesiz olarak 
feshettikleri sendika yöneticilerinin kıdem tazminat
larını ödememektedirler. Mağdur olan sendikacı, ida
reye tazminatının ödenmesi için başvurduğunda «git 
mahkemeye karar getir, ondan #sonra alırsın» cevabı
nı almaktadırlar. İşçinin mahkemeye müracaat ede
rek faiziyle bu tazminatlarını alacağı kesindir. Ama 
gaye, mahkemenin en azından bir kaç ayda sonuç
lanacağı düşünülerek işçiyi aç ve susuz bırakmak, sa-
•disttçe duyguları tatmin etmektir. Mahkeme kararın
dan sonra devletin ödemek mecburiyetinde kalacağı 
faiz. avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları kimin 
umurunda? 

Sayın Ali Topuz bu tutumuyla ateşle oynamakta
dır. Kışın ortasında, tazminat vermeden, gerekçe gös-
termıödien işçiyi kapının önüne koyacaksın, ondan 
sonra da emeğe saygıdan, barış ve kardeşlikten dem 
vuracaksın. Hadi canım sen de. 

Bu tür hareketler yeni anarşi odaklarının türeme
sine sebep olmaz .da neye sebep olur? 

Sayın Ali Topuz kıyım ve sürgüne hâlâ devam et
mektedir. Kendi Başbakanının 12 Aralık 1978 tarih, 
383/11549 sayılı, bütün açıktan atama, tayiln ve na
killeri mevsim nedeniyle durdurduğunu bildiren ta
mimi de vız gelmektedir ona. Her türlü kanun dışı 
iş yapmada kendisine yardakçılık eden bürokratları 
onun da kolayını bulmuşlardır; sürgün ve kıyım uğ
runlarına 12 Aralıktan' önceki bir tarih atılmaktadır, 
o kadar. 

İşçinin ekmeğiyle, hürriyetiyle oynamak suretiyle 
yapılan bütün haksızlıkların hepsinin iktidar oldu
ğumuz zaman düzeltileceğini ve faillerinin yakasını 

'bırakmayacağimızı bir defa da'ha belirtiyoruz. Sayın 
Topuz buraya gelecek, Bütçe Komisyonunda söyle
diklerini burada da muhtemelen tekrarlayacaktır. Ba
kınız Sayın Topuz Bütçe Karma Komisyonunda neler 
diyor : 

«Yüzlerce kişiyi ben iş akitlerini feshederek çı
karttım. Değerli arkadaşlar yüzlerce kişiyi çıkarttım. 
Yüzlerce kişiyi çıkartırken devletin haysiyetini koru
mak için bu davranışı yaptım. Çünkü çeşitli eylem
lere katılmış birtakım insanlar YSE'nin içine yerleş
tirilmişse»! diyor ve devam ediyor : «Biz 1978 yılında 
dinamit bulamadık. Çünkü o dinamitler daha sonra
ki hareketler içinde daha önceden kaydırılmış, gön
derilmiş ve aktarılmış olan yerlerden başka olaylar
la karşımıza çıkan olaylarla nerede olduğunu gör
dük. 1978 yılı içinde yedek parça için de sıkıntı çek
tiğimiz şey dinamitti.» 

Yine devam ediyor Sayın Bakan. «YSE Teşkilatı
nın içinde AP'li arkadaşlarım lütfen siz de kabul 
buyurunuz, sizi de perde olarak kullanarak yerleşti
rilmiş birtakım militanlar bulduk. Onları elbette gö
revinden uzaklaştırdık.» Cümle düşüklükleri için özür 
diieyemiyorum, zira ifade Sayın Bakana ait. Dina
miti yedek parça zanneden Sayın Bakana şimdi sor
mak istiyorum. İş akdini feshettiğiniz işçilerden kaç 
tanesi isnat ettiğiniz çeşitli eylemlere katılma, mili
tanlık yapma suçlarından yargılanmaktadır? Siz kaç 
kişiyi mahkemeye verdiniz? Nereden biliyorsunuz bu 
dürüst emekçilerin militan olduğunu, eylemci oldu
ğunu? Hangisi hakkında bakan olarak soruşturma 
açtınız? Varsa soruşturma evrakı gösterin bakalım. 
Varsa mahkûm olmuş kişiler, gösterin bakalım mah
keme ilamlarını? Yapmayın Sayın Topuz. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Size Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin bir üyesi olma şerefi verilmiş; 
bıı şerefe sahip çıkınız. Bir Bakan nasıl olur da böyle 
belgesiz, bilgisiz birtakım iddialarda bulunur; kendi
sini hem savcı, hem de hâkim görür. Olur mu bu? 
^onra suçladığınız kişiler kimler? Yıllarca köye hiz
met götürmek için alınteri akıtmış, emek vermiş, 
yıpranmış, yıllanmış, saç ağartmış, sakal ağartmış 
saygıdeğer insanlar. Devletin haysiyeti, bu saygıde
ğer insanları baştacı ederek korunabilir Sayın Bakan; 
sokağa atılarak değil. 

Bu nasıl öfkedir, bu rtasıl kindir, bu nasıl vicdan
dır, bu nasıl haysiyet anlayışıdır? Hangi MC döne
mlinde alınan faşist militanlar?.. Biraz önce, bende 
isimlerinin bulunduğunu bildirdiğim toplam 584 işçi
nin içinde 4 yıl ve daha az hizmet süresi olan, yani 
Milliyetçi Cephe adını taktığınız hükümetler döne-
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minde alınmış olmaları ihtimal dahilinde olan işçi 
sayısı sadece 40 civarındadır. Emeklilik yaşına gel
miş 188 işçinize hiç olmazsa hayatlarının sonbahar
larında haksızlık etmeyin, hakaret etmeyin, iftira et
meyin. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Mesela; Muğla vilayetinde işten attığınız 12 işçi-
riin isimlerini ve hizmet yıllarını sayıyorum : 

Cumhur İşık 13 yıl, İbrahim İnat 25 yıl, Vahit 
Yılmaz 6 yıl, Necati Üçün 9 yıl, Mevlüt Gültekin 12 
yıl, Ali Bozoğlu 12 yıl, İrfan Balcı 17 yıl, Ahmet Ko
ça! 5 yıl, Mustafa Kolay 5 yıl, Zeki Yengün 12 yıl, 
Raf et Polat 12 yıl, Hüseyin Aksa 12 yıl. Nerede, 
bunların içinde Milliyetçi Cephe döneminde alınan 
militan? Gelin buraya söyleyin. Zannetmeyiniz ki, 
bu vilayeti özel seçtim; diğer vilayetlerde de durum 
aynıdır. Senelerini, alınterlerini, sağlıklarını bu mem
leketin kalkınmasına feda edenlere Halk Partisi ikti
darının reva gördüğü işte budur. 

Dinamit kullanımı konusunda da çok önemli id
dialarınız var. Bu iddialarınızı ispat edinceye kadar 
sizi, şerefli Türk işçisine iftira etmiş sayıyoruz. 1978 
Şubatında ambar sayımları yapılmıştır. Şimdi söyle
yin bakalım; kaç ton, ya da kaç kilogram dinamit 
açığınız var? Kimler yakalandı? Bu konuda söyledi
ğiniz sözlere ben cevap vermeyeceğim. Yalnız, halen 
Bütçe Karma Komisyonu üyesi olan ve eskiden Yol 
Su Elektrik Genel Müdürlüğü yapmış partinize men
sup bir milietvekilinizin Komisyonda bu yıl yapmış 
olduğu konuşmayı tetkik etmenizi rica ediyorum. 
(Tutanaklar sayfa 193 - 194). Dinamitlerin gayeleri 
dışında kullanıldığına dair iddianızın cevabını kendi 
milletvekilinizden almış olacaktınız. 

Sözleşme safahatına tekrar dönüyorum : Köy 
YSE - İş kendisine tanınan 84 işyerinde sözleşme 
yapma hakkının kanunlara aykırı olarak çiğnendiği
ni iddia ederek mahkemeye başvuruyor ve sarı sen
dikayla Sayın Ali Topuz'un yaptığı aynı sözleşmenin 
uygulanmasının durdurulmasını talep ediyor; ihtiyati 
tedbir kararı alınmasını istiyor. Ankara 6 ncı İş 
Mahkemesi 26 Ekim 1978 gün ve 482 sayılı esas, 20 
sayılı kararıyla da müracaatı haklı bularak, 84 işye
rlinde sözleşme uygulamasının durdurulmasına ihtiya
ti tedbir yoluyla karar veriyor. Karar idareye tebliğ 
ediliyor. Köy YSE - İş Sendikası, durumu muhase
be müdürlüklerine bildiriyor. Bazı valiler ve muha
sebe müdürleri ödemeden imtina ediyorlar. Bu mah
keme kararı da Sayın Bakana vız geliyor. Bu defa 
Maliye Bakanını da kendisiine suç ortağı seçiyor ve 
defterdarlıklara Maliye Bakanlığı teleks çekiyor; 

7 Kasım 1978 tarih ve 65361 sayılı teleks emriyle, 
işkolu toplu işsözleşmesinin uygulanmasına devam 
olunmasını istiyor. Teleks emri bazı yerlerde işe ya
rıyor, ama 20 kadar vali yine de ödeme yapmıyor. 
Bunun üzerine valiler devre dışı bırakılarak o illerin 
YSE müdürlerine amiri italik yetkisi veriliyor ve 
ödemeler, bilgisiz YSE müdürleri alet olunarak ya
pılıyor. 

25 Ekim 1978 tarihli 24885 sayılı Bakanlık tami
miyle açıkça suç işleniyor. Bu tamimin sondan üçün
cü paragrafında «YSE - İş Sendikasınca üyelikleri 
bildirilen işçilere işkolu toplu işsözleşmesi uygulanır» 
denilmektedir. Genel Müdür, Genel Müdür Başyar
dımcısının parafları, Müsteşar Muavininin de imza
sını havi olan bu tamim tam bir cüretkârlık örneği
dir. 

Ödemelerde çıkan güçlükleri gidermek amacıyla 
Sayın Ali Topuz, 1 . 11 . 1978 gün ve 521 - 18098 
sayılı tamimiyle, işçilerinin işkolu düzeyindeki toplu 
işsözleşmeskıden yararlanmalarını temin ederek mağ
duriyetlerini önleme gayretine matuf olarak deruhtei 
musuliyet ediyor. 

İşçisinin mağduriyetini düşündüğü iddiasında olan 
Sayın Bakanın, bir iddiasına bir de yaptıklarına ba
kın. Bütçe Komisyonundaki konuşmasında, esasen 
karşısında sözleşmeyi yapması için gerekli tabana 
sahip olmayan bir sendikanın sözleşme yapacak gü
cünün de, kalmadığını iddia eden Sayın Bakan, aca
ba 11 Ekim 1978 tarihinde YSE - İş'in kaç üyeye 
sahip bulunduğunu söyleyebilir mi? O tarihte YSE -
îş'in tabanı mı vardı ki, muhatap oldunuz; hem de 
kanunsuz bir şekilde muhatap oldunuz ve sözleşme 
yaptınız? Pazarlığa oturmanız için hiçbir kanuni ne
den yoktu ortada. Bu sendika yetkili de değildi, ta
bam da yoktu. Niçin yaptınız? Haydi izah edin ba
kalım. Edemezsiniz, çünkü kanunları çiğnediniz, par
tizanlık, hem de kara partizanlık yaptınız. Mademki 
•işçinizin mağduriyetini bu kadar düşünüyor, sendi
kalar arasında ayırım yapmadığınızı iddia ediyor, öz
gür sendikacılıktan dem vuruyorsunuz, öyleyse ka
nunen işyeri yetkisine sahip Köy YSE - işle neden 
YSE - işle yaptığınız aynı şartlarla sözleşme yapmı
yorsunuz? Bunu yaptığınızda ödemelerde güçlük çık
maz, yaptığınız iş yasalara uygun olur, sizi sıkıntıya 
sokacak deruhtei mesuliyet gibi sorumlulukları üst
lenmenize de gerek kalmaz, mahkemelik de olmaz
dınız. En önemlisi, çok düşündüğünüz işçiniz de mağ
dur olmazdı. Haydi gelin söyleyin bakalım, niye ya
pıyorsunuz bunu? Efendim greve gitseydiler diye
mezsiniz, YSE - İş için aynı şeyi söyleseydiniz hak-
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lı olurdunuz. İşte bütün bunlar, partizanlık yaptığı
nızın açık ve seçik delilileridir. 

Burada bir noktaya daha değinmek istiyorum. 
Bu Gensoru nedeniyle birtakım hesapları görmekte 
yarar var. Halk Partisinin Sabrü Tığlı isimli sayın 
milletvekili, Bütçe Karma Komisyonunda Bakanlık 
bütçesi görüşülürken bir iddiada bulundu, iddia şu : 
Sayın .Ali Topuz Yol - İş Federasyonu ile, 1 aylık 
güvenoyu alamadıkları hükümetleri döneminde, yan
gından mal kaçırırcasına 11 , 7 . 1977 tarihinde iş
kolu toplu iş sözleşmesi imzalıyor. Hükümet geldiği 
yere gidince, o zamanın Köy İşleri Bakanı Turgut 
Yücel, Yol - İş Federasyonuna verilen hakların 2 li
ra fazlasını vererek, 8 Ağustos 1977 tarihinde Köy 
YSE - İş ile protokol düzenliyor. Efendim bu proto
kolün amacı YSE - İş yerlerinde Yol - İş'i eritmek-
miş. 

Tarafsızlık anlayışı ile hareket eden Sayın Tur
gut Yücel'in 2 gün sonra 10 Ağustos 1977 tarihinde 
aynı hakkı Yol - İş'e de tanıdığını düzenledikleri bir 
protokolle veriyor. Acaba Sayın Tığlı'nın bundan ha
beri mi yok? Haberi yoksa, kendi partisinde halen 
milletvekili olan ve bu protokolde imzası olan Sayın 
Doğan Onur'a sorarsa öğrenebilir. 

Şimdi sormazlar mı size, siz neden 11 Temmuz 
1977'de, üstelik güvenoyu almadığınız halde Yol - İş 
ile işkolu sözleşmesi yaparak Köy YSE - İş'e tanınan 
haklardan fazlasını verdiniz. İşte asıl bunun cevabı 
Sayın Sabri Tığlı'nın söyledikleridir; fakat tersine 
olarak, yani Köy YSE - İş'i eritmek için. Sayın mil
letvekiline bir daha böyle uluorta konuşmamasını 
tavsiye ederim, insan muhcup olabiliyor böyle du
rumlarda. Evet, hem de güvenoyu almadığınız hailde 
neden o zaman işkolu sözleşmesi imzaladınız Yol - İş 
Federasyonu ile? 

Yol - İş Federosyonu 1977 Şubatında Köy İşleri 
Bakanlığına başvurmuş, işkolu yetkisi aldığını beyan
la, işkolu toplu iş sözleşmesi imzalamak istemişti. İş
veren ise, Yargıtay Genel Hukuk Kurul kararı oldu
ğunu, işyeri esasına göre sözleşme imzaladığı sendi
ka bulunduğunu beyanla talebi reddetmişti. Şayet 
Yol - İş kanunen haklı olsa idi ve de tabanı olsa idi, 
greve giderdi, gidememiştir; ama siz o 1 aylık dönem 
içinde hemen bastınız imzayı Yol - İş'in sözleşmesi
ne. Neden? Köy YSE - İş'i eritmek için. İşte insa
nın ayağına böyle dolanır işler. O zaman bu kötü 
niyetinizi uygulamaya koymasaydmız, belki de bu 
yargı kararları karşısındaki çaresiz durumlara düş
meyecektiniz. 

Hadiseye tekrar dönüyorum. Sayın Maliye Baka
nı Müezzinoğlu'da bir şeyler hissediyor olacak ki, 
29 Aralık 1978 gün ve 127114-216718 sayılı teleks 
emriyle defterdarlıklara 2 nci derece amiri itaların 
mesuliyeti deruhte etmeleri şartıyla ödeme yapılma
sını telkin ediyor. Mahkeme kararına rağmen, bu 
koşullar altında «ödenmesinde yasal sakınca bulun
mamaktadır» deme cesaretini yine de gösteriyor. Bu 
arada bazı ilginç olaylar da gelişmektedir. Mesala 
ödeme yapmayan bir vali kendisine «peki bizim sen
dika ne olacak» diyen bir cahil YSE müdürünü oda
sından kovuyor. 

Sarı sendikaya gelince: Bugünlerde keyiflerine 
diyecek yoktur. Sayın Ali Topuz mahkeme kararına 
Yargıtay nezdinde itirazda bulunmuştur. Naylon söz
leşmeye 'konan bir hükümle - buraya dikkatinizi is
tirham ediyorum - bazı işyerlerinde bordro üzerin
den, bazı işyerlerinde de elden olmak üzere her top
lu sözleşme primi ödenen işçiden 1 500'er lira top
lanmış ve sarı sendikanın Yapı Kredi Bankasının An
kara Kızılay Şubesinde açtığı 920122-9 no. lu özel 
hesaba yollanmaya başlanmıştır. 15 gün öncesine ka
dar bu hesaba yollanan paranın toplamı 37,5 milyon 
lira idi. Bu hesap, sarı sendikanın sendika aidatları
nın ve federasyon hisselerinin yatırıldığı hesap değil
dir. 

Kendisini müdafaa edemeyecek durumda olan 
kimseleri itham ettiğimizi kimse iddia edemez. Sarı 
sendikanın para işlerine bakan, yani mali sekreteri 
olan sayın sendikacı halen Cumhuriyet'Halk Partisi 
milletvekillidir. Doğru değilse, gelsin buraya söyle
sin. Bu para ne olacaktır? Şimdiden birkaç milyonu 
sendika ağalarının elinde sağa sok savrulmuştur. Mi
sal mli istiyorsunuz : Sakarya Caddesi 7 numaralı bi
na kaça kiralanmıştır? Kaç katı kaç dairesi vardır? 
Daireleri süper lüks malzemeyle kaça döşenmiştir? 
Bu binada neler yapılıyor? İddia edildiğine göre, ba
zı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin karar
gâhı haline getirilmiş. Bu iddia doğru mudur? 

Bir sayın bakanın bu binada kongre hazırlığı yap
tığı iddia olunur; doğru mudur, değil midir? Geliniz 
Gensoruyu açınız, bu iddiaların cevaplarını birlikte 
arayalım. Gelin bu soruların cevaplarını verebiliyor-
sanız verin; ama işe, duvarları kadifeyle kaplanan 
bu binanın sadece sarı sendikanın merkezi olduğu 
masalından başlamayın. 

Bakalım sonra neler oluyor. Yargıtay 9 ncıı Hu
kuk Dairesi 8 Ocak 1979 gün ve 78-15978 esas 79-3 
sayılı kararıyla, İş Mahkemesinin kararını tasdik edi-
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yor. Yargıtay kararı Köy YSE - İş Sendikası tara
fından noter kanalıyla 15 Ocak 1979 günü Maliye 
ve Köy İşleri bakanlıklarına bildiriliyor.. Maliye Ba
kanı derhal, Yol - Jş'le yapılan ve YSE - İş taraf ad
dedilerek uygulanan sözleşmenin durdurulması için 
teleks emri hazırlatıp, imzalıyor. Tarihi 15 Ocak 1979. 
Sonra ne mi oluyor? Sayın Topuz'a tabii Yargıtay 
kararı da vız geliyor. Daha önce yaptığı sözleşmeyi 
Yol - İş'ile birkaç maddede toplayarak aynen yeni
den imzalıyor. Tarih 25 Ocak 1979... 

BAŞKAN — Sayın Turan 2 dakikanız kaldı, lüt
fen toparlayın efendim. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Maliye Bakanlığının konuyu anlıyan bürokratla
rının itirazlarına ve Yargıtay kararma rağmen, Sayın 
Muezzünoğlu bu defa 1 Şubat 1979 tarihinde yeniden 
defterdarlıklara teleks göndererek ödemede 25.1.1979 
tarihli protokola itibar edilmesinde yasal sakınca 
bulunmadığını bildirebiliyor. 

Bunun üzerine Köy YSE - İş bu defa 25 Ocak 
1979 tarihli son protokolün iptali için tekrar İş Mah
kemesine baş vuruyor. Başvuru tarihi 2 Şubat 1979. 
Ankara Bürinci İş Mahkemesinin karar tarihi 5 Şu
bat 1979. Karar; Sayın Ali Topuz'un 25 Ocak 1979 
tarihinde yaptığı sözleşmenin uygulanmasının yeni
den durdurulması. 

Şimdi durum bu noktada. Hülasa, Sayın Ali To
puz «kanun benim» demektedir. İş Mahkemesi ka
rarlarını ve Yargıtay 9 ncu Hukuk Dairesinin kara
rını tanımamaktadır. 

Şimdi soruyorum, Türkiye Cumhuriyeti Anaya
sası ve meri kanunlar süze ne ifade ediyor Sayın Ba
kan? Yargıtay ne demektir? Onun kararına uymadı
ğınız takdirde siz ve maiyetinizdekiler taşrada bu ka
nunsuzluklarınıza alet ettiğiniz zavallı il ve bölge 
müdürleriniz bu işin mali ve cezai sorumluluğunun 
altından nasıl kalkacaksınız? Parmak hesabıyla bel
ki biraz sonra süz sayın Balkan, mali sorumluluktan 
olmasa bile, cezai sorumluluktan şimdilik kaçabilirsi
niz; ama eninde sonunda Yüce Divanda yaptıkları
nızın hesabının sorulacağı gün de gelecektir. 

Memurlarınız ne olacak? Türk işçisinden haraç 
olarak toplattırdığınız ve bugün kurulmasına önayak 
olduğunuz sarı sendikanın Cumhuriyet Halk Partili 
müteşebbis heyetinin elinde olan 37,5 milyon lira ne 
olacak? Kanun dışı yollardan toplandığı Yargıtay 
kararıyla da böylece tescil olunan bu para ne ola
cak? Kim soracak bu paranın hesabını? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Devri sabıka so
rarız. 

TİMUÇİN TURAN (Devamla) — Muhasebeler 
işçilere ödenen paraları istirdat ederken, bu 1 500'er 
liraları işçi muhasebeye bir şeylerini mi satarak öde
yecek? Sarı sendika ağalarınız süper lüks dairelerde 
keyif çatarken, buna hangi vicdan razı olacak? Sırf 
yöneticileri, yandaşınız değil diye 36 bin üyeli bir 
sendikanın mensupları olmaktan öte günahları olma
yan işçilerinizi sürdünüz. Açlığa mahkum ettiniz, 
kıydınız, zorla istifa ettirdiniz, zorla emekiıi ettirdi
niz. Ondan sonra da bir sarı sendikaya ciro ettirdi
niz. Yazıklar olsun! 

Sebep olduklarınıza ve yaptıklarınıza bir bakın : 
Şantaj, zulüm, 'işkence ve sendika soygunu. 

Değerli milletvekilleri, konuşmamın başından be
ri dzaha çalıştığım nedenlerle, Köy İşleri Bakanı Sa
yın Ali Topuz hakkında Gensoru açılmiasını talep 
ediyoruz. Geliniz açınız Gensoruyu. Ortaya bir sürü 
mesele koyduk, sorular sorduk; bu meselelerin derin
liğine inelim, soruların cevaplarını arayalım. 

Bu şartlar altında sayın Bakanın ne Cumhuriyet 
Halk Partisine, ne de Türkiye'ye hiçbir şey vermesi 
mümkün değildir. Sayın Bakanın icraatından alına
cak her kesit ayrı bir ilginç konu teşkil etmektedir. 
Konuşmamın başında da beilirttiğim gibi, bu Genso
ruda Sayın Balkanın sadece işçiler ve sendikalarla il
gili icraatını ele aldık. Memurlar, Danıştay kararla
rı, kooperatifler, Toprak - Su, Toprak - İskân ve 
YSE uygulamaları, Bafa Gölü hikâyesi, KUP, KİP 
gibi reklam programları, beceriksizlik, israf ve hata
larla dolu meseleler cümlesindendirler. 

Şayet o güne kadar işbaşında kalırsa, Sayın Ba
kanın bu sahalardaki maceralarını bütçe müzakere
lerinde sergilemeye devam edeceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
«Bravo»! sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Mehmet Irmak, buyurun efendim. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önerge sahibi konuşmasında ismimden bahsetmiştir, 
konuşma hakkım doğduğu inancındayım. Bu bakım
dan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Irmak'a söz ver
dim, bilahare tezekkür ederiz. 

Sayın Irmak, konuşma süreniz 20 dakikadır efen
dim, 
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Sayın üyeler, Sayın Cumhurbaşkanının bir resep
siyonu dolayısıyla sayın grup başkanvekillerinin' sa
yın Meclis Başkanlığında aldıkları bir karar gereğin
ce, saat 17.00'den itibaren birleşime son verilmesi is

teniyor. O itibarla. Sayın Irmak'ın 20 dakika konuş
ma hakkı vardır, 17.05 oluyor. (CHP sıralarından 
«Önemli bir konu, yarın devam edelim» sesleri). 

Sayın İrmak, yarın konuşun efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Görüşmelerin saat 17.00'den sonra gelecek 
birleşime ertelenmesine dair Danışma Kurulu öne
risi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisi vardır, 
okutuyorum : 

Danışma Kurulu Önerisi 
Genel Kurul çalışmalarının saat 17.00'den itiba-, 

ren yarınki birleşime ertelenmesi önerilmiştir. 
Millet Meclisi Başkanı CHP Grup Başkanvekili 

Cahit Karakaş Altan Öymen 
AP Grup Başkanvekili MSP Grubu Görevlisi 

Hayrettin Turgut Toker Şener Battal 

MHP Grubu Görevlisi 
Ali Gürbüz 

BAŞKAN — Efendim, Öneriyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmaması 
konusundaki görüşmeleri yapmak ve diğer denetim 
konularını surasıyla görüşmek için 14 . 2 . 1979 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Saygılarımla. 
Kapanma Saati : 16.48 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuzun, Ko
caeli İlindeki matbaaların kâğıt ihtiyaçlarına ilişkin 
sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakam Orhan Alp'in 
yazılı cevabı. (7/404) 

21 . 12 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bir süre önce Hükümetin Taşra Basınına indirim
siz ve yetersiz kâğıt tahsisi uygulamasında bulundu
ğunu, diğer gazetelere tanınan haklardan istifade etti
rilip ettirilmeyecekleri hususunda Hükümetin ne dü
şündüğünün yazılı olarak cevaplamasına delaletlerini
zi arz etmiştim. 

Şu anda taşra basınının bu ıstırabına bir başkası 
eklenmiştir. 

Türkiye'mizde binlerce, Kocaelimizde 50 civarın
da matbaa kâğıt sıkıntısı yüzünden (konuya Hüküme

tin ehemmiyet vermemesi yüzünden) kapanmak üze
redir. 

Bir çoğu işçilerini tasfiye etmişlerdir. Bir kısmı 
da yaşama mücadelesini karaborsadan (ucuz tarife 
ile kâğıt alanlardan) kâğıt temin ederek sürdürmek
tedirler. 

Bu acıklı ve ayrıcalı durumun önlenmesi için 
Bakanlıkça bugüne kadar herhangi bir tedbir alıp 
almadığının, aldı ise neler olduğunu; 

Herhangi bir tedbir alınmamış ise şu anda nasıl 
bir tedbir alarak konunun çözüme kavuşturulacağının 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delalet ve müsaadelerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

İbrahim lopuz 
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TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Basın - Yayın ve Halkla 9 . 2 . 1979 
İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : 23-01/MF-2-3258 
Konu : Sn. İbrahim Topuz'un Yazılı 
Soru Önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 27 . 12 . 1978 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/404-2704/16198 sayını yazınıza K: 

Kocaeli Milletvekili Sayın İbrahim Topuz'un kâ
ğıt sıkıtısıylla ilgili yazılı soru önergesi incdenımişltir. 

1978'in özellikle ikinci yarısında, gazete kâğıdı it
halinin önemli ölçüde aksaması sonucu, çok büyük 
bir bölümü bobin kullanan Basının kâğıda gereksinimi
ni aksatmadan karşılamak amacı ile, İzmit ve Aksu iş
letmelerimizde, olanaklarımız sonuna kadar zorlanarak 
bobin üretimine ağırlık verilmiştir. Bu arada, Milli Eği
tim Bakanlığı tahsisi olan okul kitap kâğıtlarını okullar 
açılmadan kesinlikle yetiştirme çabamız ve Aksu İş
letmemizin, hemen iki aya yaklaşan Kazan patlama
sından doğan zorunlu revizyon nedeniyle duruşu so
nucu, sıkıntımız çok büyük boyutlara ulaşmış ve bu 
dönemde, ebat gazete kâğıdı üretiminde, kaçınılmaz 
aksamalar olmuştur. 

Ancak, 1978'in son aylarından başlayarak, gazete 
kâğıdı ithalinin düzenli bir akışa sokulması, okul 
kitap kâğıdı sorununun - 1978 için - kapanması ve 
Aksu İşletmemizin de revizyondan çıkıp yeniden üre
time başlaması ile, ebat gazete kâğıdı ve 3 ncü hamur 
kâğıt üretimine hız verilmiş ve siparişlerin karşılan
masına başlanmıştır. Balıkesir tesislerimizin yıl so
nunda hizmete girmesi sonucu gazete kâğıdı sıkıntısı 
giderilmiş olacaktır. 

Kocaeli'dekı matbaaların, kâğıtsızlıktan kapanma 
durumunda olduğu görüşü doğru değildir. Zira, en 
büyük kâğıt üretim merkezimizin kendi şehirlerinde 
bulunduğu Kocaeli'li matbaacıların ve kâğıtçıların, 
günlük, perakende kâğıt gereksinmeleri, - küçük par
tilerde olmak koşulu ile -, diğer müşterilerde olduğu 
gibi, normal sıralarda bekletilmeksizin, bir süre, ön
celik verilerek karşılana gelmiş ve bu şehrin matba
acılarının ve kâğıtçılarının, bu şehirdeki bir kurulu
şun üretiminden istedikleri küçük partileri öncelikle 
almaları ve şehrin gereksinmelerini karşılamaları, çok 
doğal bir uygulama olarak görülmüştür. 

Bunun dışında, özellikle son aylarda - ve içinde 
bulunduğumuz Ocak ayında - ebat gazete kâğıdı ve 
3 ncü hamur kâğıt üretimine hız verilmiştir, siparişler 

karşılanmaktadır, biriken kâğıt siparişleri de kısa süre 
içinde yerine getirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
2. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 

Bakanlıktan is alan müteahhitlere ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Şerafettin Elçinin yazılı cevabı. 
(7/429) 

26 . 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Bayındırlık Bakanlığına bağlı kuruluşlarda çalış
makta olan bir kısım görevlinin müteahhitlere baskı 
yaparak dairelerine usulsüz ve kanunsuz olarak eşya 
ve mefruşat temin ettirmeleriyle ilgili aşağıda sırala
nan soruların Bayındırlık Bakanı Sayın Şerafettin El
çi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Giresun Milletvekili 
Şükrü Abbasoğlu 

1. Bayındırlık Bakanlığında ve bu Bakanlığa 
bağlı Kuruluşlarda görevli bulunan bazı yetkili kişiler 
tarafından bu Bakanlıktan iş alan müteahhitlere bas
kı yapılarak, usulsüz ve kanunsuz olarak, eşya ve 
mefruşat sağlandığı doğru mudur? 

2. Bayındırlık Bakanının imzasını taşıyan ve 
Bakanlığa bağlı kuruluşlara gönderilen 22 . 1 . 1979 
gün ve 214 sayılı genelgede bu konuda ihbar alındığı 
ifade edildiğine göre, bu ihbarların yapılış zamanı, 
mahiyeti ve kapsamı nedir? 

3. Bayındırlık Bakanlığının hangi kuruluşlarında 
hangi görevliler hangi müteahhitlere baskı yaparak 
ne gibi eşya ve mefruşat temin etmişlerdir? Usulsüz 
olarak sağlanan eşya ve mefruşatın rayiç değeri ne
dir? Kanunsuz isteği yerine getiren müteahhitlerin 
amaçları ne olabilir? 

4. Bakanlık bu konuya muttali olduktan sonra, 
ne gibi bir soruşturma ve araştırma yapılmıştır? Hak
kında kanuni işlem yapılan ya da yapılmakta olan 
görevli var mıdır? Varsa kimlerdir ve mevkileri ne
dir? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı - 13 . 2 . 1979 

Özel Kalem 
Sayı : A-01/348 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 31 Ocak 1979 gün 7/429-2898/17315 sayılı 

yazınız. 
Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun Bayın

dırlık Bakanlığına bağlı Kuruluşlarda çalışmakta olan 
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bir kısım görevlinin müteahhitlere baskı yaparak 
dairelerine usulsüz ve kanunsuz olarak eşya ve mef
ruşat temin ettirmeleriyle ilgili yazılı soru önergesine 
cevaplarım ilişikte sunulmaktadır. 

Arz ederim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 
1. Bakanlıktan iş alan müteahhitlere baskı ya

pılarak, usulsüz ve kanunsuz olarak, eşya ve mefruşat 
sağlandığı konusunda tarafıma şikayette bulunulma 
mıştır. 

2. Bakanlığa bağlı Kuruluşlara gönderilen 
22 . 1 . 1979 gün ve 214 sayılı genelgede ihbar alın

dığı ifadesi yoktur. Bakanlığımıza iş yapan yükleni
cilere bir kısım personelin daireleri için mefruşat al-
dırttığı istihbar edilmiştir denilmiştir. 

3. Çanakkale'de yayınlanan Devrim Gazetesinin 
20 Ekim 1978 tarih 3903 sayılı nüshasında çıkan ha
berden Çanakkale Bayındırlık Müdürlüğünün müteah
hitlere dairelerine eşya ve mefruşat aldıttığı öğrenil
miştir. 

4. 3 ncü maddede açıklanan yayım üzerine Ça
nakkale Bayındırlık Müdürlüğündeki olay için gerekli 
inceleme ve soruşturmaya başlanmıştır. 

Ayrıca 2 nci maddede açıklanan genelge ile Ba
yındırlık Bakanlığı Örgütünün dikkati çekilmiştir. 

.«•••• »>»»•« 
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GÜNDEMİ 

51 NCİ BİRLEŞİM 

13 . 2 . 1979 Sah 

Saat : 15.00 
1! 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Gensoru önergesi. 
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 
arkadaşının; Bakanlığa bağlı kurumların işyerlerinde 
çalışan işçiler arasında partizan davranışlarıyla ayrı
calık yaratarak kanunlara aykırı hareket ettiği iddia
sıyla Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/31) 

2. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesi sahibi ve Yazı İşleri Mü
dürünün «nüfuz suiistimali» suçuna kayıtsız kalarak 
görev ve yetkilerini kötüye kullandığı iddiasıyla Baş
bakan Bülent Ecevit hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 noi maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (U/39) 

3. — Kütahya Milletvekili Ali İrfan Haznedar ve 
9 arkadaşının; Ege Bölgesindeki bazı kömür sahala
rının fizibilite etütlerinin yapılmasında Hazineyi za
rara uğrattığı iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/40) 

4. — Amasya Milletvekili Muhammet Kelleci ve 
9 arkadaşının; Milli Eğitim Temel Kanununa uygun 
olarak hazırlanan ve Talim ve Terbiye Dairesince 
onanan ders kitaplarını imha ederek Devleti zarara 
uğrattığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur 
hakkında Anayasamn 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü

ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/41) 

5. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 ar
kadaşının; partizan tutum ve davranışları ile devlet 
otoritesini zayıflattığı ve kanunlara aykırı hareket 
ettiği iddiasıyla Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler 
hakkmda Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/42) 

6. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 
arkadaşının; TÖB-DER'in yasa dışı faahyetlerine göz 
yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konuşunda 
görüşme. (11/43) 

7. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
16 arkadaşının; Milli Eğitimlimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 
Mili Eğitim Balkanı Necdet Uğur hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme. (11/44) 

8. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; nükleer enerji santrallerinin kurulmasını 
engelledikleri iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal ile Turizm ve Tanıtma Baka
nı Alev Coşkun haklarında Anayasanın 89 ncu, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme 
alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/45) 

9. — Bursa Milletvekili Cemal Külahlı ve 9 ar
kadaşının; Türkiye Elektrik Kurumuna yaptığı parti
zan atamalarla enerji üretiminin azalmasına neden 
olduğu iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet 



Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/46) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlemlerine göz yumduğu iddiasıyla 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/47) 

11. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 ar
kadaşının; kooperatifler üzerindeki yetkilerini kötüye 
kullanmak suretiyle kooperatifleri ve üst kuruluşla
rını amacından saptırarak yasalara ve Kalkınma Pla
nına aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ticaret Bakam 
Teoman Köprülüler hakkında Anayasanın 89 ncu, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gün
deme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/35) 

12. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi 
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu 
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam Deniz 
Bayfcal hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusunda görüşme. (11/36) 

13. r— Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının; Devlet memurlarının atanma ve 
nakilleri ile ekonomik hakları konusunda yanlış ve 
yasa dışı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla Bakan
lar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme, (11/37) 

14. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarım 
bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, iş
sizliği önleyemediği ve işçi - memur ayrımı konusun
da bugüne kadar olumlu bir sonuç sağlayamadığı id
diasıyla Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 
ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(M/38) 

15. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarım uygulamayarak 

Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı konusunda görüşme (11/48) 

16. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 9 arkadaşı
nın; Türk Standartlar Enstitüsünde keyfi tasarruflarda 
bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnediği 
iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında Ana
yasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda 
görüşme (11/49) 

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağla
mak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddi
asıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı 
Mehmet Çan haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme; (11/50) 

18. — İçel Milletvekili Ali Ak ve 9 arkadaşının; 
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla Ba
kanlar Kurulu hakkında Anayasamn 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca.bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme (11/51) 

3 

SEÇİM 

4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 

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

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtûzti-

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 



— 3 
günün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Gene* 1 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) I 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve I 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınmas I 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanır I 
88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü I 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma I 
sına ilişkin önergesi. (10/29) J 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 I 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda I 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 I 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır I 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) I 

5. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu I 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu I 
sunda Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzüğü I 
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclî  I 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) I 

6. — Antalya Milletvekili thsan Ataöv ve 9 ar- I 
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ır I 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men I 
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana I 
yasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve I 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırmas> I 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) I 

7. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan I 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerindt I 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla I 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 I 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır I 
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) I 

8. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci I 
lerin sorunıarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 I 
nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad . I 
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş I 
kin önergesi. (10/34) I 

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar- I 
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana I 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim I 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa I 
mn 88 nci Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 10^ I 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl I 
masına ilişkin önergesi. (10/35) I 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve I 
17 arkadaşının. Zonguldak - Ereğli Kömürleri t s I 
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını I 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci. Millet Mec J 

Hsi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner 
gesi. (10/36) 

11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
\nayasanin 88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 
'e 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır 
Tiası açılmasına ilişkin önergesi. (10^7) 

12. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş-* 
me açılmasına ilişkin önergesi (8 '10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının. Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı ilki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ifliş-
kra önergesi. (8/11) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının. ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci. 
Mile* Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

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

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

17. —• Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci. Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 
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19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşımn, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta 
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü 
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

20. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45j 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edime Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 303 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

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

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

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mecls Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
dasının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıoalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

28. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52) 

29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci jıırtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü sora önergesi. (6/35) 



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

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

11. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevherin, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkmdaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner 
gesi, (6/41) 

12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları 
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

14. — Çorum Milletvekili Mehmet Jrmak'ın, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men 
suplan bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

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

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

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

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

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

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan!ı'nın, 
DÎSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

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

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

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekaniik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 
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I 24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
I Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 

gözaltına; alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

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

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

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
I Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba-
I kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 
I 28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
I in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş

kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

I 29. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/72) 

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

31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
I 1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 
I 32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
I 1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 

Diskin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 
33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 

Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

I 34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
I Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 

Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 
35. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 

1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

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

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so-
l rüya çevrilmiştir, 
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38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

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

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

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

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

43. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun. 
VSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
len ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

44. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so-
û önergesi. (6/87) 

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

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

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

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

49. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Bğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

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

511. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

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

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

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

55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

56. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

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

58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

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

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

61. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Tob-Der-
in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136).(*) 

62. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/102) 

63. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bavındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
vapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

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



64. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile igifi 
beyanına itişildin Bayındırlık Balkanından sözlü soru 
önergesi^ (6/104) 

65 i — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'm, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa üişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

66. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi'için sağUık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

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

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

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

71v— Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
mndan sözlü soru önergesi. (6/109) 

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

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

74. —T Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

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

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

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

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

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Sivas 
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin îçiş^ 
Ieni Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 , 1 v 1978 ile 1. s 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

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

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

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

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

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

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

87. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope-
tifler Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

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

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

90. — istanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

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



91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

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

93. — Gaziantep Milletvekili, Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

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

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

103. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/170) (*) 

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

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

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

107. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'mn, top
lu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenme
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/184) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

118. — Trabzon Milletvekiliİbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

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



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

120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*) 

121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*) 

122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*) 

123. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
ekonominin anahedefleri ile bu konuda izlenen poli
tikaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/211) (•) 

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

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

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

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

128. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Te
kirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın İstanbul - An
kara uçak yolculuğuna ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/213) (*) 

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

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

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

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

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

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

135. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



- 1 0 -

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

148. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B. 
Alman eski Bakanı Hörst Bhmke'nin ziyaretine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

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

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

151. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Çalışma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/192) 

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

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

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

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

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

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

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

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

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmaksın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) i 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLER ÎYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 

4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 .6,1978) 

2. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

3. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi hakkın
daki Kanunun 3, 23 ve 28 ncj maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve içişleri Komisyonu 
raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 
3 . 1 . 1979) 

X 4. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

5. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zelina'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14,2,1978) 

6. — 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) 

7. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de k <yıtlı 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) 

8. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerif e'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabrı 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) 



9. — Dursunbey İlçesi, 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) 

10. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane, 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeıine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C, Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen;tc*ı S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . V)lli) 

12. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

13. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 , 1978) 

14. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C, Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 s 2 , 1978) 

I 15. — 6972 sayüı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu, (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 , 1978) 

16. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
I 765 sayüı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi-
I nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş

kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 .2 s 1978) 

17. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu,, (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 2.1978) 

I 18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 noi mad-> 
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 

I Adalet Komisyonu raporu, (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3,1978) 

I 19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 

I 445 nci maddesine bir fıkra eklenmesini» dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa« 
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 , 3 i 1978) 

20. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
I Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
I birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 

nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak-. 
kmda kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S, Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1978) 

21. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 saydı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü-» 
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sunun
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 

I Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
I kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarmca 

Gündeme alınma önergesi (2/262) (S. Sayısı : 67) 
Pağıtma tarM : 30 . 3 ,1978) ^ 

I 22. — Çalışma eski Bakanı Ah Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 saydı Haftalık Karar Cetve< 
tindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 

l edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlu 
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ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69: 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

23. — 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 İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu, (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S5 Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

24. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kunilunuii 
2İ t o . 1973 tarih ve 159 sayılı 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 :24.4.1978) 

25. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 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) 

26. —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. Meclisli : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

27. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/10)6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

28. — Nuri Sayın'm, 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) 

29. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'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 tarihü : 10 . 5 . 1978) 

30. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğiu ile An
kara Milletvekili 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) 

31. — 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) 

32. — Balıkesir Milletvekilli Cihat Bi'lgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affma dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

33. — 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
rihi : 7 . 6 . 1978) 

34. — Tokat - Merkez İlçesi Soyfon 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) 

35. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 
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36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kıanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneşlin özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1 /l29) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çahk'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

39. — tsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komasyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tanıbahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

41. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 1 5 . 6 . 1978) 

42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 saydı 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) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 
- 44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 

sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları "ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihî : 22 . 6 . 1978) 

45. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

47. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usum] ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27. 6 .1978) 

- 49. —• Urfa Milletvekili Necmettin Cevfaeri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 

50. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve tçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 .1978) 

51. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

52. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'ün, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

53. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

54. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
h'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
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geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 ned maddesinin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştırmı ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

55. — izmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayılı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 .1978) 

X 56. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla içişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve içişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

57. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
ili, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 58. —• Kastamonu Milletvekili Sabri Tığh'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

X 59. — Kastamonu Miletvtekil Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi: 27.12.1978) 

60. — imar ve iskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.Î.Î979) 

61. — Ankara Milletvekili Kenan Durufcan'ın, 
1475 sayılı iş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş

tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

62. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı, iş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve içtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

63. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Ka
nun ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununa ek madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu. (1/241) (Ş. Sayısı : 275) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 2 . 1979) 

64. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile C. Se
natosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu : 2/138) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979) 

65. — Türkiye'de tüketilen sivil 'akaryakıt ve do
ğal gazların boru hatları ile taşınması, depolanması 
ve dağıtılmasına ait teslislerin ihale esasına dair ka
nun tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm komis
yonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma 
tarihi : 5.2.1979) 

66. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sa
yılı ispirto ve ispirtolu içkilerin İnhisarı Kanununun 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gün
deme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

X 67. — Türkiye, Iran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Bat* Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 : 1979) 

X 68̂  — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO)'nun XVI ncı Genel Kurulu 



tarafından, 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür varlıklarının kanunsuz ithal, ihraç ve mül
kiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için 
•alınacak tedbirlerle ilgili Sözleşme» ye katılmamızın 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Milli Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/150) (S. 
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 69. — Göçmen îşçinin Hukuki Statüsüne ilişkin 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair yasa tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (S. Sayısı : 
279) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1979) 

X 70. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 16 
arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indirimin 
yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin ön
lenmesine ilişkin kanun teklifi ile Konya Milletvekili 
Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ
lu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 

Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/525, 2/543, 
2/585, 2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 2 . 1979) 

71. — Trabzon Milletvekili Adil Al Cinel ile Zon
guldak Milletvekili GülteMn Kızılışılk'ın, 15.5.1974 
'tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nlci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Mili Savunana ve Ada
let Kornıisyoinliarı riaipoıilari. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
i(Dağıitma tarihi: 8.2.1979) 

72. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve is
tanbul Miflelivdkii Fehmi Oumalıoğlu ile Abdullah 
Tömlbafaın İsiteinibulda Metrfo İnşaisının ve İşletme-
sinin Finansmanınla İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
{İçtüzüğün 38 nei maddesi uyarınca Gündeme alını--
ımıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tariM: 8.2.1979) 

73. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Değişik 43 ncü maddesinin (a) ve (b) bentlerinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın ve Yozgat Milletve
kili Ömer Lütfi Erzurumluoğlu'nun aynı konudaki 
kanun teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (T/252, 
2/21, 2/680) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi: 9,2.1979) 
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