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I. — GEÇEN 

İzmir Milletvekilli! Erol H. Yeşilpınar, yaratılan 
hayat pahalılığı ve son zamlar hakkında gündem dışı 
bir konuşma yapıtı, 

2216 numaralı Belediye Gelirleri Kanununun, bir 
daha görüşülmek üzene geri gönderildiğime dair Cunu-
huıibaşkanlığı tezkeresi ile, 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Sosyal Gü
venlik Bakanı Hilmi İşgüzar'a Ulaştırma Bakanı Gü
neş Öngüt'ün, 

İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlü'na Milli Eği
ttim Bakanı Necdet Uğur'un, 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e Yerel Yöne
tim Bakanı Mahmut Özdemir'im, 

(Devlet Balkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'e Devlet Bakanı Ahmet Şener'in, 

Enerji ve Talblii Kaynaklar Balkanı Deniz Baykal'a 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmiet Çe-
tüm'in ve, 

Görtev (ile yurt dışına güden Maliye Bakanı Ziya 
Müezzlimıoğlu'na da Mtil'i Savunma Balkanı Neş'et Ak-
mıandor'un vekillik ötmelerinim uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Ku
rulun 'bilgisine sunuldu.. 

24 Ekim 1978 tarihli ve 16 sayılı Kanlun Hükmün-
dle Kararnamenin 1 nci maddesinin emeklilik göfs-
(terigie talbîosuma gösterge rakamları eiklenmetiine ilişkin 
kanun tasarısı (1/257) ile, 

926 sayılı Türk Silahlı Kulvvvetleri Personel Kanu
nunun 137 nci madldeislimin (d) bcndimıim birinci fık
rası ve ek 9 neu maddesinin değiştirilmesi; ne ilişkin 
kanun tasarısı (2/258) geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkereleri okundu; taşanlarım geri verilldliği 
Ibildirildli, 

Diyarbakır Milletvekili Mehmet İskân Azizoğlu' 
mum, İmar ve İskân, Ulaştırma, Bayındırlık ve Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu üyeliğinden, 

istanbul Millleifcvekili Ayhan Altuğ'un, Dilekçe 
Karma Komfcyomu üyeliğinden ve, 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın da 10|/10 esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu üyeliğimdtan 
çekildiklerine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisJne 
sunuldu. 

Elazığ Milletveklili Meihmlet Tabir Şaşrnaz'ın, 
6/170 esas numaralı, 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün de, 6/213 esas 
numaralı sözlü soru önergelerini geri aldıklarına dair 

JTANAK ÖZETİ 

önlcrgefeDi okundu; sözlü sorularım geri verilidliği bil
dirildi, 

Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı ve 9 arkadaşı
nın; Gümrük ve Tekel Bakanının, Anadolu Ajansı 
eski Genel Müidnü hakkındaki bir ihbarın değerlen
dir iîmesiyle ilgili tutumu kiomulsunida (8/15), 

Muğla Milletveklili Ahmet Buldamlı ve 9 arka
daşımın; silah kaçakçılığının önlenmıesii konusunda 
(8/16), 

Ankara Milletvekilli İsmail Hakkı Köylüoğlu Ve 
9 arkadaşınım; Ankara Umum Otomobilciler ve Şo
förler Dermeğinim Genel Kurul toplantısı konusunda 
(8/17) birer genel görüşme açılmasına ilişkin önerge
leriyle; 

Muğla Milletvekili Ahmet Büldanlı ve 9 arkada
şınım; tren kazalarınım nediemlerinli saptamak amacıy
la. (10/53), 

Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkadaşının; ta
rım ürünleriyle bazı madenlerimizin rehin edilmesinin 
ekonomimııize Veııdliği Zararları saptamak amacıyla 
(10/54), 

iAdana Milletvekili Hasan Gürsıoy ve 10 arkadaşı
mın; TRT Kurumu yayınları konusiuınlda (10/55) ve, 

Muğla Milletvekili Ahmlet Buldanli ve 9 arkada
şının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Televiz
yon Müdürlüğünce yapılan satım almalarda yolsuzluk 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla (10/56) birer 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin ömergeler'i okun
du; gümdbmıdı-Jki yerlerini alacakları ve sıraları geldi
ğinde görüşülecekleri bildirilldi. 

Amerika Birleşik Devletleri Kongre üyeleriylte dış 
yardım konusunda gerieklli görüşmelerde bulumimak 
üzere, parlanmetlerimlizden Ziya Gökalp Mülayim, 
Kâmran İnan, Besim Üstlüne!, Metin Toker, Muhsin 
Baitur, Zeyyalt Mamdalimci ve Halûk Ütoan'ın Waş-
hingtom'a gönderilmeleri hakkınıdla Başibakanlık tez
keresi okunldiu; tezkereidie isimleri zikredülen Muğla 
Milletvekili Zeyyat Mandalinci ile İstanbul MüUletve-
ikili Halûk Ülman'ın, Anayasamın 78 nci maddesine 
göre izinli sayılmaları ve, 

Mardin M'illeitvekili Nurettin Yılmaz'ın, Türk Ceza. 
Yabasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 sayılı Ya
sanın kaMiırılmaisına ve Türk Ceza Yasasının 163 neü 
maddesinin değiştirilmesine illişkin kamum teklifinim 
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(2/639) doğrudan doğruya gündemle alınmasına dair I 
önergesi kalbul ed'illdi. 

Çorumı Milletvekili Mdhmet Irmıak ve 9 arkada
şının; partizan tutuan ve davranışları ile Devlet oıto-
lülfcesini zayıflattığı ve kanunlara aıykırı hareket ettiği 
iddiialsıyTa Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hak-
ikınlda bir gensoru açılmasına ilişkin önergesimin 
(11/42) gündeme alınması, yapılan görüşmelerden son
ra redidolundu. 

II. — GELEN 

22 . 3 . 1979 

Teklifler I 
1. — istanbul Milletvekili t. Hakkı Tek inerin, 

25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 Numaralı Milletvekili 
Seçimi Kanununun 37 nci maddesinin değiştir ilme-
isime dair kanun teklif d. (2/717) (Adalet Komisyo
nuna) j 

2. — Adana Milletvekili Hasan Cerit ve 3 arka
daşının, Bolu t inin Mengen Kazasının Pazarlköy nü-
fujuinıa kayıtlı Kâzım oğlu Fatma'Üan doğma 1539 
doğumlu Dilaver Göçmıen'in cezasının affı hakkında 
kanun teklifi. (2/718) (Adalet Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — Ankara Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi' 

nin, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/557) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

22 Mart 1979 Perşamlbe günü saat 15,00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18,43'te son verildi. 

Dilvan Üyesi 
Başkan Adana 

Cahit Karakas İsmail Hakkı Öztorun 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

No, : 53 
KÂĞITLAR 

Perşemıbe 

2. — Yunak İlçesi, Hacı Fakılı Köyü, hane 234, 
Cilt 5, Sayfa 871de nüfusa kayıtlı, İsmail oğlu, Hani-
fe'den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâziîm Ergün'ün, 
TCK'nu hükümleri uyarınca ölüm cezası ile mahkû
miyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/558) (Ada
let Komisyonuna) 

3. — Korgan İlçesi, Tepealan - Güllü Mahallesi, 
Hane 4'te nüfusa kayıtlı, Mehmet oğlu Eşme'den 
olma 19 . 10 . 1954 doğumlu Ahmet Avkaş'ın 
TCK'nu hükümleri uyarınca ölüm cezası ile mahkû-
miyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi. (3/559) (Ada
let Komisyonuna) 

Rapor 
1. — 765 sayılı Tüfe Ceza Kanununun bazı mad

delerinde değişiklik yapılmasına, dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S. Sayısı: 
330) (Dağıtma tarihi : 22.3 .1979) (GÜNDEME) 

•<ı^—~*~ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,üıtt 

BAŞKAN : Başkaııvckili Mulslıih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : IsmaJ Hakkı Öztarud (A t t a ) , Hali Karaatli (Bıtfsa) 

BAŞKAN — Millet MecMnin 69 ncu Birleşim'M açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okiuınmiak suretiyle yoklama ya
pılacak! tır. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül' 
ün, Karabük'te vuku bulan heyelan ve TRT'nin tu
tumu hakkındaki gündem dışı konuşması ve İmar ve 
İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'ın cevabı. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın Abdul-
ımultltalip Güıl'ün, 22.3.1979 günü Karabük'te vuku 
bulan heyellaın v;e TRT'niin tutumu hakkımda gündleırn 
dışı söz talebi vardır. Buyurun Sayım Gül. (AP sıra
larından alkışlar)! 

ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin dieğerl üyeleri, hepinizi 
saygıyla selamlıyorunn. 

Karabük'ün Yenlice Nahiyesine bağlı Bağbaşı Kö-
'yömde bundan 36 gün önce başlayan ve halen aheste 
abeste devanı edip tahminen 250 milyon liralık mad
di hasara yol açan ve 305 ailenin bu sioğuk kış gün-
perinıda ıaç ve açıkta kalmalarına selbep olaın heyelan 
âfeti dolayısıyla, sözde halkçı Hükümetin ve onun 
has borazanı TRT'nin tutumu konuşlunda huzurunuz
dayım!.. 

Muhterem! milletvekilleri, 148 hanenin tamamıen 
hasıar görmüş, oıturulmayaeak hale gelmesi, 305 aile
nin, 1 OıOiö'den Ziyade vaitaındaşıniiizım bu soğuk gün
lerde sefil ve perişan olmalsı çok mu balsiit, çok m;u 
normaldir ki, TRT elim olaya dört gün sonra bül
tenlerinde lütfen yer veriyor ve geçiştir'iyor. E fendi -
Herindin ayağına batan bir dlifcerii bile haber olarak 
vereMlen, bu TRT'nin bu elim afeti 4 gün sonra duyur
ması ve geçiştirmeye çalışmasını 20 nci alsrın ikinci 
yanışının kitle haiberciliğ'ini ile izah edebilir miyiz? 

'BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır görüşmelere 
başlıyoruz. 

TRT'nin olayı geç duyurmasını ve geçiştirmösiini bir 
tarafa bıratkabm, milletin dertlerine her konuda ol
duğu gibi, bilhassa tabii afetlerde deva otlimaısı ge
reken Hükümetin suskunluğuna, seyirciliğine ne dle-
ımıelü bilmeni ki?» 

Muhterem millbtvek'iılieri, 20 Şubat 1979 günü 
îmar ve İskân Bakanlığı bütçesi görüşülürken, Bağ
başı Köyü halkının bu acı durumu 'kanusundla bir so
ru yönelttim. Sayın Balkan durumun tetkik edilerek 
cevaplandırılacağına dair söz verdi. Oysa bugüne ka
dar ne bir cevap verilmiş, ne de afezeibde vatandaş
larla iJ'giJlenilmlişıtir. Hükümet hâlâ bu meseleye eğil
memiştir. Milletlin çektiği yokluklara., kıtlıklara, kuy
ruklara seyirci kalınması yetmiyormuş gibi, tabi bir 
afete uğrayan vatandaşlarımıza de seyirdi kalınmak
tadır. Peki, Hükümet ne zaman, nerede, ne için var
dır? Tabii afetlerle, yokluklarla, kuyruklarla, asayiş
le, pahalılıkla, pahalılığın önlenrnâsiylie uğraşmayan 
bir' hükümet, gerçekten hükümet etmekte mildir? Kol
tuklara kurulup benzin istasyonlarındaki araba kuy
ruklarının önündien kırmızı plakalı arabalarla geç
mekle, her felakete kulak tıkamakla hükümet edile
mez. 

Hükümetin, 305 ailenin ıstırabına seyirci kallmiası 
zulümdür, gaflettir, vurdumduymazhktır, pişkinliktir, 
nıemıelazımcıliıkltır. Ne olduğunuz değil, ne olacağınız 
önemlidir. Zullm ile albad olanın sonu berbad otur. 
Bu zulüm, bu nemelazımcıhk, bu elim olaylara seyir
ci kalmanız size iyi bir netice getirmeyecektir. Her 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) G ÜN DEM DIŞI KONU $M ALA R 
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kışın bir baharı, her gecenin bir naharı olduğu gilbi, I 
sizin zulüm ve tutumunuzun sonu gelectkitir. 

Değerli milletvekilleri, Zonguldak MilkıfcveMli Sa
yın Koksal Toptan arkadaşımla birlikte, heyelan afe
tine uğrayan köye giıtıtülk; içler acısı durumu gözleri
mizle gördük, felalketzeldieleri dinledik. İl İmar Mü
dürlüğü tahmincin 250 mülyon liralık zarara karşılık, 
vatandaşlara sadede 50 bun liralık yardım vaadinde 1 
ıbulunımuş ve badema 50 bin lira daha vaat eldiiîeee- I 
ğini beyan etmiş. Bağbaşı Köyümde öturulmayacalk I 
hale gelinmiştir. Bu binalar kimlerin biliyor musunuz? 
Bir kışımı Almanya'lara kadar gidip çalışan, memle
kete dlöviz .kazandıran vatandaşlarımızın; bir kısmı I 
dla, Ereğli Kömıürleri İşlöimssiınlde 6C)0 mıeıtre şakuli I 
yerin deriinhlderine kadar inip, kömıür ocaklarında I 
işçilik yaptıktan soma, ömrümün yansını ve vücut 
sağlığının bir bölümünü kaybeden ve emekli olan iş- I 
çiilarimiaiinldir. Bu kadar ağır işlendle ömrünü, eme- I 
ğini sarf ettikten sonra bir ev sahibi olmuş, çifcıkeş I 
işçi emeklieriıyle Hükümetin ilgilenmemesi yürekler acı- I 
sıidır. Bu güne kadar da hiçbir bakan afet bölgesine I 
gidip bir inceleme yapma zahmetlimde de bulunma- I 
mîşitır. 148 hanenıin oturullmayacak hale gelmesi, 305 I 
aitenin bu sioğuk günlerde açııkita kalıp oraya buraya | 
sığınması baısilt bir olay değildir. 

Hükümetin, biraz oîsıun afetzedelerle ilgilenmeye, 
Karalı mevkiinde Hazineye ait arazinin zaman geçiril
meden afetzede hemşehrilerime verilmesini talep eder, 
vatanın ve aziz milletimizin husûsiyle karaelmas diyarı
nın çilekeş işçi kardeşlerimizin, benzeri ye beteri afet
lerden muıhafaiza edilmişlerimi Cenabı Haktan diler, 
Yüoe Meclisin değerli üyelerimle saygılar sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Gül. 
Sayın Bakan, aevap vermek üzere, buyurun efen

dimi. I 

B) TEZKERELER VE 

1. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve I 
6 arkadaşının, 11/47 esas numaralı Gensoru önerge- I 
•sim geri aldıklarına dair önergesi. (4/199) 

BAŞKAN — Gündemin, «Özel gündem» kısmı
nın 3 ncü sırasındaki 11/47 esas numaralı Gensoru I 
önergesinin geri alınmasına ilişkin bir önerge vardır; | 
okutuyorum. I 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Millet Meclisi gündeminin 3 ncü sırasında bulu

nan 11/47 No. lu Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev 

— 73 

22 . 3 . 1979 O : 1 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; 

Zonguldak Milletvekili Sayın Abdülmuttalip Gül' 
ün, gündem dışı bir konuşma ile ortaya koyduğu, Ka
rabük'ün Bağbaşı köyündeki heyelan konusuyla Ba
kanlığımız, yapılması gereken, hemen yapılması ge
reken görevi yapmıştır. Halen konuyla da ilgilenmek
tedir. Şöyle ki : 

Bu heyelanın vukuu bildirildiği andan itibaren 
derhal valiliği emrine 50 bin lira acil yardım gönde
rilmiş ve il imar müdürlüğü ile jeologlar da durumu 
tetkik ettikten sonra, heyelana maruz kalan bütün 
evler için gereken işlem yapılacaktır. Kendileri de her 
halde takdir ederler ki, bu bir teknik konudur; yerin
de gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, afete uğra
yanların yerleşecekleri yeni yer seçimi yapıldıktan 
sonra konut yapımı konusu ele alınacaktır. Bu konu 
ele alınmış ve sürdürülmektedir. 

Hükümetimiz hiç bir afetzedeyi aç ve açıkta bı
rakmamak için elinden gelen gayreti sarf etmektedir. 
Şu anda Hükümetimiz göreve geldiği günden itibaren, 
devraldığı afetzede aile sayısı 60 bin civarındadır; 
toplam 44 milyar liralık bir yaırımı gerektirmektedir. 
Kendileri de takdir ederler ki, bu bir program ve 
kaynak meselesidir. 

Bağbaşı konusuyla Bakanlığımız ilgilenmektedir. 
Gereken her türlü işlem ve kolaylık sağlanacaktır. 
Afetzedelerin biran önce bir sıcak yuvaya kavuşma
ları için, Bakanlığımca yer seçimini takiben konut 
yapımına başlanarak, bu konu böylece halledilecek
tir, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 

ÖNERGELER 

Coşkun hakkında verdiğimiz Gensoru önergemizi ge
ri alıyoruz. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygılarımızla. 

Zonguldak Aydın 
Koksal Toptan Behiç Tozkoparan 

Burdur Kocaeli 
Ahmet Sayın İbrahim Topuz 
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Manisa Artvin 
Halil Yurtseven" Mustafa Rona 

îzmir 
Cemal Tercan 

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

BAŞKAN — Gündemimizin «Özel gündem» kıs
mının 1 nci sırasında yer alan, 11/43 esas numaralı, 
Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 arkada
şının, TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine göz yu
marak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddiasıyla 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki 
görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin hedefi, 

Atatürk inkılaplarına ve Anayasanın başlangıcında 
ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı ve Türkiye 
Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen 
vatandaşlar yetiştirmektir. 

Eğitim sistemimizin en önemli unsuru öğretmen
dir. Öğretmen, kendisine teslim edilen en kıymetli 
varlığımız olan çocuğumuzu yarınlara hazırlayan bi
rinci faktördür. Öğretmen, bunu yaparken, Türk Mil
li eğitiminin kanunlarla tespit edilmiş bulunan amaç
larına ve temel ilkelerine riayet etmek zorundadır. 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 11 nci 
maddesi, «Eğitim kurumlarında, Anayasada ifadesini 
bulan Türk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik 
telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi 
olay ve tartışmalara karışılmasına hiç bir şekilde yer 
verilmez.» hükmünü getirmiştir. 

Bu anlamda eğitimi, Atatürk inkılaplarına ve 
Türk milliyetçiliğine bağlı ve bu idealden feyz ve 
ilham alan öğretmenler gerçekleştirebilir. 

BAŞKAN — Anayasa ve içtüzüğün aradığı 10 im
za şartı kalktığından önerge gündemden çıkarılacak
tır. 

Bir yıl zarfında Bakanlık merkez teşkilatında 
1 müsteşar, 2 müsteşar yardımcısı, 20 genel müdür ve 
daire başkanı, Talim ve Terbiye Heyeti üyelerinin 
15'inin lO'u, 30 genel müdür başyardımcısı ve yardım
cısı, 50'ye yakın şube müdürü, 150'ye yakın memur 
ve müstahdem görevlerinden alınmışlardır. 

Taşra teşkilatında ise 66 milli eğitim müdürü, 
250'nin üstünde halk eğitimi başkanı ve müdürü, 
500 milli eğitim müdür yardımcısı, 69 eğitim enstitü
sü müdürünün hepsi, orta dereceli okul müdürleri
nin yarısı değiştirilmiş ve binlerce öğretmen eş ve 
aile durumu kış - kıyamet denmeden sürülmüştür. 

Çoğu yöneticiler için hiç bir gerekçe gösterilme
miştir. 

Bir kısım yöneticiler hakkında gerekçe uydurmak 
maksadıyla soruşturma açtırılmış ve düzmece rapor
larla görevlerine son verilmiştir. 

İdari soruşturmaların bir kısmı, görevden alınma 
işleminin tesisinden sonra ve yöneticinin Danıştaya 
dava açmasını müteakip yapılmıştır. 

Okul müdürü ve öğretmenlerin görevlerinden alı
narak başka yerlere sürülmeleri de aynı usullerle ger
çekleştirilmiştir. 

Milliyetçi ve memleketsever yönetici ve öğretmen
lerin görevden alınmalarıyla boşalan yerlere tayin 
edilenlerin çoğu çeşitli ayıplarla malul ve beceriksiz
dirler. Bunlar içinde din, Allah ve Türklük aleyhinde 
olanlar, Türkiye Cumhuriyeti ideallerine bağlı bulun
mayanlar, komünizm propagandası yapmaktan, or
duya hakaret etmekten, polisçe aranan kişileri sakla
maktan sanık olanlar, yedeksubaylıkta çavuş çıkarı
lanlar, öğrencisine tasallutta bulunanlar vardır. 

Bugün milli eğitimimize hâkim olan zihniyet bu 
ayıplarla malul olup TÖB-DER'e kayıtlı öğretmen
lerdir. 

TÖB-DER, Marksist - Leninist bir kuruluş oldu
ğunu yayınları ile programları ile düzenlediği toplan
tılarda ileri sürülen görüşleri ile nihayet Ağustos 1978* 
de Ankara'da yapılan 9 ncu kongresinde yaratılan 
hava ile ortaya konmuş bir kuruluştur. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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Bazı genel müdür ve daire başkanları, bu eylem
cilerin kanun dışı hareketlerini bir tutanakla tespit 
ederek haklarında soruşturma açılmasını istemelerine 
rağmen Milli Eğitim Bakanı bugüne kadar bu eylemi 
yapanlar hakkında her hangi bir soruşturma başlat
mamış ve suçluları cezalaudırmamıştır. 

TÖB-DER, öğrenciyi alet ederek anarşiyi ilkoku
la ve bunun da ötesinde Türkiye Büyük Millet Mec
lisi kapılarına kadar getirmiştir, 

TÖB-DER, Şubat 1978'de Ankara'da düzenlediği 
«Devrimci Eğitim Kurultayı» nda «Halkların kendi 
dilleriyle eğitim yapılması» esasını savunmuş ve bunu 
bir tebliğle kamuoyuna duyurmuştur. Ayrıca Batı 
Almanya'da yapılan, TÖB-DER Genel Başkanının 
da katıldığı toplantıda «Halkların kendi dilleriyle eği
tim yapmaları gerektiği» ni savunmuştur. Böylece 
Anayasa ve kanunlarımıza aykırı bir eylemi savuna
rak «Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün» olan 
Türk Devletini parçalayıcı ve bölücü bir görüşü dile 
getirmiştir. 

ÎZMİR TÖB-DER şubesinin 1978 faaliyet prog
ramında «Ne Mutlu Türküm Diyene», «Bir Türk 
Dünyaya Bedeldir» sözleri tenkit edilerek çocukları
mızın her gün ırkçı ve şövenist görüşe göre yetiştiril
diği ve Türk ırkının diğer ırklardan üstün olduğunu 
çocuklara bu sözlerle telkin edildiği iddia edilmiştir. 

Ağustos 1978'de Ankara'da yapılan TÖB-DER 
9 ncu kongresinde Rus taraftarı öğretmenlerle Çin 
taraftarı öğretmenler, yönetimi ele geçirmek gaye
siyle birbirlerini yaralamaya varıncaya kadar kavga 
etmişlerdir. Devletin güvenlik kuvvetleri, Çin ve Rus
ya kavgası veren bu Marksist - Leninist topluluğu 
dağıtma ve suçluları kanuna teslim etme yerine, âde
ta, toplantının güven içinde devamını sağlayıcı ted
biri almışlardır. CHP milletvekilleri, bu kongreyi ya
kından takip etmişlerdir. 

İşte bu TÖB-DER, Türk Milli Eğitimini idare 
eden kadroyu oluşturmuştur. Milli Eğitim Bakanı, 
TÖB-DER'in isteklerini aynen uygulamaktadır. Milli 
eğitimimiz bu kadro ile millilikten her gün adım adım 
uzaklaştırılmakta, Türkiye'de birden fazla bayrak, 
Türk dilinden başka dil, İstiklâl Marşından başka 
marş, TBMM'nden başka meclisler özlemini duyan
ların pervasızca hareket ettiği bir Bakanlık haline gel
miştir. 

Bu sebeplerle siyasi sorumluluğu açıkça ortada 
olan Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur hakkın

da Anayasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci madde
leri gereğince Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz4 

Saygılarımızla. 
Kırşehir Kocaeli 

Mustafa Eşrefoğlu Adem Ali Sarıoğlu 
Amasya Bilecik 

Etem Naci Altunay Cemalettin Köklü 
Bursa Bolu 

Mehmet Emin Dalkıran Müfit Bayraktar 
Antalya İsparta 

Galip Kaya Yusuf Uysal 
Sivas Çorum 

Tevfik Koraltan M. Kemal Biberoğlu 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerde, Anaya
sada belirtilen sıraya göre, önerge sahibi, siyasi parti 
grupları adına birer üye ile ilgili bakan konuşacaklar
dır. Konuşma süreleri İçtüzüğün 61 nci maddesi uya
rınca, Hükümet ve siyasi parti grupları adına 20'şer 
dakika, önergedeki imza sahiplerinden biri için 10 
dakikadır. 

Önerge sahibi olarak Sayın Mustafa Eşrefoğlu, 
buyurunuz. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Tabanca sıkma
ya mı çıkıyorsun kürsüye Eşrefoğlu? 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Gere
kirse. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Arkanda taban
ca var da. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Beyefendi ta

banca ile çıkıyor kürsüye; zapta geçsin diye söyle
dim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri, hepinizi gönülden gelen, 
şu anda kalbimi dolduran en samimi duygularımla 
selamlarım. 

Tarafımızdan verilen, Milli Eğitim Bakam Sayın 
Necdet Uğur hakkındaki Gensoru üzerinde, önce im
za sahibi olarak şahsi görüşlerimi, daha sonra da AP 
Grubu adına görüşlerimizi Yüce Meclise arz edece
ğim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, demokratik 
kuralları, siyasi ahlak' prensiplerini, kutsal gelenek
lerimizi hiçe sayarak, hile ve entrika ile ülke idaresi
ni ele geçiren bugünkü Hükümet, ülkemizi kanlı ve 
karanlık bir ortamın içine itmiştir. Ülkemizde can 
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ve mal güvenliği, öğrenim hürriyeti kalmamıştır. Yü
ce Allah'ın bahşettiği yaşama hakkı, Allah'sız komü
nistlerin ve teröristlerin himayesine bırakılmıştır. 

Bu Hükümetin ülke idaresini çeşitli entrikalarla 
ele geçirdiği günden bugüne kadar 15 ay olmuş, her 
şey olduğundan daha kötüye gitmiştir. Cumhuriyet 
tarihinde emsali görülmemiş anarşik olaylar, soygun
lar ve buna benzer olaylar devam etmiştir. Hayat pa
halılığı, bölücülük, zulüm, işkence, zalimce kıyım, 
şuurlu komünist telkinleri ve faaliyetleri bugünkü 
Hükümetin zamanında en yüksek seviyeye ulaşmış
tır. 

Bugünkü Hükümetin işbaşına geldiği günden bu
güne kadar 5 600'den fazla olay olmuştur. Bunun 
içerisinde 900'den fazlası öğrenci, öğretmen ve eğitim 
kurumlarımızdaki olan olaylardır. Olaylar ve cina
yetler karşısında yenik düşen bugünkü Hükümet, 
kasten hürriyetle bağımsızlığı ve özgürlüğü birbirine 
karıştırmıştır. Bugünkü Hükümete hâkim olan zihni
yet, mevcut olan hür düzeni yıkmaya matuftur. Hü
kümet, hür düzeni yıkmak isteyen komünist ve bö
lücü mihraklarla işbirliği, fikir birliği, eylem birliği 
içindedir. 

Sayın Başkan ve değerli üyeler, bu Hükümet, bü
tün Türk Milletine ne vaat etmişse hepsinin tersini 
yapmıştır. «Anarşiyi önleyeceğiz» demiş, anarşi hat 
safhaya ulaşmıştır. «Mal güvenliğini sağlayacağız» 
demiş, sağlayamamıştır. «Anaların gözyaşını dindire
ceğiz» demiş, daha çok akıtmıştır. «Enflasyonu önle
yeceğiz, hayat pahalılığını önleyeceğiz» demiş, bunu 
çekilemez hale getirmiştir. «Ak günler getireceğiz» 
demiş, kara günler getirmiştir. «Öğrenim özgürlüğü
nü mutlaka sağlayacağız» demiş, kendi düşüncesinde 
olmayan, kendi düşüncesine yakın olmayan kimsele
re, okullara gelmek şöyle dursun, yaşama hakkı dahi 
tanımamıştır. «Siyasal üstünlüğümüzü ve saygınlığı
mızı kanıtlayacağız» demiştir, maalesef, maatteessüf 
bunu da yapamamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriye
tin eğitim müesseselerinde, devlete, rejime ve millete 
sahip sadık nesiller yetiştirmek; ülkemizin, devletimi
zin kurucusu Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet 
seviyesine ulaştırmak, temel ilkedir. Her yaşta Türk 
genci yetiştirecek öğretmenlerimizin üstünlüğü, milli 
görevle bu amaca hizmet edecektir. Eğitimi millikten 
saptırmamamız ve eğitimin milliliği, milli devlet fik
rinin temelidir. Mevcut Anayasada, Milli Eğitim Te
mel Kanununda, Türk milliyetçiliğine ve Atatürk in
kılaplarına, milli kültüre bağlı olunması emreder. 

i Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasa ve 
kanunun açık hükmü bu iken, ideolojik saplanma, 
zulüm, işkence, beynelmilelcilik, eğitim ve öğretim 
müesseselerimizin her kademesine musallat edilmiştir. 
Türk milli eğitimi, millilikten ve Atatürkçülükten sü
ratle uzaklaştırılarak, komünist ideolojinin ve TÖB-
DER'in emrine bırakılmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milli eğiti
mimize uzun zaman hizmet etmiş, ömür tüketmiş, tec
rübe sahibi olmuş binlerce öğretmen, idareci ve me
murlar, hiç sicillerine bakılmadan insafsızca kıyılmış, 
sürülmüş ve yerlerinden atılmıştır. 67 ilin milli eğitim 
müdürünün 66'sı, 67 ilin eğitim enstitüsü müdürün
den yine 66'sı, okul müdürlerinin hemen hemen tü
mü ve yüksekokul müdürlerinin hepsi ve okullardaki 
öğretmenlerin bir çoğu eşinden, çocuklarından ve yu
vasından ayrılarak ayrı ayrı yerlere tayin edilmiştir. 
49 bine yakın eğitim enstitüsünde okuyan öğrencilere 
zulüm edilmiş, okullardan sürülmüş, Edirne'den Ça
nakkale'ye, Kırşehir'den Malatya'ya, Manisa'dan 
Van'a ve Mersin'den Sinop'a çeşitli nedenler uydura
rak öğrenciler şuradan buraya, bu yerden başka yere 
sürülerek onların okuma hakkı ellerinden alınmış ve 
hayalarından bezdirilmiş, çokları okullarından terk 
ettirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; okullarımız
da milli eğitimin amaçları doğrultusunda eğitim, öğ
retim yapılmamaktadır. Bir köy okulundan tutunuz 

I da, üniversite duvarlarına kadar, «Devrim için savaş
mayana komünist denemez», «Mahir, Hüseyin, Ulaş, 
kurtuluşa kadar savaş» sloganları yazılıdır. Bir öğret
men 8 - 1 0 yaşındaki çocukları bir komünist milita
nın mezarı başına götürüyor, saygı duruşunda dur-

I duruyor. Yine bir öğretmen dergisinde, «Dersi iyi bi-
I lemeyen öğrencilerin sınıf geçmesi, bir burjuva yut-

turmasıdır; sınıf geçebilmesi için ve bunların üst 
okullara gidebilmesi için sınıf bilinciyle bilinçlendiril-

I miş öğrencilerin üst sınıflara devam etmesi gerekli-
I dir» diyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sınıf geçmiş, 
suçlu olmadığı halde sınıfta bırakılmıştır. Bakınız, 

I size bir vesika göstereceğim. 

I îsa Kaya, askerlik şubesi tarafından soruluyor. 
«ilgi : 18 Ocak 1978 tarihli 79-9985-9419 sayılı 

j yazınız. 
Aşağıdaki kimliği yazılı İsa Kaya 16 . 10 . 1978 

I tarihinde enstitümüzden mezun olmuştur. Bilgilerini-
| ze saygılarımla arz ederim» denilmektedir, 
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Fakat, bu öğrenci, nedense solcu olmadığı için 
mi, sağcı olduğu için mi, sınıf geçmedin diye tekrar 
sınıfta bırakılmıştır. 

Yine Kırşehir'de Cumhuriyet Halk Partili bir Be
lediye Başkanının çocuğu, «Sen TİKKO'cu olmuyor
sun» diye Eğitim Enstitüsüne alınmamıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; biz Adalet 
Partisi olarak bizim kalbimizdeki ve kafamızdaki öğ
retmen, insan muhayyilesini tutuşturan, dehanın ate
şini yakan, dünyayı aydınlatan meşaleyi tutuşturur. 
o, milletlerin kaderi üzerinde mukavemet edilemez 
bir kuvvettir. Onun hizmet idealinden başka bir ihti
rası yoktur. 

Öğretmen, dinmek bilmeyen mesaisi ile nesiller 
boyunca bayrak dokusuna renk kazandırır, toprağa 
seslenip destan yaratır, milli imana heyecan kazan
dırır. 

Evet, bir ressam, fırçasıyla boş yüzeylere mana 
kazandırır; bir müzisyen, ruhları büyüler, bir doktor 
hastasına şifa verir; bir devlet adamı, yeni bir nizam 
kurar. Öğretmen boş yüzeylere belki de mana kazan-
dıramaz; fakat ressamı yaratır, müzisyene benliğini o 
kazandırmıştır, hastasına hayat bulan doktor ilk fey
zini ondan almıştır, büyük devlet adamları onun eli
ni öpmüştür. O aşkını ve ruhundaki hazinelerini öğ
rencileriyle paylaşır. O anarşiyi silahsız bırakır, ceha
leti sürer, fenalığı boğar. 

BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, lütfen toparlayınız, 
süreniz doluyor. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sürem 
30 dakika değil mi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, yetki belgeniz gelmediğin
den imza sahibi olarak konuşuyorsunuz. 

MUSTAFA EŞREFOŞLU (Devamla) — Grup 
adına da konuşacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yetki belgesini gönderiniz. 
O zaman kişisel konuşmanız son bulmuştur, şimdi 

grup adına devam edin efendim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Öğretmen, tarihin eseri, arzın güneşi, Peygambe
rin eşi, aile hayatına saadet güneşi gibi doğan çocuğu 
millet idealine göre yetiştirip, onu cemiyet hayatına 
müspet intibak ettirir. Onun kafası ve kalbi karakter
li insan ve cemiyet yetiştirmek ideali ile çarpar. İn
san evvela onun önünde dize gelir, onunla beraber 
şekillenir. 

Değerli milletvekilleri, 21 . 8 . 1978 tarihinde top
lanan TÖB-DER toplantısında, «Rejimi değiştirmek; 

yerine nasıl bir Marksist, Çin yanlısı mı, Rus yanlısı 
mı bir rejim kurmak» konusu tartışılmaktadır. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Değil. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet. 
Gene 21 . 8 . 1978 tarihinde yapılan TÖB-DER 

toplantısında komünist Rus'cular, grup toplayarak, 
kendileriyle işbirliği halinde olmasını sağlamakta, 
diğer fraksiyonları mağlup etmektedirler. Bunun tar
tışılması yapılmaktadır. 

Sayın Başkan, bu toplantıya Sayın Milli Eğitim 
Bakanının tebrik telgrafı gönderip göndermediği so
rulmuştur; fakat aradan 7 - 8 ay geçmesine rağmen 
hiç bir cevap alınamamıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir ilkokul 
öğretmeninin 8 - 1 0 yaşındaki çocukları komünist 
militanların mezarının başına götürerek saygı duru
şunda durdurması ne milli eğitimin amaçları içinde, 
ne Atatürk ilkeleri içinde, ne Anayasamızda vardır. 
Böyle bir öğretmen hakkında Sayın Milli Eğitim Ba
kanının ne yapıp yapmadığını sormak ve öğrenmek 
istemişizdir. 

Yine bir öğretmen dergisinlde «Dersi iyi bilen 
öğrencinin sınıf geçmesi burjuva yutturmacasıdır» de
nilmektedir. «Sınıf bilinciyle bilinçlenmiş çocukların 
üst sınıflara devam etmesi yüksekokullara bu öğren
cilerin devam '.etmesi» bu öğretmen dergisinde teikin 
edilmektedir. Acaba bu öğretmen hakkında Sayın 
Milli Eğitim Bakanı ne gibi işlemler ve nasıl bir ta
kibat yapmıştır? 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; okullarımı
zın çoğunda milli eğitimin temel ilkeleri, Temel Eği
tim Kanununun amaçları uygulanmamaktadır. Ne
dense Sayın Bakan «Anarşiyi okullarda önleyece
ğiz» demesine rağmen, anarşiyi, Türk büyüklerinin 
tablosunda, istiklal Marşında ve tarihi eserlerde gör
müştür. Acep ola, okullardaki bu tarihi tabloları, Fa
tih'i, Yavuz'ları indirmekle okullardaki anarşiyi dur
durmuş mudur? 

Yine bazı okullarımızda» istiklâl Marşı söylenme
diği, Tüfk bayrağı çekilmediği Bütçe Plan Komisyo
nunda ve buradaki Meclis müzakerelerinde Sayın Ba
kana duyurulmuştur; bu hususta bir takibat yapıl
mış mıdır? 

Sayın Baştan, değerli milletvekilleri; eğitim ens
titülerimizin birinde; «Özgür düşünce, bütün kalıp
ları altından olsa, bütün kafesleri, bütün yasakları yı
kan düşüncelerdir. Böylesi düşünce ancak kulluğun 
her türlüsünü, tanrının kulluğunu bile hoş görmeyen 
bir düşünce görüşüne açılmakla olabilir» diyen ve de-
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vam eden bir parça, eğitim enstitüsü öğrencilerine 
yazılı soru ve kompozisyon sorusu olarak sorulmuş
tur. 

Bu soruda şu esaslar istenmektedir: 
«Tümcenin örgüsü bakımından parçanın özellik

lerini inceleyiniz. Verilen parçanın tümü nedir; niçin? 
Parçanın anadüşüncesini, belirtiniz. Yazar, bu düşün
ceyi açıklayıp geliştirmek için hangi yardımcı düşün
celere başvuruyor? Parçanın temel düşüncelerinden 
hareketle bir kompozisyon yazınız» denilmektedir. 

Sayın Bakandan bu durumu sorduk; bu imtihan 
sorusunun, yarının düşüncesini, Müslüman çocukla
rını yetiştiren, Tür'k çocuğunu yetiştiren müstakbel 
öğretmenlere Allah'a ortak koşma, Allah'ı inkâr edi
ci ve Allah'sızlığı, dinsizliği telkin edici bir düşünce 
olup olmadığını sorduk. Bu gibi görüşlerin öğrencile
re telkinin lâikliğe aykırı olup olmadığını sorduk. Böy
le çarpık ve sapık düşüncelerin öğrencilere telkininin 
Temel Eğitim Kanunumuza aykırı olup olmadığını 
sorduk. Böyle fikirlerin, telkinlerin, müstakbel öğ
retmenlerimizi anarşiye itip itmediğini sorlduk. Yi
ne bu fikirlerin, Allah'sızlığın, dinsizliğin telkin etti
ği ve % 99'u Müslüman olan ve milletimizin dini 
inançlarını rencide edip etmediğini sorlduk; ona da 
o günden bugüne kadar bir cevap alam'adık. 

Yine bir öğrenci tarafından şöyle bir şey sorul
maktadır: «'Bizler geçen Aralık ayının 23'ünde imti
hanlara girdik ve 21'inde imtihanlarımız sona erdi; 
toptancı edildi bazı öğrenciler. Bizler ise hâlâ imti
han sonuçlarını dahi öğrenemedik» denilmektedir. 
Bu gibi olaylar Türk milli eğitiminde devam etmek
tedir. Sayın Bakanın bu husustaki görüş Ve düşünce
leri nedir? Bunu öğrenmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ilk ve orta 
dereceli okullarımızdaki manzara budur; fakat üni
versite Ve yüksekokull armuzdaki manzara bundan da
ha iç açıcı değildir. Elimizde, îstanbul Teknik Üni
versitesinden gelen bir belge Var. Burada diyor ki; 
«7 Eylül 1976'da gece öğrendiler! genel olarak dersle
re girmedik. 9 Eylül 1976'da Maçka anfisinde yapı
lan genel öğrenci formundan sonra dağıldık, 14 
Eylül 1976'da Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ka
nunun görüşülmesine karşı çıktık ve dağıldık. 19 Ey
lül 1976 tarihinde yapılan öğrenci forumlarından son: 

ra 2 günlük bir boykot kararı aldık. 16 Eylül 1976' 
da boykot sürüyor, 20 Eylül 1976'da boykot sürü
yor. 1 Ekim 1976'da öğrenciler boykotu sürüyor» de
nilmekte ve buna benzer, bu şekilde devam eden olay
lar gene eğitimimizin yüksek kademesinde de görül
mektedir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; milli eğitim 
hakkında basınımızda çıkan bazı başlık yazılara da 
şöyle dokunmak istiyorum: 

«400 öğrenci velisi dertlerini halledecek yetkili 
arıyor» (Tercüman Gazetesi). 

«Tarihi Pertevniyal Lisesinde utanç verici manza
ra» (Son Havadis Gazetesi). 

«Milli Eğitim Bakanlığı ne yapıyor?» (Aydınlık 
Gazetesi). 

«Milli Eğitim Bakanlığında partizanlık» (Yine Ay
dınlık Gazetesi). 

«Milli Eğitim Bakanlığında ihmal yüzünden 4 bin 
öğrenci adayı terk etti» (Hür Anadolu Gazetesi). 

ERJOL SARAÇOĞLU (Ankara) — Aydınlık'la 
koalisyon mu yaptınız yoksa? 

BAŞKAN — Devam edin efendim, müdahale 
etmeyin lütfen. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Devam 
ediyoruz. 

«Eğitim Enstitüleri kapalı tutuluyor» (Cumhuri
yet Gazetesi). 

«Okula kilit vurulmakla anarşi önlenemez» (Hür
riyet Gazetesi). 

«Milliyetçi öğrencileri dağıtmak için Edirne Öğ
retmen Okulu kapatıldı» (Tercüman Gazetesi). 

«Türkiye Komünist Partili Milli Eğitim Müdür 
Yardımcısı yuıtesever öğrencileri oradan oraya sü
rüyor» (Yine Aydınlık Gazetesi). 

«Halkın Kurtuluşu yanlısı bir öğretmen derste 
Öğrencisini yaraladı» (Yine Aydınlık Gazetesi). 

«Moskova yanlısı TÖB - DER adını kullanarak 
öğretmenler yürüyüşlere katılmak istendi» (Yine Ay
dınlık Gazetesi). 

«Vefa Lisesi Müdür Yardımcısı öldürüldü» (Mil
liyet Gazetesi). 

«Ortaöğretim kurumlarında anarşi» (Tercüman 
Gazetesi). 

Buna benzer, okullarımızda olan anarşik olayları, 
hu şekilde basınımız vatandaşa aksettirmektedir. 

Sayın Bakan her zaman kürsüye çıktığında ve ek
rana çıktığında, «Okullarımızda anarşi önlenmiştir. 
Çocuklarımız kardeş kardeş okumaktadır» diyor. Bu
na bir türlü inanmamız mümkün değildir. Hatta Cum
huriyet Halk Partili veliler dahi bu sözlerin doğru 
olmadığı kanaatindeler. 

Biz Adalet Partisi Grubu olarak ve şahsım ola
rak Milli Eğitim Bakanlığında olan, eğitim müesse
selerimizde olan olayların iyice açıklanması ve bu hu
susta gerekli bir tetkik yapılabilmesi için, Milli Eğitim 
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Bakanı hakkında Gensoru açılmasını arzu ediyoruz. 
Görüşlerimiz bu yöndedir; şahsi görüşüm ve Grubu
mun görüşü bu yöndedir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 
Grupları adına Sayın Nevzat Kösoğlu. 
Buyurun Sayın Kösoğlu. 
MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; Gru
bum adına Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Cumhuriyet Halk Partisinin teşkil etmiş olduğu 
Hükümetin, bugünlerde kamuoyunu daha derinden il
gilendiren, daha çok iktisadi konulardaki bilgisizce 
kararları ve tutumlarıdır. 

Bir hükümetin başarıları bütün olarak mütalaa 
edildiğinde daha doğru bir hükme varılmak mümkün
dür. İktisadi hayatımızı perişan eden, cemiyetimizin 
hemen her kesiminin feryadını her gün biraz daha 
yükselten bu Hükümetin, geleceğe dönük neticeleri 
itibariyle uzun vadeli ve çok daha önemli olduğunu 
bildiğimiz kültür hayatımız ve eğitim hayatımız ko
nusundaki çalışmaları da, iktisadi hayattaki becerik
sizliklerinden farklı değildir, daha da düşündürücü
dür. 

Bugün Milli Eğitim camiasında 4 kanaldan bir 
kavga devam etmektedir. Birisi, milli eğitim camia
sında eğitim müesseselerinde şiddetle süren bir zihni
yet kavgasıdır. Aslında Türkiye Cumhuriyetinin bir 
Anayasası varken, bu Anayasada Türk Hükümetleri
nin takip etmeleri gereken eğitimin temel umdeleri 
açık ve sarih bir surette ifade edilmişken ve ayrıca 
Türkiye Cumhuriyetinin temel eğitim prensiplerini dü
zenleyen bir Temel Eğitim Kanunu var iken, cemi
yetimizde, eğitim müesseselerimizde bir zihniyet kavga
sının mevcudiyetinden bahsetmek, muhakkak ki ce
miyetimiz için, hepimiz için bir talihsizliktir. 

Ancak, eğitim müesseselerinde siyaset yapıldığın
dan şikâyet eden ve büyük mübalağalarla geçmiş hü
kümetleri karalayarak iktidar olan bugünkü Halk 
olan bugünkü Halk Partisi Hükümetinin, Anayasaya 
da, onun belirttiği temel ilkelere de, Temel Eğitim 
Kanununa da tam ters düşen bir zihniyeti yüklenmiş 
olması, onu fiilen himaye eder, savunur ve uygu
lar bir halde olması, meseleyi gündeme getirmekte
dir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin yöneticileri, daha ön
ceki hükümetler devresinde eğitim müesseselerinden 
siyaseti kovacaklarını yüksek sesle, devamlı ifade 
ediyor ve geçmiş hükümetleri itham ediyorlardı. 
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Türkiye demokratik hayata 3-5 yıldır girmiş de
ğildir. Eğitim müesseselerinde yer yer küçük çapta 
görülebilecek olan politik tavırlar veya esen havalar, 
3-5 yılın meselesi değildir. Dünyanın her yerinde ol
duğu gibi Türkiye'de de genel olarak içtimai hayatta 
politik tansiyonun yükselmesi, tabii olarak eğitim 
müesseselerine de aksedecektir. 

Ancak, son yıllarda eğitim müesseselerimizi asıl 
bugünkü feci haline düşüren şey, artan siyasi tansi
yonun eğitim müesseselerine intikal etmesi değil, doğ
rudan doğruya Devletimizin varlığına, milletimizin 
bütünlüğüne ve onu var eden mukaddeslere düşman 
olarak gelen bir ideolojinin bu kurumlara saldırma-
sıdır. 

Bugün eğitim müesseselerinde süren zihniyet kav
gası, Marksist ideolojinin genç insanlarımıza, öğret
menlerimize ve çocuklarımıza hâkim olması kavgası 
ile, bunlar karşısında kendi varlığını, benliğini, Ana
yasanın ve Temel Eğitim Kanununun emrettiği isti
kametlerde eğitimi muhafaza ve idame ettirmek iste
yenlerin mücadelesidir. 

Türkiye'de eğitim sahasında Marksat zihniyeti 
temsil eden ve bunu çok açık, net bir tarzda, beyan
larıyla olsun, neşriyatlarıyla olsun, kongrelerindeki 
tebliğlerinde olsun ifade etmekten çekinmeyen mües
sese, kurum TÖB - DER'dir. Bu öğretmen teşekkülü 
bir mesleki teşekkül olarak kurulmuş olmakla bir
likte, hukuki statüsü bu olarak görülmekle birlikte, 
Türkiye'de Marksist propagandanın çeşitli nüans
larında ve en ucunda, en adi seviyesinden propa
gandasını yapan bir kuruluş haline gelmiştir. 

Bugün birçok okullarımızda, uzağa gitmeye gerek 
yok, Ankara'daki, hatta ortaöğretim müesseseleri
mizde Marksist ideolojiyi gençlerimize talim etmek 
üzere seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerleri, 
zaman zaman okul bünyesinde olmayan, dışarıdan ge
len bir kısım insanlar, zaman zaman da bizzat o okul
da öğretmenlik görevini yüklenmiş olanlar yürütmek
tedirler. Hatta ders saatleri zamanında bile bazı sı
nıfların tatil edilerek, bu seminerlere zorla iştirak 
ettirildiğini biliyoruz. Bir tanesini Maltepe'nin üze
rindeki bir liseyi, 'bir ortaöğretim müessesesini bizzat 
müşahede ettim. 

Zaman zaman bazı Marksist militanların ölüm 
yıldönümlerinde veya benzeri günlerde, dışarıdan ge
len militanların okulu zorla tatile sokarak, öğrenci
leri okul dışına çıkardıklarını, onlara nutuklar çektik
lerini ve idarecilerin hiçbir şey yapamadan, bu hare
ketler karşısında seyirci kaldıklarını biliyoruz. Bir kıs
mını müşahade ettik. 
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Milli Eğitim Bakanının, Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetinin, «Bizim bunlardan haberimiz yok
tur» demesi kendilerini kurtaramayacaktır. Eğer «Bi
zim bilgimiz tahtında bu işler yürüyor» diyorlarsa, 
elbette ki bu da kendilerini siyasi ve tarihi sorumlu
luklarından kurtaramayacaktır. 

Anayasamız ve Temel Eğitim Kanunumuz, Türk 
çocuklarının; çağdaş bilgilerle donatılmış, milliyet
çilik duygularıyla meşbu, vatanına, devletine, mille
tine ve bunları vareden değerlere bağlı, onları şahsi
yetine sindirmiş birer insan olarak yetiştirilmelerini 
amirdir. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri de bu 
prensipler istikametinde bizim çocuklarımızı eğitmek 
Ve hayata hazırlamakla görevlidir. 

Eğer, Türk Hükümetinin Milli Eğitimi çocukları
mızı bu telkinler altında yetiştiremiyor, bu konuda 
Marksist düşünceye kendisini teslim ediyorsa veya 
okullarımızdaki Marksist eğitime engel olamayacak 
kadar acze düştüğünü beyan ediyorsa, ona düşen ilk 
'görev muhakkak ki çekilmektir. 

Bugün Türk eğitiminde mücadelesi yapılan ikinci 
şey, can kavgasıdır. Hükümetin değişmesinden bu ya
na, milli eğitim camiası üzerinde ucu ölüme kadar 
varan bir kasırga esmeye başlamıştır. Binlerce öğret
menin, fiili durumları hepimiz tarafından bilinen ba
zı bölgelere sürgün edildiğine şahit olduk. 

Bir öğretmenin aynı eğitim devresi içerisinde bir
den fazla sürgüne talbi tutulduğuna şahit olduk. Fiili 
durumu bilinen ve can güvenliği olmadığı sebebiyle 
başka yere naklini isteyen öğretmen ile alay ederce
sine, ondan daha kötü fiili durumu olan bir başka ile 
tayin edildiğine şahit olduk. 

Kars'ın bir ilçesine bir gezi sırasında uğradığım
da, idarecilerin bana anlattığı bir vaka, Türkiye'de ne 
tek, ne ilk ve ne de son vaka değildir. Bu ilçeye tayini 
çikan bir ortaokul öğretmeni daha otobüsünden iner 
inmez bir grubun saldırısına uğrayarak sırtından bı
çaklanmış, muhtelif darbeler altında yere düşmüş, kal
dırılmış, hastaneye sevk edilmiş. Bunun buraya gel
diğini, bunun zihniyetini, tayinini, kim, hangi istihba
rat örgütleri bu kadar yakından takip etmektedir de, 
bir kısım militanlara hemen otdboüsten iner inmez 
ona böyle bir feci karşılama merasimi yapma imkânı 
vermektedir? Bunlar eğer milli eğitim camiasının ça
lışan görevlileri değilse kimdir? 

Bugün belli bir eğitim seviyesine ulaşmış b'inlerce 
öğretmen, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde bakkallık
tan şoförlüğe, kahveciliğe kadar kend'i formasyonla
rının dışında ekmek paralarını kazanmak için uğraş-
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ma'kta, çırpınmaktadırlar. Çünkü, kendileri ya canla
rından olmak, ya ekmeklerinden olmak üzere tayin 
edilmektedirler. Bunun binlercesine hepimiz şahit ol
duk, sayın Cumhuriyet Halk Partililerin de şahit ol
ması gerekir. 

Milli eğitim camiasında bugün bir hukuk savaşı, 
hukukun hâkimiyetini temin etme yahut onu görmez
likten gelme kavgası yapılmaktadır. Tayin edilen öğ
retmenlerin ve sürgüne tabi tutulan öğrencilerin çok 
büyük çoğunluğuna, milli eğitimin mevcut yönetme
liklerine ve geleneklerine aykırı bir tarzda uygulama 
yapılmaktadır. Bazı yerlerde fiili birtakım düzenle
melere girilmektedir. 

Mesela; okuldan bazı öğretmenlerin sürgün edil
mesi, bazı mercilerce karara bağlanmış ise, o okulun 
idarecileri tarafından o öğretmen hakkında matbu bir
takım şikâyet evrakları öğrencilere imzalatılmakta, 
öğrencilerin isimleri bu şikâyet mektuplarına yazıl
madan bunlar değerlendirilerek «Öğretmen hakkın
da şikâyet vakidir» diye sürgüne gönderilmektedir. 

Bir kısım öğretmenlere gönderilen Milli Eğitim 
müfettişlerinin sorduğu sorular gülünçtür, milli eği
tim açısından bir faciadır ve mutlaka bir gün hesapla
rı sorulmak gerekir. Bunların bir kısmı gazetelere ka
dar intikal etmiştir. 

«Sen bir Milliyetçi Hareket Partili vatandaşın evin
de kiracı imişsin; doğru mu? 

Sen çocuklara milliyetçilik telkinlerinde bulünu-
yormuşsun; doğru mu? 

Sen çocuklara Türk büyüklerini anlatmaya çalı
şıyor, sevdirmeye çalışıyor, onları yüceltiyormuşsun; 
doğru mu?» 

Daha çokları Milli Eğitim Bakanlığının müfettişle
ri tarafından, Türkiye Cumhuriyeti hudutları içeri
sinde, Türk okullarında, Türk öğretmenlerine sorul
muş sorulardır. 

Bu zulümdür, fertler açtsıhdan da zulümdür ve bu 
zulme karşı öğretmenlerimiz de öğrencilerimiz de 
kendilerini savunacak, haklarını arayacak bir mües
seseden mahrumdurlar. 

Daha Önce Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar 
devresinde Danıştay diye anılan bir müessese var idi. 
Bu müessese çok kere gece mesaileri de yapar, akşam 
verilen dile'kçeler için sabahları yürütmeyi durdurma 
kararları, 1-2 gün içerisinde de esas hakkında karar
lar verirdi ve bu kararlar genellikle hep hükümetin 
aleyhinde olurdu. O zaman tenkitleri ileri sürdüğü
müz zaman da Curnihuriyet Halk Partili üyeler bize 
«Danıştaya fazla sataşmayın, bir gün ona muhtaç 
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olacaksınız» derler idi. El hak, şimdi binlerce Türk 
genci ve Türk öğretmeni Danıştayın bu hakseverliği
ne muhtaçtır; ama Danıştay ortada yoktur. 

Bütçe görüşmeleri sırasında buradan Danıştayla 
ilgili Sayın Bakana sordum, «Danıştay bu Hüküme
tin kurulduğundan bu yana kaç öğretmen hakkında, 
kaç öğrenci hakkında yürütmeyi durdurma kararı 
verdi, kaçı hakkında esas üzerine karar verdi ve bun
ların kaç tanesi müracaat sahiplerinin lehinde idi?» di
ye. O gün cevap vermediler; o günden bu yana çok 
zaman geçti, hâlâ cevap vermediler ve hiçbir zaman 
da cevap veremeyeceklerdir. Çünkü bu müesseseyi de 
kendi zihniyetlerinin, kendi batıl yollarının yedeği
ne almış durumdadırlar. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Müracaat sahip
leri haksızsa bile ille karar mı verecek? 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, Yük
sek Mahkeme hakkında böyle konuşamaz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. (CHP ve 
MHP sıraları arasında karşılıklı konuşmalar) 

Oturun lütfen, oturun, dinleyin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Binlerce 

öğrenci okullarından uzaklaştırılmış durumdadır. Bun
dan evvelki eğitim dönemlerinde öğrencilerin tasdik
name almaları ve bir başka okula nakletmeleri iki okul 
arasındaki ve iki eğitim enstitüsü arasındaki bir me
sele olarak devam edegelmiştir ve çözümlenmiştir. 

Bugün ise binlerce öğrenci «Milli Eğitim Bakan
lığının filan tarih, filan sayılı kararı ile sürekli ola
rak okuldan uzaklaştırıldınız» tebligatları almakta
dır, almıştır. Ellerinde bu tebligatları taşıyan, kanuni 
istinatgahı olmayan, ne için olduğunu bile bilmeden 
ellerihde taşıdıkları tebligatlarla 10 binlerce öğrenci 
seyyar, Türkiye'de gezmektedir. Çünkü müracaat et
tikleri hiçbir okul bunları kabul etmemektedir, çünkü 
onları okudukları okuldan kovan zihniyet gidecekle
ri okullarda da hâkimdir; bunları inkâr edemezsiniz 
ve inkâr size hiçbir şey kazandırmaz. (CHP ve MHP 
sıraları arasında karşılıklı konuşmalar) 

Siz, o zihniyeti Parlamentoda temsil eden insan
lar, bu tavır içerisinde olduğunuz sürece elbetteki si
zin çok gerinizde olanlar da bunları yapacaktır; ama 
bilin ki, bunların hesabı sorulacaktır. 

•BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın 
Klös'oğlu, lütfen. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyetinin, Türk Devletinin, hukuku, hakkı bu 
ölçüde çiğnetmeyeceğine ve er geç hakkı, hayatın her 
sahasında olduğu gibi Milli Eğitim camiasında da 
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gerçekleştireceğine olan inancımla bunu ifade ediyo
rum ki, bu hesap sorulacaktır. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Münkirle nekir 
mi soracak acaba bu hesabı? 

HAYDAR DEMÎRTAŞ (Hatay) — Silahlarla mı 
soracaksınız? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Binlerce öğ
rencinin ve binlerce öğretmenin öğrenimlerinden ve 
mesleklerinden uzaklaşmak mecburiyetinde kaldı
ğını; ya canlarından olmak, ya ekmeklerinden olmak 
şıkkı arasında tercih yapmak zorunda olduklarını bi
liyoruz. 

BAŞKAN — Konuşmanızı lütfen toparlayın Sayın 
Kösoğlu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bu arada, 
ilkokul diplomasıyla eğitim enstitülerine kayıt edil
miş olanların mevcudiyetini de biliyoruz. Bu arada, 
mektupla öğretimden mezun olduğu yıl içinde eğüim 
enstitülerine öğretmen ve idareci olarak tayin edil
miş olanların mevcudiyetini biliyoruz. 

Milli Eğitim camia'sında, eğitim - müesseselerimiz
de Marksist zihniyeti hâkim kılmak üzere TÖB - DER 
yanlısı, bu teşkilâtın bağlısı, bu ideolojinin mensubu 
olan öğretmenler, fiili hâkimiyetlerini kurmuşlardır. 
Birçok yerde öğrenciler öğretmen ve idarecileri 
aşacak tarzda bu ideolojinin propagandasını ve eyle
mini okullarımızda yapmaktadırlar. 

Şimdi ben Milli Eğitim Bakanına soruyorum: Sa
yın Bakan, daha önce Türk tarihinin değerlerini tem
sil eden bir kısım tabloları okullardan indirdiğiniz za
man, bu kürsüden yaptığınız konuşmada, «Ben sade
ce siyaseti uzaklaştırma'k istiyorum okullardan, bir 
gün gelecek, ben o tabloların çok daha güzellerini, 
hem baskılı değil, yağlıboyalarla yaptırarak o duvar
lara asacağını» diyordunuz. 

^BAŞKAN — Lütfen, bağlayınız konuşmanızı efen
dim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Şimdi eğer 
gücünüz varsa, gidin Türkiye'deki ortaöğretim mües
seselerine veya eğitim enstitülerine, o tablolardan bir 
tanesini asın ve lütfen başına polis veya jandarma koy
madan o tabloyu üç gün orada tutun, sizi alkışlaya
cağım. 

Bir hadiseyi daha size söylüyorum: Sarıkamış'ta 
bir genç öldürüldü. Bu gencin katil zanlısı olarak üç -
beş milliyetçi genç, bu Hükümetin mutadı veçhile ya
kalandı. Sonradan mahkemeye çıkarıldılar ve beraat 
ettiler. Onlar beraat ederken de, mahkeme safihasın
da bir başka öğrencinin, meselenin katil zanlısı ol-
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duğu ortaya çıktı ve bu öğrenci hakkında Sarıkamış 
mahkemesince tutuklama karan verildi, 1 . 12 . 1978 
tarih ve 158 sayılı kararla, gıyabı tevkif kararı veril
di. Hakkında gıyabi tevkif kararı verilen bu öğrenci 
bir yandan aranadursun, öbür yandan eğitim enstitü
sünden mezun oldu. Polis yine onu arayadursun, Mil
li Eğitim Bakanlığı tarafından tayini yapıldı; bu zat 
şu anda Türkiye'de öğretmenlik görevi yapmaktadır. 

Sön bir misalimi daha veriyorum: İğdır Asliye Ce
za Mahkemesince hakkında gıyabi tevkif kararı ve
rilen Kars Eğitim Enstitüsünde okuyan bir öğrenci 
hakkında İğdır Savcılığı, Kars Eğitim Enstitüsüne 
yazıyor; «Bu çocuk hakkında gıyahi "tevkif kararı 
vardır.» Kars Eğitim Enstitüsünün cevabı; «Bu ço
cuk devam etmiyor okulumuza.» Ondan sonra sene 
sonu imtihanlarına, okula devam etmeyen bu öğrenci 
giriyor, okulundan mezun oluyor ve Milli Eğitim Ba
kanlığı da kendisini tayin ediyor. 

BAŞKAN — Son sözünüzü söyleyiniz lütfen Kös-
oğlu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Eğer Cum
huriyet Halk Partili saygıdeğer üyeler biraz yürekli 
davranır da, Milli Eğitim Bakanlığı konusunda Gen-
isoru açılmasına müspet oy verirlerse, konuyu daha 
derinliğine, daha genişliğine tartışma imkânımız olur. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Erdal, 

Buyurunuz: 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Erdal. 

MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL 
{Yozgat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

^Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in. ya'sa dışı faaliyetlerine 
giöz yumarak Milli eğitimi millilikten uzaklaştırdığı 
iddiasıyla, Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkın
da, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nci maddeleri uyarınca verilmiş olan Gensoru 
hakkında Milli Selamet Partisi Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. Bu vesileyle Grubum ve şahsım adıma 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Gensoru önergesinde gö
rüldüğü gibi, Sayın Milli Eğitim Bakanı hakkında bü
yük ithamlarda bulunulmuştur. Bu ithamları oy he
sabıyla reddedebilirsiniz, ama kamuoyu vicdanında 
reddetmeniz mümkün değildir. Çünkü bu ithamlar 
her gün, her yerde yapılıyor, hadiseler vakidir, olu
yor, bütün millet buna şahittir. Bu bakımdan, Mec-
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liste Gensoruyu reddetmek kolay, ama milletin hu
zurunda hesap vermek, hakkın huzurunda hesap ver
mek, o zordur. Biz o hesaptan korkuyoruz, ama siz 
Meclisteki hesaptan korkuyorsunuz. 

Değerli arkadaşlarım, Gensoruda üç husus, üze
rinde durulacak husustur. Bunlardan birisinde diyor 
ki, bir yıl zarfında Bakanlık merkez teşkilatında bir 
müsteşar, iki müsteşar yardımcısı, 20 genel müdür 
ve daire başkanı, Talim ve Terbiye Heyeti üyeleri
nin 15'iııin 10'u, 30 genel müdür başyardımcısı ve 
yardımcısı, 50'ye yakın şube müdürü, 150'ye yakın 
memur ve müstahdem görevlerinden alınmışlardır. 

Taşra teşkilatında ise 66 milli eğitim müdürü, 250' 
nin üstünde halk eğitimi başkanı ve müdürü, 500 mil
li eğitim müdür yardımcısı, 69 eğitim enstitüsü mü
dürünün hepsi, orta dereceli okul müdürlerinin yarı
sı değiştirilmiş ve binlerce öğretmen, eş ve aile duru
mu nazara alınmadan, kış kıyamet demeden sürül
müşlerdir. 

Yine boşalan yerlere tayin edilenlerin çoğu, çe
şitli ayıplarla malul ve beceriksizdirler. Bunlar içinde 
din, ahlâk, ve Türklük aleyhinde olanlar, Türkiye 
Cumhuriyeti ideallerine bağlı bulunmayanlar komü
nizm propagandası yapmaktan, orduya hakaret et
mekten, polisçe aranan kişileri saklamaktan sanık 
olanlar, yedeksübaylıktan çavuş çıkarılanlar, öğrenci
sine tasallutta bulunanlar vardır deniliyor. Bugün 
milli eğitimimize hâkim olan zihniyet bu ayıplarla ma
lul olan TÖB - DER'e kayıtlı öğretmenlerdir deni
liyor. Çok ağır bir ithamdır sayın milletvekilleri, bu 
hususlara gülmek değil ağlamak gerekir. 

Son hususta da şunu belirtiyor: TÖB - DER Türk 
Müli Eğitimini idare eden kadroyu oluşturmuştur, 
Milli Eğitim Bakanı TÖB - DER'in isteklerini aynen 
uygulamaktadır. Bu, Milli Eğitim Bakanı için çok bü
yük bir ithamdır. Milli eğitimimiz bu kadroyla milli
likten hergün adım adım uzaklaştırılmakta; Türkiye' 
de birden fazla bayrak, Türk dilinden başka dil, İs
tiklâl Marşından başka marş, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinden başka Meclisler özelemini duyanların 
pervasızca hareket ettiği bir bakanlık haline gelmiş
tir. 

Değerli arkadaşlarım, ithamlar bunlardır. Bu it
hamların su yüzüne çıkması, ispat edilmesi gerekir. 
İşte o ispat yeri de Yüce Meclistir. Bu bakımdan, bu 
Önergenin Milli Selâmet Partisi grubu olarak lehin
de oy kullanacağız ve bu hususların da ispat edilme
sini isteyeceğiz. 
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Değerli arkadaşlarım, mevcut hükümet ne vaatler
le geldi; neler yapacaktı? Sayın Milli Eğitim Bakanı
mız da çok vaatlerde bulunmuştu, ama ne yazık ki 
Kürsüde konuştuğu ile icraatı birbirine tam ters ol
muştur. Okullardan anarşiyi kaldıracaktı, okullarda 
öğrenciler yalnız ders okuyacaklardı, anaların gözyaş
ları duracaktı; veliler Sayın Bakanı tebrik edecekler
di, teşekkür edeceklerdi, «Çocuklarımızı çok güzel 
okutuyorsunuz» diyeceklerdi. Sayın Bakan bu vaat
lerle görevi almıştır ve sık sık da huzurlarınızda Sa
yın Bakandan bu sözleri duyduk. 

Detaya girmeyelim; günlük gazetelerden takip 
edersek burada görürüz ki, Sayın Bakanın dedikleri
nin tersi olmuştur. Bakın, bir gazetede bir bayan öğ
retmenin militanlar tarafından vurulduğunu görüyo
ruz. «Antalya'da açılan yaylım ateşi sonucu ölen Pey
da Ertan isimli bayan öğretmenimiz militanlar tara
fından öldürülmüştür.» Sayın Bakanın kulağı çınla
sın; öğretmenlerin can emniyetini sağlayamamıştır, 
öğretmenler öldürülüyor. Halbuki öğrenci ve öğret
menler yalnız kitap taşıyacaklardı, bunun dışında bir 
şey taşımayacak, «Yalnız ders düşünülecek» diyordu. 
E, öğretmen sokak ortasında öldürülüyor. Acaba Sa
yın Bakan düşündüklerinin tersini mi bize söylüyor; 
onu merak ediyoruz, burada anlatırlarsa memnun 
oluruz. 

Başka bir gazetede, 12 Martın yıldönümünde ba
zı okullarda boykot yapılmış; bu bazı okullar, her
halde Türkiye'deki okullardır ve Milli Eğitim Bakan
lığına bağlı okullardır. İktidara geleli 15 ay olmuştur 
ve bugün okullarda boykot yapılıyor ve Sayın Bakan 
okullarda ancak ders okunacak diyor. Buna acaba. 
Sayın Bakan ne buyurulur? Nasıl cevap verecekler? 

Başka bir günkü gazetede; «Adana'da durakta bek
leyen öğrenciler tarandı; 1 ölü, 4 yaralı var.» Bu öğ
renciler de bizim evlatlarımız, tsmine «Milli eğitim» 
dediğimiz Milli Eğitim Bakanlığının okullarında oku
yorlar. Aslında buna «Gayri milli eğitim» demek la
zım, çünkü «milli eğitim» denilince milletin örf ve 
âdetlerine uygun eğitim olur ve devlet de o milli eği
timde okuyan çocuklarımızı korur, can emniyetini ko
rur ve okutur. E, bu öğrencilere ve öğretmenlere sa
hip olunmadığın? göre, demek ki, gayri milli bir eği
tim yapıyoruz ki, bu ölenlere sahip çıkmıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, çok ciddi meseleleri konuşu
yoruz ve en mühim mesele üzerinde duruyoruz. Tür
kiye'de anarşi aslında milli eğitimden çıkmıştır, başın
dan sonuna kadar. Neden? îşte millete «Milli eğitim» 
deyip de gayri milli tatbikatı yaptığımız için, okul-
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larda çocuklar anarşist olmuştur; materyalist,, mad
deci olmuştur ve bugün yüzlerce, binlerce askerle ço
cuklar okullara gidiyor, geliyor; sokaklarda öldürü
lüyor. 

Sayın Milli Eğitim Bakanı başka bir Gensoru ve
silesiyle dediler ki; «Sizin, grup adına konuşan arka
daşımın fikirlerini ben de kabul ediyorum.» Ama ta
bii tatbikatını kabul etmiyorlar. Değerli arkadaşla
rım, bir gerçek varsa, Milli Selâmet Partisi olarak, 
«Biz gerçek milli eğitim kuralım, okulları millileşti-
relim» diyoruz. Sayın Bakan da buna inanıyorsa, ger
çek milli eğitimi kuralım. İnanmıyorsa, benim fikri
me inanıyor, ama gittiğim yoldan gelmiyorsunuz, o 
takdirde benim fikrimi tasvip etmenin bir fayda
sı olmuyor. 

Değerli arkadaşlar, bugün okullarda can emniye
ti yoktur; okuma özgürlüğü - «Özgürlük», kelimesini 
aslında biz kabulediyoruz, ama bugün çok kullanılı
yor, onu söyleyelim - okutma hürriyeti kalmamış
tır. Size bir misal vereyim. Bir okulda bayan Öğret
menimiz başı örtülü gittiği için cezalandırılıyor. 
Sizin anladığınız özgürlük, başı örtüsüz çıplak özgür-
lükse, o zaman ismini koymanız lazım. Eğer hürriyet, 
özgürlük diye herkes, yani kendi örf ve âdetlerine uy
gun giyilecek diye konuşacaksak, neden bu bayan 
öğretmenin başını açmak için uğraşıyorsunuz, neden 
cezalandırıyorsunuz? 

Yine son zamanlarda, sanki Türkiye'yi eşarpla, 
şapkayla, ceketle, pardesü ile kurtaracakmış gibi, yine 
bazı imam - hatip liselerinde kız çocukları sınıfta 
Kur'an okurken başını örtüyorlar. Milli Eğitim Ba
kanlığı kanalıyla okul müdürlerine, «Nasıl başınızı 
örtersiniz? Öğrenciler başını açacak» diye yazılar 
gönderiliyor. Bu, aylardan beri sürüyor, Sayın Baka
nın da bundan ha/beri vardır. Hani okuma hürriyeti 
getirecektiniz ya? Ne demek okuma hürriyeti? Ben 
başımı örter de okurum, örtmez de okurum; maksat 
okumak değil mi? Yok efendim, başını örter okursanız 
sizin okunduğunuzu kabul etmiyorum, açarsanız ka
bul ediyorum. 

Bu, milli olmaz da, gayri milli olur, yani dışarı
dan idare edilen bir milli eğitim sistemi olur. Biz de 
Milli Selâmet olarak, senelerden beri diyoruz ki, dışa-
şardan idare edilmeyelim, yani Tanzimat'tan bugüne 
kadar dışarıya açıldık, dışarıya uyacağız diye her kı
lığa uyduk; fakat dışarı bizi yine kabul etmedi, bıra
kın o Tanzimat'daki uydurma şeyleri, dışarıya uyma 
laflarını bırakalım, gerçek milletin özüne dönelim, 
kendimize uyalım ve manen, maddeten kalkmalım di-
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yoruz. Milli Selâmet Partisi senelerden beri bunu söy
lüyor; ama ne yazık ki, kabul ediliyor; ama tatbikatı
na geçilmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, TÖB - DER meselesi mü
himdir ve Gensorudaki iddiaların ispat edilmesi lazım. 
Bunun dışında, TÖB - DER diğer öğretmenlere, ya
ni solcu olmayan öğretmenlere baskı yaptırıyor, gö
revinden başka görevlere tayin ettiriliyor. Bu, doğru 
değildir. Milli Eğitim Bakanının bir fonksiyonu kal
mıyor, yani Türk milli eğitimini bir kuruluş idare ede
cekse, o belli olsun; Milli Eğitim Bakanlığını kim ida
re edecek? Bakan mı idare edecek, yoksa bir dernek 
mi? Biz de bilelim ve ona göre çalışalım. Eğer Sayın | 
Bakan, «Ben idare ediyorum» 'diyorlarsa, o zaman 
TÖB - DER'in icraatını ortadan kaldırsın, yok eğer 
«TÖB - DER bizi iktidara getiriyor, öğretmenler bi
zi iktidara getiriyor, ben TÖB - DER'i nasıl darıltı
rım» diyorsa, biz de TÖB - DER'e karşı Gensoru ve- j 
relim, onu burada murakabe edelim, Sayın Bakanı 3 
muhatap almayalım. Bunu açıklamaya mecburuz, Sa- j 
yın Bakan da bunun üzerinde durmaya mecburdur, j 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'deki eğitim enstitü- } 
lerinin maalesef birçoklarında sol grup solcu olma
yanlara baskı yapıyor. Bendeniz, kısa bir müddet ön- | 
ce Kars'a gittim, orada öğrendiğim manzara çok 
korkunçtu. Kars Eğitim Enstitüsüne solcu olmayan j 
hiçbir öğrenciyi almıyorlar ve lisenin de aynı durum- j 
da olduğunu söylediler. Halbuki Sayın Bakanın, ta- { 
rafsız bir Bakanlık olduğu sözünü kabul ediyoruz, j 
isim vererek söylüyorum, çünkü başka türlü birşey { 
Söyleyendeyiz. Gitsinler tetkik etsinler, böyle bir du- ] 
rum varsa, Sayın Bakanın mani o&nası lazım. Solcu f 
olursanız gelirsiniz, hatta orada solcunun da çeşitleri ] 
varmış; «Devrimci», «Halkın Kurtuluşu» filan diye, i 
yani o fraksiyonlardan olursanız okursunuz, aksi 
takdirde okuyamazsınız, Hatta acı bir şeyi de öğren- j 
dim; bir genç namaz kılıyor; bu genç tablebe olduğu 
için namazı gizli yerlerde kılıyormuş, Yani, o çocu
ğun namaz kıldığını öğrenirlerse okula sokmuyorlar. 
Çocuk bodrumlarda gizli namaz kılıyormuş, yani dük
kânda kılarken, bodruma girip de kılıyor, onu bizzat 
kendim gittim, gördüm. Hani özgürlük deyince, yani 
materyalist, maddeci ve dinsiz bir özgürlükse, Türk 
Milleti Müslümandır. Evvela inancı için kendisini bu 
vatana adamıştır. Biz canımızı verirsek, inancı
mız için veririz. Namazı gizli kılarsak okulla
rımızda, yani bu milletin parasıyla açtığımız okullar
da «Elhamdülillah Müslümanım» demez ve oradaki 
öğretmen çocuğun diniyle alay eder ve inancından do
layı çocuk okula giremezse, bu materyalist eğitim sis-
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temini mutlaka kaldırmamız lazım. Nasıl gelir de bu
raya, bu milletin ekmeğini yiyen bir bakan olarak, 
bu milletin oyuyla gelen ve şu nimetlerden istifade 
eden bir bakan olarak «Biz tarafsız hareket ediyoruz, 
özgürlükçü demokrasiyi tatbik ediyoruz, herkesin 
inancına saygı duyuyoruz» dersiniz.? Sayın Bakan 
Kars'taki bu durumu öğrenebilir, hatta bazı isimler de 
veririm, onları da sorabilirler. 

O halde, hadise bu olduğuna göre, şu akla geli
yor: Sayın Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği 
zaman, kendisinin dışmdakini bu memleketin evladı 
olarak kabul etmiyor, düşman ilan ediyor. Yalnız ken
di zihniyetine uyanlar bu vatanın evladı oluyor, uyma
yanlar olmuyor. Ama bugünün bir de yarını var. Ta
bii yarın, seçimler var inşallah, gidip orada hesap ve
receksiniz. Yarın karşınıza bu öğrenciler, öğretemen-
ler, veliler çıkacak, hesap soracak sizden. Buradan 
kaçarsınız, ama oradan kaçamazsınız. 

Burada Milli Eğitimi ve diğer bakanlıkları ta
mamen işgal ettiniz, yani kendi tabirinizle devletleş-
tirdiniz, bakanlıklarınıza kendinize bağlı olanları al
dınız; ama bu millet 45 milyondur, (inşallah 50 mil
yona, 100 milyona çıkacak) her ferdin bu vatanda 
hakkı vardır, bu milletin bütçesindeki her kuruşunda 
hakkı vardır. Solcuya hayat hakkı var, sağcıya yok 
diye bir şey düşünemezsiniz; düşünürseniz, tabii bu
nu acı olarak ödersiniz. 

Değerli arkadaşlarım, siyaset okullara sokulmuş
tur. Sayın Sakan istediği kadar, «Okullara sok
madık» desin. il;-.:okul öğrencileri dahi, solcu sağcı 
meselelerini konuşuyorlar, bırakın liseyi, üniversiteyi 
falan. Nasıl olacak da bundan kurtaracağız? Çaresi 
'gerçekten, gayri milli değil de, milli eğitime dönece
ğiz? Yani bir öğretmene biz çocuğumuzu verdiğimiz 
zaman; öğretmen ona verilen vazifenin dışında bir 
şey yapmayacak, dersini Verecek, o çocuğu ahlaklı, 
maneviyattı, vatanperver yetiştirecek; bunun dışında 
bir şey düşünmeyecek. Bu şekilde çalışan bir eğitim 
sisteminde siyaset de olmaz, hiç kimse de mağdur ol
maz ve o zaman okullardan evliya yetişir, eşkiya ye
tişmez. 

Değerli arkadaşlarım, hepimizin üzülmesi lazım; 
Türkiye'de uzun müddetten beri ilim adamı yetişme
miştir. İlim adamı nerede yetişecek? Tabii okullarda 
yetişecek. Nasıl olacak? İşte, milli eğitim sistemi mil
li olursa, maneviyata değer verirse, vatan aşkı iman
dandır diye o çocuğa aşüarsa, o çocuk anarşist ola
maz; gece - gündüz ilim taihsili yapar ve ilim adamı 
yetiştir, eserler yayınlar. 45 milyonuz, kaç tane ilme 
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ait eserimiz var? Yoktur arkadaşlar. Tercüme eserler
den başka bir şey yapamıyoruz. Nereye gidiyor, sonu
muz ne olacak yani? 

Her şeyde böyle, Milli Eğitimde böyle; sa
nayide böyle, diğer meselelerde böyle, Anar
şi gittikçe hızlanacak. Gayet talbii hızlanacak; 
tedbir almıyoruz ki, anarşiyi körüklüyoruz. 
Her öğrencinin peşine bir polis, bir jandarma dikse
niz; o öğrencinin kalbine tesir edemezsiniz. O öğren
cinin kalbine maneviyat, ahlakı, Allah korkusunu koy
madan anarşi önlenemez, her sene bir misli daha em
niyet kuvvetlerini okullara doldurursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Erdal, lütfen konuşmanızı 
toparlayınız. 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Onun için ge
lin bu materyalist maarif sistemini bırakalım, mane
viyatçı, kendi sistemimize dönelim ve şu cennet gibi 
vatanda huzur içinde, kardeş kardeş yaşayalım. Bir
birimizi sevmek varken, birbirimizi kırmayalım. Al
lah'a şükür, memleketimiz cennet gibidir. Her şeyin 
güzeli vardır, ama biz buna layık olmaya çalışalım. 
İnşallah layık olmaya çalışırsak her meselemiz hallo
lur. Aslında Türkiye, maddeten de, manen de zengindir. 
Yeter ki, biz, birlik ve beraberlik içinde olalım ve ger
çekten her şeyin aslını konuşalım, aslına sahip ola
lım. İnşallah bu yönde bir gayret olur. Sayın Bakan
dan bunu temenni ediyoruz ve bugüne kadarki kör 
dövüşü biter ve doğru yola geliriz. Maddeten ve ma
nen inşallah bu millet kurtulur. 

Değerli arkadaşlarım, verilen Gensoru önergesinin 
Milli Selâmet Partisi Grubu olarak lehinde oy kulla
nacağız. Sayın Cumhuriyet Halk Partili milletvekille
rinin de oylarını önergenin lehinde kullanmalarını arz 
ediyoruz. Çünkü, hepimizin hayatıyla ilgili mevzu
dur, hepimizin çocukları vardır. Yarın bunlar büyür, 
kötü olursa hepimiz sıkıntı çekeceğiz. Aslında çocuk
lar kötü yetiştirildiği için kendileri de sıkıntı çekecek
tir. Bu vebali düşünerek doğru yolda ve bu işin doğ
rusunu arama yönünde birleşelim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ars-

lantaş, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar). 
Sayın Arslantaş, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADİNA FERHAT ARSLANTAŞ 

(İzmir) — Sayın Başkanı değerli milletvekilleri; 
Bu kaçıncı Gensoru önergesidir 'bilmiyorum. Sanı

yorum ki, bu Gensoru önergelerini, Gensoru önerge
leriyle besleyerek Meclisimizin gerçekten Türk hal

kının ciddi sorunlarına eğilmesini belki bir süre en
gelleyebileceksiniz. Belki kaçıncı kez dinlediğiniz, 

. grup sözcülerinizin ve sözcülerimizin kaçıncı kez an
lattığı konuları bir daha, bir daha Millet Meclisinin 
gündemine getireceksiniz. 

Bütün bunlarla eğer mesafe alacağımızı Türkiye 
Cumhuriyetinin ve Atatürk ilkelerinin Anayasasının 
doğrultusunda Türk Milli Eğitimine güç katacağımı
zı sanıyorsak, bilelim ki aldanıyoruz. Bu Meclis kür
süsünü, bir kesim ideolojileri, hastalıkları, rahatsız
lıkları anlatmak için kullanmaya yönelmekte yarar 
umuyorsak, göreceğiz ki bunda da aldanıyoruz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (izmir) — Hastalıkları 
nerede anlatacağız? 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, eğitimin amacından söz edildi. Eğiti
min amacı üzerinde, Türk Milli Eğitiminin amacı üze
rinde söylenecek çok söz vardır; ama Türk Milli Eği
timinin amaçlan öğretim programlarının başında de
rinliğine, genişliğine işlenmiştir. Türk Milli Eğitimi
nin temel amacı, Atatürk Cumhuriyetine sahip çık
maktır, Çağdaş bir Türkiye yaratmak, insanımızı için
de bulunduğu açmazlardan kurtarmaktır genelinde. 
Yani, insanı yeniden yapmak, ona yeni yetenekler, ye
ni beceriler kazandırmaktır. İnsanı, hem özünde de
ğiştirmek, hem de değişen insanla çevresinin değiş
mesini sağlamadır. Türkiye'nin teknolojide, ekono
mide, toplum meselelerinde bir adım daha ileri git
mesini sağlamaktır. Bunun için Türkiye yolunu çiz
miştir. Demokratik kurallar içinde bu sorununu çöze
cektir, bütün sıkıntılara rağmen, kösteklere. rağmen, 
hatta daha ileri giderek çekilen acılara, ıstıraplara 
rağmen. Evlatlarımızın haksız yere akıtılan kanları
na, yanlış düşüncelerle, yanlış mantıklarla belli bir 
yöne kışkırtılan gençlerimizin sıkıntılarına ve ülke
mizin içinde yaşadığı sıkıntılara rağmen Türkiye bu 
yolu aşacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, ben burada Gensoru öner
gesinden çok, konunun taşınldığmı, kaydırıldığını ve 
başka amaçlar için kullanıldığını gördüğüm için de
minki cümlemi söylemiştim. Gensoru önergesinde gö
rüldüğü kadarıyla TÖB - DER siyaset yapmakla suç
lanıyor. TÖB - DER suçlanıyor, «TÖB - DER de
mokratik bir kitle örgütü olarak yasalardan doğan 
hakları kullanıyor» diye, «150 - 200 bin kişilik öğ
retmen örgütünü bünyesinde toplayan bir öğretmen 
örgütü siyaset yapıyor» diye Milli Eğitim Bakanı suç
lanıyor, onun için Gensoru önergesi veriliyor. 
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Arkadaşlar, Türkiye öğretmen örgütçülüğünün ta
rihsel bir geçmişi vardır. Türkiye'deki öğretmen ör
gütleri Türk toplumunun, Türk insanının sorunlarıy
la karınca, kaderince, güçlerince, namusluca; ama hay
siyetlice bugüne değin mücadele etmişlerdir. Hataları 
olmamış mıdır? Yanlışları olmamış mıdır? Mümkün
dür; hatalarıyla, yanlışlarıyla; ama toplumun içinde 
bulunduğu seviyede eğer Türkiye Cumhuriyeti bir 
adım ileriye gitmişse, onda öğretmenlerimizin büyük 
katkılarının bulunduğunu, o öğretmen örgütünün bü
yük çoğunluğunu bünyesinde toplayan öğretmen ör
gütlerinin katkısının bulunduğunu yadsımak büyük 
bir terslik olur. 

«Siyaset yapmak» ne' demektir? Siyaset yapmak, 
bir kesim beyinlerin kendi düşüncelerine göre «Siya
set odur, siyaset budur, şöyle olursa siyaset olur» 
demesine bağlı değildir. Öğretmen sınıfa girer, Tür
kiye'nin yeraltı madenlerini, yerüstü ürünlerini sa-
vunur. Onların Türk ekonomisine katkılarını anlatır. 
Onların dünyadaki değerini anlatır, Türkiye'nin ba
ğımsızlığı için önemini anlatır. Eğer, Türkiye'deki ma
denlerin Türk halkı adına, Türk milletinin bağımsız
lığı adına, kurtuluşu adına kullanılmasını söylerse, an
latırsa - ki, ödevidir - siyaset yapmış olur; yok böyle 
şey. Türkiye'de öğretmenler, sınıfa giren öğretmenler 
sınıfta Türk çocuklarına Türkiye'nin yeraltı ve yerüs
tü zenginliklerini anlatacaklardır. Onların Türk insa
nının. mutluluğu, bağımsızlığı ve geleceği için nasıl 
kullanılması gerektiğini de anlatacaklardır. Onların 
tarihsel ödevidir. 

Bakınız, Anayasa Mahkemesi bu konuda karar 
vermiş, lütfediniz, dinleyiniz. Diyor ki Anayasa Mah
kemesi : «Siyaset yapmak iktidarı ele geçirmek için 
verilen mücadeledir.» Yani TÖB - DER iktidara mı 
geliyor şimdi? Parti mi TÖB - DER? Arkadaşlar, bi
lim adamlarının verdiği karar da Anayasa Mahkeme
sinin verdiği karar doğrultusundadır. Siz eğer kal
kar, kendinize göre siyaset odur, öyleyse mahkûm et 
öğretmenleri; siyaset şudur, kalk öğretmenlere 'bu 
kürsüden komünist de, Marksist de, Leninist de, fa
şist de, Hitlerci de, Leninci de, Salazarcı de, de de 
de... Suçla öğretmenleri ve sonra sabahleyin çocuğu
nu okula gönder. Onların alışkanlıklarıyla, sevgile-
riyle, saygılarıyla, hoşgörüleriyle, öğretmenlerin bi
limden ve mesleğinden yararlanacak çotuklarınızı 
gönderin, ama buraJdla Parlamentoda onları suçla-
yın; bu doğru bir yönlteirı değil. Eğer Türkiye^nin 
gerçekten eğitim ve öğretim açışımdan belli hedef
lere ulaşimaisını istiyorsak evvela Türkiye'de öğret
menlerimize sahip çıkalım. Eğer aratarınida suç işle

yen varsa, TÖB - DER örgütü de suç üşüyorsa 
Türkiye'de yasaların olduğunu bilelim, yasaların ve
receği kararı, vermesi gerekli kararı buradan ilan 
etmeyelim. 

Atama, yer değiştirme; bunu eski iktidar çok iyi 
bilir. Atama, yer değiştirme işlemlerini buradan anla
tırken dosyalar sunmuştum, üç binlik, beş binlik. Da
nıştay kararlarının adedi üç binin üzerindeydi, ama 
o zaman kulaklar sağırdı. Duymuyordu kimse, öğret
menin Anadolu'da çektiğini duymuyordu, anlamıyordu. 
O zaman zulmettikleriniz, o zaman sürdükleriniz, kıy
dıklarınız, ezdiklerinizin hakları verildi bu kez. Bun
dan niçin kuşku duyuyorsunuz, neden sıkıntı duyu
yorsunuz? 

Bir örnek var, bilirim. Bir Öğretmen Okulları Ge
nel Müdürü vardı. Öğretmen Okulları Genel Müdü
rü Milli Eğitim Bakanlığında tam otorite idi. Sanı
yorum AP'li arkadaşlarımız da yanlarına korka kor
ka gidiyorlardı, bir şeyi yaptıramıyorlardı. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Şimdi onun gibi 
yüzlerce var, kıpkızıl. • 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Burada 
MHP'li arkadaşlar var, geçersiniz onların yanına, da
ha iyi olur, yanlış yerde oturuyorsunuz. 

Uygulamalarını herkes gördü, biliyor. Bunları tek
rar tekrar açarak kendisi burada olmayan insanlar 
hakkında söyletmeyin; söyleyecek çok şeyimiz var, 
söyletmeyin. 

Efendim ben bilirim, İzmir'de bir Halk Eğitimi 
Başkanı vardı, Fedai Dergisini çıkarıyordu, soyadı da 
Fedai idi, kendisi de fedai idi. Sultan Hamit'i savu
nuyordu ve sultanların resmini kapak resmi yapıyor
du dergisine ve Cumhuriyetin okullarından yetişmiş 
bir insan... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Sultanlardan söz 
etme, 'başka şeyden bahset. 

FERHAT ARLANTAŞ (Devamla) — Sultanlar 
senin, Cumhuriyet benimdir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sultanlar da benim, 
Cumhuriyet de. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Halk Eği
timi Başkanlığına getirildi bu. (AP sıralarından Hay
di seçime» sesleri) 

BAŞKAN — Gürültü yapmayın lütfen. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın 

Başkanım sataşsınlar, yürekleri sakinlesin, belki bir 
1 da,ha gereksiz yeni Gensoru önergeleri vermezler ve 

halkın sorunlarını tartışmaya fırsat buluruz, bırakı
nız sataşsınlar. 
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BAŞKAN — Devam edin konuşmanıza efendim. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sonra, 

önergeden kaçıyor, (geleceğim MHP sözcüsüne) öner
geden kaçtı Sayın Eşref oğlu. Eşref oğlu'na, meslekta-
şımdır, saygım var, Cumhuriyetçidir, Atatürkçüdür, 
saygım var. Kuşkuları var, getirdi buraya. Ama bir 
tek kızgınlığım var kendisine : İyi niyetle verdiği, ger
çekten Parlamentoda tartışılmasını istediği bir soru
nu başkaları saptırdılar, kaydırdılar, başka amaçlar 
için kullandılar ve kullanmak istiyorlar. Dilerim ki bir 
daha araç olmasın. 

Efendim, TÖB - DER Marksist - Leninist kuru-
luşmuş. Arkadaşlar Türkiye'de Marksist - Leninist ku
ruluş olmak, kurmak yasaktır. Kaldırın 141, 142'yi, 
siz de yürekli olun, korkmayın; Fransa'da var. İtal
ya'da var, Almanya'da var, Avrupa ülkelerinde, Batı 
demokrasilerinde var. Kullanacağınıza, yüreğiniz var
sa gelin kaldırın 141, 142'yi, kimler Marksist - Le-
ninisttir kimliklerini açıkça ortaya koysunlar. Niçin 
korkuyorsunuz? 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Getirin kal
dıralım. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Kanun 
teklifi geldi. Arkadaşları o kanun teklifinde yanımız
da görmek isteriz. (Gürültüler) 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Varsa getirin. 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Bunu sen ya

pacaksın. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Cumhuriyet Halk 

Partisi getirsin. Siz kaldırın. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş, oturun lütfen. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın Baş

kanım, bunları lütfen lehime yazınız, hep sözümü 
kesiyorlar. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Şimdi, bu
rada arkadaşımızın birisi kalktı, «TÖB - DER Mark-
sisttir» dedi. Ben de desem, «Milliyetçi Öğretmenler 
Derneği faşisttir; onlar Hitler'e, Salazar'a, Musolini' 
ye işte benzer geçmiş ve çağdaş faşistlere benzerler» 
desem, o faşist düşünceleri Türkiye insanının beynine 
yerleştirmek istiyorlar desem; şimdi bu, o arkadaş
lar hakkında doğru bir hüküm olur mu? Eğer Cum
huriyet, Devlet, belli kurallarla, yasalarla çalışıyor
sa, TÖB - DER hakkında yapılan takibatlar vardır, 
gidersiniz mahkemeye başvurursunuz. Yargı organ
larının verdiği karara lütfeder saygı duyarsınız. 

Sonra, yine bu Gensoru önergesinde «anarşi okul
lara TÖB - DER'le girdi» deniliyor. Arkadaşlar, anar-
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sinin ne ile girdiğini herkes biliyor. Milliyetçi Cephe 
ile girdi anarşi Türkiye'ye. Milliyetçi Cephenin kendi 
zafiyetini ve iktidar olma hırsını temin etmek için, 
ortak bulduğu bir parti kanalıyla girdi. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Biliyorlar şahit 
olanlar değil mi hocam? 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Bunu ka
bul buyurunuz. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Ne milliyetçili
ği? Cephe cephe. Nerede milliyetçilik? 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Ve lüt
fen çocuklarınızı emanet ettiğiniz öğretmenleri Çin-
cilik, Rusçulukla suçlamayınız. Türkiye öğretmeni 
Anadolu insanından yanadır. Türkiye insanı Ulusal 
Kurtuluş Savaşını vermiş, Mustafa Kemal Atatürk' 
ten yanadır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Evet Türkiye öğretmeni antifaşisttir, antikapi-
talisttir ve antiemperyalisttir. (Gürültüler) 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Antikomünisttir, 
antikomünisttir. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Antikomü
nisttir, antikomünisttir, antikomünisttir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen gürültü yapmayın. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Çünkü 
Ulusal Kurtuluş Savaşının kökeninde bu vardır. Bili
niz bunu. Ona göre kızmayınız, heyecanlanmayınız. 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Antikomünisttir, 
korkma söyle. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — 141, 142' 

yi kaldırınız görelim. Lütfediniz. (Gürültüler) 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Korkma 
korkma yürekli ol, yürekli. 

BAŞKAN — Lütfen gürültü yapmayın. 
Devam ediniz sayın hatip. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Hocam, 

hocam, ah ah, korkuları, ürkeklikleri ve kızgınlıkları 
Meclis kürsüsünden defalarca bu Meclise aksetmiş 
olanların bizi suçlamalarının gereği yok arkadaşlar. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Korkma, 
korkma, yürekli ol. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Tartışma

mız bu değil, tartışmamız bu değil. Ben sizin istedi
ğiniz minderde değil, burada millet kürsüsünde ko
nuşuyorum ve kendi düşüncelerimi söylüyorum. Lüt
fediniz buna saygılı olunuz. Gelirsiniz burada siz de 
söylersiniz. 
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ÖZER YILMAZ (Bursa) — Aynı zamanda anti
komünisttir. (Gürültüler) Antikomünisttir diyemiyor-
sun. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Arslantaş. Gü
rültü yapmayın lütfen. Hatibe müdahale etmeyin. De
vam edin, devam edin efendim. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Tartışma
mız bu değil. (AP sıralarından gürültüler) Tekrar edi
yorum, Atatürk Cumhuriyeti antiemperyalisttir; kor
kuyor musunuz bundan? 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Antikomünisttir 
aynı zamanda. 

FERHAT "ARSLANTAŞ (Devamla) — Antika-
pitalisttir, antiemperyalisttıı, antifaşisttir; korkuyor 
musunuz bundan? (AP sıralarından gürültüler) Tar
tışmamız... 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Antikomü
nisttir de, antikomünisttir de. 

NtHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Antikomünisttir 
desene, diyemiyorsun, desene. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Korkma, 
korkma, yürekli ol. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, lütfen 
müdahale etmeyin, sürenin uzatılmasına sesebiyet ve
riyorsunuz, süreyi uzatmak zorunda kalacağım. 

Buyurun devam edin efendim. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Siz iste
diğiniz için demeyeceğim. (AP sıralarından gürültü
ler, gülmeler) 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Korkak, 
korkak, yüreksiz korkak. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Antikomünist
tir de, antikomünisttir de. 

NtHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Bir Türk öğret
meni antikomünisttir diyemiyorsun. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Ancak, 
Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ve Devletin kuralla
rıyla komünist bir düzenden yana olmadığını ortaya 
koymuştur; Anayasası var, Devletin işleyen kuralları 
var, yasaları var. 141, 142 Türkiye Cumhuriyetinde 
suçtur, yasaktır. (AP sıralarından gürültüler) 

NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Antikomünisttir 
de, komünist değilim de. 

BAŞKAN — Devaim edin efönıdikrh 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Burada 

başka bir konuya gireceğim. (AP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. „ 
Buyurun devam edin efendim. 
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FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Efendim, 
Sayın Hüseyin Erdal, dinle alay edildiği konusunda 
bir cümle söylediler. Kendileri kesinlikle emin olma
lıdırlar, biz, dinle değil alay etmeyi, tersine Türk in
sanının inançlarına saygı göstermeyi, bağımsızlık dü
şüncemizin, demokrasi anlayışımızın ve Devlet anla
yışımızın vazgeçilmez gereği sayarız. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — O halde, 163 ncü 
maddeyi kaldıralım. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — 141 ve 
142 ile beraber... 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Devam edin Sayın Arslantaş. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın Kös-
oğlu Milli Eğitimin, Marksist eğitimi, ideoloji eğitimi 
yapmakta olduğunu söylediler. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Komünistler korkak
tır... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Yılmaz. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Ben faşist değilim, 

komünist değilim desin; diyemez. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Arslantaş, karşı

lıklı konuşursanız mesele halledilemez, konuşmanıza 
devam edin. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Şunu çok 
iyi bilmelidir Türkiye'deki bir kesim sağ görüşlü in
sanlar; Türkiye'nin kafatasçıları ve Türkiye'nin çağ
daş bir toplum olmasının karşısında duranlar, tutu
cular bilmelidirler. Yani, demek istiyor ki, Türkiye 
Milli Eğitimi bugün Marksist eğitim yapmaktadır. 
Yani, bundan evvel Eğitim Enstitülerinde uyguladı
ğımız sistem, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kal
dırılmıştır. Yani, 180 puanla okula giren öğrenci yok
tur. Öğrenciler, ÜSYM'nin puanlarına göre okullara 
girmektedirler. Bir örnek vereceğim : Buca Eğitim 
Enstitüsü Müdürünün oğlu 396 puan almıştır; ama 
Buca Eğitim Enstitüsüne girememiştir. Ve bugün ken
disi işsizdir, iş de bulamadık. 

Bu iddiayı getirenler somut getirmelidirler; elle 
tutulur örnekler vermelidirler. Yoksa, «bir öğretmen, 
bir öğrenci» bu cümleleri söylemek gayet kolaydır. 
Bunun altından kalkmak mümkün değildir. 

Dün yapılanları burada tekrar tartışmak istemi
yorum; ama «Ben Halk Partiliyim» diyen, «Ben sol
cuyum» diyen bir öğrencinin Eğitim Enstitülerinin 
kapısından içeriye giremediği günler çok uzak değil
dir. Daha dün bunları Türkiye yaşadı. Bugün Türkiye 
Eğitim Enstitülerinde isteyen her öğrenci gidip oku
maktadır; Buca'da okumaktadır. (AP sıralarından 
gürültüler) 
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MEHMET IRMAK (Çorum) — Yalan, yalan! 
FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Burada, 

Gazi Eğitim Enstitüsünde... (AP sıralarından gürül
tüler) 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Yalan! Her gitti
ğim yerde okuyamayan öğrencileri görüyorum. Yeter 
at tık, bu kadar mı kürsüden yalan söylenir? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdahale etmeyin. 
Sayın Arslantaş, lütfen toparlayın konuşmanızı. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Baka
nına sor Bakanına, daha kapananları açamadınız. 
(Gürültüler) 

ıBAŞKAN — Lütfen, lütfen bırakın hatip konuş
masını bitirsin. Müdahale etmeyin. Buyurun devam 
edin. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, Parlamento kürsüsüne ge
lerek bir kesim hayali olaylar naklederek «Kendinizi 
kurtaramayacaksınız», «Sizi kimse kurtaramayacak» 
gizi sözleri söylemek kimsenin haddine değildir. Ev
vela bunu söyleyenler kendilerini kurtarmak zorun
dadırlar. Evvela kendilerini kurtarma gücünde olma
yanların başkalarından, başkalarını kurtarmadan söz 
etmeye hakkı yoktur. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Koltuk değnek
lerini bırakın. 

FERHAT ARSLANTAŞ (Devamla) — Sonra şu 
konuyu 'belirtmek isterim : Türkiye'de devleti öğret
menler çocuklara anlatırken 3 anaorgandan söz eder
ler; «birisi yasama organıdır, diğeri yürütme organı, 
bir diğeri de yargı organıdır» derler. Yani yasama, 
yürütme ve yargı organı Türkiye Cumhuriyeti için 
vazgeçilmez 3 anaunsurdur. Burada yargı organına ha
karet etmek, burada yargı organını küçük düşürmek, 
onu maksatlı da olsa, dolaylı da olsa, maksatlı bi
çimde yaralamaya yönelmek, bir parlamenter için 
talihsizliktir. Danıştay, yargı organı ve yürütme or
ganı, yasama organı Türkiye'de görevini yapmaya 
devam edecektir. Türkiye mili eğitimi, öldürenlerden, 
silahlılardan, sopalılardan yana olmayacaktır; Tür
kiye milli eğitimi hoşgörüden, sevgiden yana ola
caktır; Türkiye milli eğitimi, Türkiye'nin çağdaşlaş
masından yana olacaktır; Türkiye milli eğitimi bir 
daha geçmişin karanlığına dönmeyecek, o zulmü o 
karanlık günleri yaşamayacaktır; bundan emin olu
nuz. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
iMEHİMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Komünistlerden yana da olmayacaktır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arslantaş. 
Milli Eğitim Bakanı Sayın Uğur, buyurun efen

dim. (CHP sıralarından alkışlar) 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Milli Eğitim Balkanı olarak benim görev ve yetki 

kapsamına girmeyen bir Gensoruyla karşı karşıya-
yım. Bunun için, burada ayrıntılarına girerek vakti
nizi almayacağım. 

Gensorunun konusu olan dernek, Dernekler Ya
sasına bağlıdır; Dernekler Yasasının uygulamasını 
da Mıil'li Eğitim Bakanlığı yapmaz. Bu Gensorunun 
altında imzası olan arkadaşlar arasında herhalde hu
kukçuların da olması gerekir; onun için, bu yanılgı
yı bırakalım. Aslında, bir dernekten söz açarken, 
eğer bir politikanın tartışılmasını istiyorsak, yapalım; 
ama bir dernekten söz açarken, yasal kalacaksak, 
yanallar içinde düşünelim derneğin her türlü çalışma
larını. Ben, dernekten söz açmanızı, Milli Eğitim Ba
kanlığında uygulanan politikayı eleştirmek diye aldı
ğım için, o tarafıyla cevap veriyorum. 

Yalnız, konuya geçmeden evvel, Bakanlık örgütü 
hakkında, hele hele aynı meslekten gelmiş arkadaş
larımızın daha insaflı olmalarını dilerim. Öğretmen
ler birbirlerini tanırlar, birbirlerini yetenekleriyle de, 
kusurlarıyla da tanırlar. Ben, o Gensorunun altında 
imzası olan arkadaşlar kadar belki, yakından tanı
mak fırsatını bulamadım öğretmenleri; ama onlarla 
sorumluluk paylaşmış bir insan olarak diyorum ki, 
büyük haksızlık, büyük insafsızlık, büyük günah ya
pıyorsunuz ve kendi kendinizi yaralıyorsunuz. Öğ
retmen topluluğunu o suçlamalarınızdan arındırmak 
istiyorum; müstahak değillerdir, kıymayınız, kendi
nize kıymayınız. 

İftira ederek, karalayarak değil; bir mesleği, kut
sal sayılmış bir mesleği - ve kendileriniz de dahil ol
mak üzere, buradaki değerli arkadaşımın söylediği 
gibi - her sabah çocuklarımızı ellerinize teslim ettik
lerimizi, yücelterek kurtarırız; aşağılayarak, suçlaya
rak, - belki bazı kusurları varsa - hepsine bunları ya
pıştırarak bir yere varamayız ki... 

ZEKİ ÇELİKER (Siirt) — Komünistliği yücelt
mek mümkün değildir. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Konuşmacı
nız, «antikomünisttir») diyemedi. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Eşrefoğlu 
burada konuşması sırasında... 
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MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Konuş
macınız, «antikomünisttir»! diyemedi. Siz savunun; 
«Türk öğretmeni komünist değildir»! deyin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale etmeyin. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — O artık öğretmen değil, meslektaşınız; 
o politikacı, milletvekili o. 

BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, siz de bu kürsü
den konuştunuz, kimse müdahale etmedi; lütfen siz 
de müdahale etmeyin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Arkadaşımızın konuşmasındaki bir in
celiğe de dikkatinizi çekerim, arkadaşım sonunda si
ze, «konuyu, dedim dedi; değilsin; hayır öyleyim 
haline soktuğunuz için cevap vermiyorum; ama Türk 
Anayasasına göre, Türk Devletinin nerede olduğu 
bellidir. Yasallarımızda, Anayasamızda, bu sizin bah
settiğiniz suçtur dedi. 

CEVDET AKÇALI (Adana) — Nerede, hangisi, 
nedir? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Komünizmin suç olduğunu söyledi bu 
anda, «Bu düzenin dışındadır» dedi. Daha ne desin 
arkadaşım yani? «Ama ben bunu dedim, dedi tartış
ması yapmıyorum»! dedi. 

Aslında, «dedim, dedileri», bırakalım, yine konu
ya gelelim. 

Sayın Eşrefoğlu daha önce de sözünü etmişler
di - ne kadar, kendisine gelmiş şikâyet varsa, hepsi
ni incelemeye hazırız - lütfen bana intikal ettirsin
ler; bir kısmını not aldım; sanıyorum ki, daha bura
da belirtmedikleri var, hepsini biraz sonra daha ay-
tıntılarıyla söyleyeceğim; teker teker incelemeye ve 
kendisinin yasa dışı bulduğu ya da millilik dışı bul
duğu herhangi bir hareket varsa, üzerine ciddiyetle 
gitmeye hazırım. 

Şimdi, Sayın Kösoğlu için de aynı şeyleri söyle
mek istiyorum. Okullarımızda seminerlerin düzenlen
diği ve bazı öğrencilerin buna, dışarı çıkarılarak, zor
la katıldıkları konusunda bana eğer bilgi verirlerse, 
bunun yasal gereğini tereddütsüz yaparım. 

«Bir öğretmen birden fazla yere nakledildi mi?» 
Nakledildi; ama iki nedenle nakledildi: Bir ta

nesi, o öğretmeni o yerden aldık; ya bir soruşturma 
ile aldık ya da valinin önerisi ile aldık; çünkü çok 
aktif eylemci, sokağa dönük, kışkırtıcı politika yap
tığı sabit olmuştu; bir başka yere gönderdik. Orada 
da aynı şeylere devam etti ise, aynı tutumunu sür
dürdü ise, o zaman ikinci kez yeri değişti ya da bir 
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yerden başka bir yere aldık. Kendisi o yerden şikâ
yetçi oldu; çeşitli nedenlerle, ailevi nedenlerle, siya
sal nedenlerle şikâyetçi oldu, sağlık nedenleriyle şi
kâyetçi oldu ve kendisini istediği bir başka yere; 
ama ilk aldığımız yerin dışında bir başka yere ver
dik. Nakiller, çift tayinlerin nedeni budur. 

Şimdi, «Acaba öğretmenlerin atanmaları Bakan
lıktan bildiriliyor mu?»ı 

Bunda insafsızlık var. Atanmalar artık ad çekme 
ile yapılıyor ve anfili olan büyük salonlarda yapılı
yor; herkes herkesin nereye gittiğini biliyor. Onun 
için sır değil ki. Bir adam biliyor sicilde, o da onu 
her yere veriyor... Aleni yapılan bir şey. Onun için 
bunu bir Bakanlıktaki bir politikaya bağlamayınız. 
Suçluyorum, kınıyorum yapılanı, çok kötü; böyle 
şeyler yapılmasın diye olağanüstü çaba sarf ediyo
rum, tam karşısındayım; ama böyle bir şey yapıldı 
diye Bakanlığı suçlamakta da büyük insafsızlık görü
rüm. 

«Binlerce öğretmen, öğretmen olmuyorlar da, baş
ka işler yapıyorlar.»v 

Bu doğru değil. Evet, bir kısım öğretmen okulla
rından, öğretmen yetiştiren yüksekokullardan mezun 
oldular da öğretmenlik yapmıyorlarsa, kendileri ya 
atandıkları yeri beğenmediler, orada görev yapmak 
istemedikleri için ya da daha iyi bir iş buldukları 
için. 

Aksi varittir; bir süreden beri burada milli eğiti
mi öyle kapkara gösteren arkadaşlarıma ithaf etmek 
istiyorum: Aylardan beri, vaktiyle istifa etmiş ya da 
başka kuruluşlara geçmiş olan öğretmenler Bakanlı
ğa dönmek istiyorlar ve bu öğretmenler üç, beş ya
hut bir iki bin değil, onbinin üstünde. Eskiden isti
fa etmiş veya başka kuruluşlara geçmiş öğretmen 
geri gelmek istiyor; kadromuz olmadığı için alamı
yoruz kendilerini. Kaçma değil, tam tersine, kaçan-
.ların geri dönüşü vardır; nedenlerini de biraz sonra 
söyleyeceğim. 

Tayinlerin geleneklere aykırı yapıldığı, matbu, im
zasız bir atama yapıldığı varsa derhal getirsinler, 
hemen soruşturma ve gereğini yaparız. 

Birtakım öğretmenlere sorulan sorular arasında, 
«bir MUP'linin evinde mi oturuyorsun?» gibi soru
ların olup olmadığını, ya da milliyetçiliği kötüleyen 
ya da Türk büyüklerini inkâr etmeyi bir marifetmiş 
gibi gösteren davranışları da inceleriz. Bizim anlayı
şımızda bunlar yok. 

«Danıştay'da büyük haksızlık yapıldı.» 
Danıştay üzerine Senatoda ya da burada rakam

lar vermiştim; ama, şimdi yanımda değil, Danıştay'a 
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binlerce müracaat oldu; bunların bir kısmı reddedil
di; bir kısmı için yürütmeyi durdurma kararı veril
di, bir kısmının, önemli bir kısmının da devam edi
yor. «Ne yaptınız?>x 

Bizden önce yapılması aikla gelmeyen işi yaptık : 
Umum müdür yardımcıları bile kazandılar ve yerle
rine oturdular; milli eğitim müdürleri geldiler, yar
dımcıları geldiler ve yerlerine oturdular; öğretmen
ler geldiler, yerlerine oturdular. Bu kuruluşumuzu -
gerçekten o söz iyi söylenmiş - Devletin her tasarru
funa 'karşı kamu görevlilerinin haklarını savunan bu 
kuruluş, vaktiyle neyi yaptıysa, aynını yapıyor. Eğer 
şimdi yürütmeyi durdurma kararlan daha azsa, Da
nıştay'a açılan davalar da eskiye göre de daha az
sa, daha 'az haksızlık yapılıyor demektir; eğer, daha 
az, «yürütmeyi durdurma»! kararı veriliyorsa, idare
nin yaptığı tasarruflar daha haklı demektir. Bir de 
madalyonun bu tarafına da beraber bakmak gere
kir. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Bir günde 
vermiyor; «6 ayda veriyor»^ deniyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — İlkokul diplomasıyla eğitim enstitüsü
ne giren yoktur. Bir gazetede çıkan o haberin doğru 
olmadığı, tamamıyla gerçek dışı olduğu da ortaya 
çıkmıştır. Herhalde onu yazanlar da biliyorlar; ama 
bu buraya gelmemeliydi. 

«Bir öğrenci tutuklandı, mezun yapıldı. Başka 
bir öğrenciyi savcılık aradı, okul yönetimi bunu ver
medi...»! 

Arkadaşlar, bunlar politik davranışlar veyahut 
bir yerdeki öğretmenin eğitimle ilgili meseleleri de
ğil; bunlar suçtur, yasalara karşı hareketlerdir. Bun
ları buraya kadar getirmeye bile lüzum yok. Savcı
lık bunlar üzerinde doğrudan doğruya, ceza yasala
rına göre talkibat yapmak durumundadır. Eğer bize 
verirseniz, hemen savcılığa intikal ettiririz; bunlar 
adi suçlardır ve yasalar hemen işlerler. 

Sayın Erdal, bü başörtüsü sorunu bana ne kadar 
geldiyse çözümledim; Türkiye eğitiminde böyle bir 
sorun yoktur. 

Gelelim yine eğitim enstitülerine; çok özet; on-
binlerce insan vardı, af çıktı, öğrenci affı çıktı; bu
nu unuttuk, beraber çıkardık. Öneri Adalet Partisin
den geldi, yeni hükümet olduğumuz zaman çıktı. Bu 
öğrenci affı Jile gerek ortaöğretimde, gerek yüksek
öğretimde onbinlerce öğrenciye, yaşları bir hayli de 
gecikmiş olan öğrenciye tekrar bir hak tanıdık, okul
lara devam hakkı tanıdık, sınavlara girme hakkı ta-

— 91 

22 . 3 . 1979 O : 1 

nıdık. Böylece, biz bu yasayı uygulamaya başladık. 
Bu yasanın uygulanması dolayısıyla, eğitim enstitü
lerine, mevcudun üzerine pek çok daha öğrenci ka
tıldı ve çeşitli yaşlardan katıldı. Aynı şekilde, Danış
tay kararının uygulanmasından katıldı; 130 bine ya
kın öğrenci idi; bunlardan 40 bine yakını mezun ol
du, her türlü düşüncedeki insan mezun oldu. Bu an
da bunların büyük bir çoğunluğu Türkiye'nin her 
yerinde görev yapıyorlar; mezun oldular, geldiler 
kura çektiler ve görev yapıyorlar. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Mezun 
olmadılar daha. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efendim? 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan lütfen; 
Sayın Çatalbaş, lütfen siz de müdahale etmeyiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — 40 bine yakını mezun oldu; bu anda, 
Türkiye'nin her yerinde 80 binden fazla öğrenci eği
tim enstitülerinde okuyor. Şimdi siz bana bir ya da 
iki yerden örnek verdiniz. Örneğinizi ciddiye alıyo
rum, 80 bin öğrencide, verdiğiniz öğrencilerin sayısı 
birkaç bindir; bunun 70 - 75 binini doğru dürüst 
okutanlar, elbette bu birkaç bin kişinin rahatsızlığı
nı da giderirler. Yani, bir dolu bardağın dölü tara
fına hiç bakmayıp, en üstündeki bir parmaklık boş 
yer için dolu- tarafını görmemezlilk de, haksızlık de
ğil midir? Kaldı ki, bu haksızlık kendi kendini çok 
çabuk yalanlıyor. Çünkü, önümüzdeki haziran - tem
muz ayında, bu okuyanların inanamayacağınız kadar 
yüksek bir oranı son sınıfta olduğu için, tekrar me
zun olacaklardır. 

Şimdi, hiçbir dönemde belki Milli Eğitim Bakan
lığı, öğrenciler arasında ayırım yapmadan, «benden, 
senden»! demeden, üstüste bu kadar hak verememiş
tir. Eğitim enstitülerinde okuyan çocuklara, biraz 
sonra söyleyeceğim nedenle, en az üç defa, dört de
fa hak verildi, en son bir daha hak verildi. Biraz ön
ce şikâyet eden arkadaşlarım, çoktan haklarını kay
betmiş olanlara son bir hak verilmesi sonucu onla
rın oradan oraya gitmesinden şikâyet ediyor. Onlar 
çoktan sınıfta kalmıştı, devam etmemişti. Oysa biz 
bir daha, bir daha, bir daha; okul kapanıyor, hâlâ 
hak tanıyoruz. Onun için, bunları da okutacağız, bu 
en son tanıdığımız hak bir avuç insandır, o bir avuç 
insanı da mutlaka okutup, eğer olabilirse mezun ya
pacağız, temmuz ayında. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Okul
dan kovuluyorlar Sayın Bakan; ne okuması? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efendim, hep böyle dediniz. Bütün 
bunlar bir yere gir emi yorsa, mutlaka girdiriyoruz; 
'bunu siz de biliyorsunuz. Bunu Türkiye'nin her ye
rinde yaptık, yline yapacağız. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Bakan, Kırşehir'de 900 öğrenci okuldan uzaklaştırıl
dı. «Kardeş kardeş okuyorlar»! diyorsunuz. Nerede 
kardeş kardeş okuyorlar? İnsaf ediniz yani. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz Sayın Eşref-
oğlu. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Belirli bir bölgede gördüğünüz mün
ferit rahatsızlığı gidermenin yolu, bence, burada tü
münü birden bir siyasi polemik konusu yapmak de
ğildir. Açığız, gelin anlatın, geliyor herkes; onların 
hepsini okuttuk. O çocuklara yararlı olmak mı isti
yorsunuz, burada bu konunun kavgasını mı yapmak 
istiyorsunuz? Eğer o ç'acuklara yaradı olmak isti
yorsanız, geliniz konuşalım; «Yok, ne yaparsan yap; 
ben dediğimi söylerim») diyorsanız, meseleniz, zaten 
o çacuklar değil, meseleniz başka şey. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Mani
sa Eğitim Enstitüsüne üç defa heyet geldi Sayın Ba
kan. 

BAŞKAN — Lütfen gürültü yapmayınız. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Manisa'da Eğitim Enstitüsü yok; Uşak 
Eğitim Enstitüsü devam ediyor bu anda. 

FARUK DEMİRTOLA Tokat) — Gaziantep 
Eğitim Enstitüsünden de bahset. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Gaziantep Eğitim Enstitüsü açılmak 
üzeredir; hepsi okuyacaklar ve mezun olacaklar. Bir 
tek eğitim enstitüsü öğretime devanı etmemiş de ola
bilirse eğer; mezun olmayan kimse kalmayacak. Ya
rın mahcup olacağınız şeylerin iddiasını getirmeyin, 
bazı çocukların haklı meseleleri varsa, getirin onları 
halledelim; polemik konusu yapmayın. % 99'u hal
ledilmiş, herkes görmüş, % l'i takılmış; bunun j % 
99'unu da söyleyerek çözemezsiniz; yararı yok, so
nuca faydası yok. 

Şimdi değerli arkadaşlar, «Ne yaptınız?»! diyor
lar. 

Yapılanlar çabuk gözden uzak kalır, yapılması 
gerekenler söylenir, bu da normal bir şey; bunu kı
namıyorum ama, «Ne yaptınız?»! diyenlere söyleye
yim : 
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Biz, okullarda öğretimi kesintisiz ve özgürlük için
de yapmak için göreve başladığımız zaman, okullar
da, sınıflarda, koridorlarda polis vardı; polis, okul
ların bahçesinde değil, koridorlarına kadardı, sınıf
larının içine kadardı güvenlik kuvvetleri. Bugün... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Bu
gün olduğu gibi değil mi Sayın Bakan? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Hayır. Bugün sokak başında bile gü
venlik kuvveti yok. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Şimdi nasıl? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Efendim?... Milyonlarca... (AP sırala
rından gürültüler). Müsaade ederseniz anlatacağım 
efendim. 

Türkiye'de onbinlerce okul vardır; onblinlerce 
okulda bir çözüm şekli vardır, bu çözüm şekli şu : 

Eğer öğrencilerin bir kısmını ayırırsanız ve ayır
dığınız öğrencileri öğrenimden yoksun bırakırsanız, 
onları düşman ilan ederseniz, onları okullara sok
mazsanız; tek düşüncede, tek inançta öğrenciyi oku
la alırsanız, okulda çıt çıkmaz; ama o ülkede sivil 
savaş başlar, o ülke bölünür. Bu marifet değildir. 
Biz böyle bulduk okulları; yalnız bir tek düşüncede, 
bir tek inançta, bir tek yerden tavsiye ile gelen in
sanların alındığı, ötekilerinin okutulmadığı, kötülen-
diği, horlandığı, dövüldüğü, yaralandığı, vurulduğu, 
öldürüldüğü ve Türk halkının... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Şimdi, nasıl, öyle değil mi? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Müsaade et, anlatacağım. (AP sırala
rından gürültüler). 

... Türk halkının çocuklarının bir kısmının okul
lara sokulmadığı durumda bulduk. En zor, cesaret 
edemediğiniz bir şeyi söyledik: Çocukların siyasal 
düşüncesi, mensup olduğu aileler kim olursa olsun, 
mezhebi ne olursa olsun, girecekler ve beraber oku
yacaklar dedik. Siz bunu göze alamadınız yapama
dınız. (CHP sıralarından alkışlar, AP sıralarından 
gürültüler). 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Şimdi okuyorlar 
mı? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Yaptık diye kızıyorsunuz; bunu yap
tık diye kızıyorsunuz. Elbette kolay değil bu. (AP 
sıralarından gürültüler). 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Ne yaptınız? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
<Devamla) — Türkiye'nin her yerinde... (AP sırala
rından gürültüler). 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — ... yüzbinlerce, milyonlarca çocuğu, 
ayırım yapmadan, «bendendir, sendendir», demeden, 
düşman saymadan, hepsini sevgi ile, şefkatle almaya 
çalışmak zordur. (AP sıralarından gürültüler). 

Bunun için de, böyle bir... 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Bunun için de, böyle bir uygulamaya 
.kalkmak için, önce yürek ister; böyle bir uygulama
ya kalkmak için, siyasal düşüncelerin üstüne çıkmak 
lister; böylesine bir uygulamaya kalkmak için... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın ko
nuşmanızı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — ... yurtseverlik ister; her şeyden evvel 
gerçek milliyetçilik ister; ama bu uygulama bir gün
de olan şey değil. (AP sıralarından gürültüler). Bu 
uygulama çok zor; adım adım gidiyoruz, adım adım 
ve sonuca gelmek üzereyiz. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Nereye? 
Komünizme gidişe. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sonuca gelmek üzereyiz; göreceksiniz. 
Bütün buna rağmen, son kalıntılarını da temizleyece
ğiz, orada burada var; ama uğraşıyoruz; sizin gibi, 
«Orada burada var» diye, görünce, okullardan yarı 
öğrenciyi sokağa atmadık biz; hepisini aldık ve ne
rede aksaklık varsa onun üstüne gidiyoruz, onunla 
uğraşıyoruz. (AP sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de insanları kötü
leyerek, birtakımına kin ve düşmanlık duyarak, in
sanları ayırarak hiçbir yere varamayız. Karşınızda 
konuşan insan, öğrencilerinin hiçbir tanesini ayırmı
yor, hiçbir tanesinin babasına göre siyasal inancına 
göre muamele yapmıyor ve yapanlarla mücadele edi
yor. Siz bunu telaffuz bile edemediniz, aksinin felse
fesini yaptınız. (CHP sıralarından alkışlar, AP sıra
larından gürültüler, «Ne yaptınız?»* sesleri). Türki
ye'de aksinin felsefesi yapıldı ve o felsefenin icraatı 
yapıldı. Bizim yaptığımız felsefe zordur, bunun uy
gulaması daha da zordur. (AP sıralarından gürültü
ler). Göreceksiniz çok kısa bir zaman sonra. Çok 
mesafe aldık, azı kaldı. O şikâyet ettiklerinizle teker 
teker uğraşacağız ve Türk okullarında, ayırım yapıl-
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madan, kimse kimseye düşmanlık yapmadan birlik
te ökutturulacaklardır; bunu göreceksiniz; çoğu ol
du, Anadolu'da oldu. Ankara'da 35 tane lise var; 35 
tane lisenin 30'u olaysızdır, 5'i olaylıdır, sancılıdır; 
o 5'inıi de sancısız yapacağım. 

İstanbul'da yüzlerce lise var; bunun 10 tanesi san
cılıdır, 290 tanesi sancısızdır. Anadolu'da orada bu
rada var; ama biz bunların üzerine yürüyoruz. Kim
se, yasa dışına çıkan kimse bizim kanatlarımız al
tında değil. Eskiyi hatırlayınız; böyle şeyler söyleye
bilir miydiniz? (AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur sayın Bakan, 
lütfen son sözü söyleyiniiz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz diyoruz ki, 
okullarda politika olmayacak; biz diyoruz ki, öğret
menler politika yapmayacaklar - nereden olursa ol
sun - yapanı da, yasaların eline vereceğiz, veriyoruz 
mütemadiiyen, aldığımız sonuçtan belli. Bana verdi
ğiniz her vesika incelenir ve gereği yapılır; buna açı
ğız, kapalı değiliz. Biz kimseyi ayırmadık, kimseye 
cephe almadık; kimseyi, Türk vatandaşlarını birbir
lerine düşürücü hiçbir hareket yapmıyoruz. Biz, sev
gimizin gücüyle, inancımızla, Türk vatandaşlarını 
birleştirmekte büyük yarar görmenin kararlığıyla 
mutlaka sonuca varacağız. 

Türk vatandaşının birkısmına karşı dostane dü
şünceler duymayanlar, Türk vatandaşının birkısmın-
dan nefret edenler, Türkiye'ye hiçbir yarar getire
mezler; Türk vatandaşının tümünü birden sevenler, 
tümünü birden koruyanlar ve bu yolda dksiklikler 
varsa bununla uğraşanlar bir yere götürecektir. Tür
kiye'yi bunalımdan bu anlayış çıkarır, ötekiler çıkar
maz. Eski alışkanlıkları bırakalım... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Türk 
vatandaşını huzura götürmüyorsunuz Sayın Bakan. 
Gözünü aç gözünü? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — ... Bu yoldaki girişimleri destekleye
lim; herkesin yararı burada. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkındaki 

Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
konusundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım : 
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Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

2 noi sıradaki Gensoru önergesinin görüşülmesi 
için zamanımız daralmıştır. 

Aynı nedenle, grup yetkilileri de müşterek bir tez
kereyle, diğer önergenin görüşmelerine gelecek bir
leşimde başlanmasını istemektedirler. 

Buna göre, gündemde yer alan Gensoru önerge

leriyle, kanun tasarı ve tekliflertini sırasıyla görüşmek 

için, 27 Mart 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanıl

mak üzere birleşimi (kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.50 

i>€»<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

69 NCU BİRLEŞİM 

22 . 3 . J979 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergesi. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 9 

arkadaşımın; TÖB-DER'in yasa dışı faaliyetlerine 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 konusunda 
görüşme. (11/43) 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
16 arkadaşının; Milli Eğitimimizi Anayasa ve Ata
türk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla 
Mili Eğitim Bakanı 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) 

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
9 arkadaşının; Anadolu Ajansı Yönetim Kurulunun 
yasalara aykırı işlenilenine 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) 

4. — 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) 

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

6. — 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) 

7. — Ankara Miletvekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikalarını 
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. 
(11/38) 

8. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarını 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) 

9. — 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 (ll|/49) 

10. — 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 Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp 
alınmayacağı konusunda görüşme (11/50) 

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

12. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 9 
arkadaşının; Hükümetin bir kısım memurları tasfiye 
etmek için plan hazırladığı iddiasıyla Bakanlar Ku
rulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunda görüşme. (11 /52) 

3 

SEÇÎM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim, 
4 

OYLAMASİ YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
neti, 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 İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 

88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-' 
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

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

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

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

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

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

9. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

10. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarım 
saptamak amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 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, Anamuhaleîet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 



ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

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 İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi- (8/10) 

13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

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

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

16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarım saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 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 İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iüşkin 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 İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

19. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir körrür 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. — Bahkesir Milletvekili İlhan 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. (10/45) 

21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını saptan 
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 
iddiasım saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mik 
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyan 
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner* 
gesi. (10/47) 

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

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh 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 Buldanh ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara-ı 
rina tahsis edilmediği iddiasım saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 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 ayrıcalık yapıl-



dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 noi, 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 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacaic 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 GTürsoy 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) 

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

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

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

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

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

35. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 

konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 noi maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

36. — Muğla Mlilletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürlüğünce yapılan satınalımalar-
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

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 vŞeref-
oğlu'nun, 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'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullandmasına 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 yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
'bıkanından sözlü soru 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 Cevher'in, 
Fiskobirük eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü som 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-
oğhı'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

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

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

16. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net 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 politikasma ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

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

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'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 Elektromekanlik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesü. (6/66) 

25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisline ilişkin tçüşleri Bakanından sözlü so
ru önergesü, (6/67) 

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

5 — 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

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

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

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

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

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

33. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

34. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Damşmanıria 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) 

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'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

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



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. 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

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

45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbiiz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk 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 yurtîarıyla 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-
Eğitim 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. (61132) (*) 

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 Bakarımdan 
gözlü 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 Üura'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, Töb-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 Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

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

64. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile İlgili 
beyanına ilişklin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/104) 

65. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

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

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



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

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'm, 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 Bakanından 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) 

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

72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
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. — 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 ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

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

78. — İstanbul 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 İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

80. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 v 1 , 1978 ile 1 . 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 tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

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

83. — İstanbul 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 İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

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

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

88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu 
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. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey-

•dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç-. 
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

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) (*) 

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



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

95. — istanbul 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 kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

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

98. — istanbul 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. — istanbul 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 içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

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

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

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

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

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

8 — 

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

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

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

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

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

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

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

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) (*) 

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



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

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

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

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

135. — 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) 

136. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilam ve reklamlara il'iş-̂  
tein Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir* 
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149. — 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) 

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

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

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

153. — 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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

162. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğütim Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

163. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim EnsttitüsündeM sınavların engel
lendiği 'iddiasına ilıişlkîn Miılli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/238) (*) 

164. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil
li Eğlim Balkanından sözlü soru önergesi (6/239) (*) 

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

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

167. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin İçişleri Balkanından söz
lü soru önergesi. (6/242) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



176. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
MKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına ilişkin Sa
nayi] ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/245) (*) 

177. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
nucuna ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) (*) 

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

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

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

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

182. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

183. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, arpa 
naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

184. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Keçi
ören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

185. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, or
manlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

186. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
gara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) 

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Kültür Sarayı'nın bazı özel tiyatrolara tahsi
sine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

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

189. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DlGER İŞLER 
1. — Baha Altuğ Altınay'ın, özel affına dair ka

nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu, (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

X 3. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1978) 

4. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S, 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2,1978) 

5. — Yalvaç ilçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasımn 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

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

7. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet (Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

8. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğuna 
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme* 

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



sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

9. — 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 yeline getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

10. — 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:tc4i S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VHİI) 

11. — 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'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas .Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı-
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S, Sayısı : 482) (Dağıfc 
ma tarihi : 28 . 2 , 1978) 

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

14. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena 
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu 
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2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
fS. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

16. — 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 ? . 1978) 

17. — Sivas Miletvekil Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7. 3 . 1978) 

19̂  — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
. Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 

birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

20. — C, Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıım-
da çalışanlara birer er taymı verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

21. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
5/6; Ç Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69: 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 



22. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, 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 Ç. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu.. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 .. 4 . 1978) 

23. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
m. Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 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 Kuruida görüşülmesine dair Di 
iekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/J6ö) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . İ978) 

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

25. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288: C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 197R> 

26. — 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. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

27. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 

Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

28. — Rize Milletvekili Yılmaz Balıta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

29. — Sivas Milletvekili Azimet; Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkı a eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

30. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınoa 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) 

31. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Celebi'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) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Soyfon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nm, 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) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra-
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poru, (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14,6.1978) 

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

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978) 

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

40. — 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 : 15 . 6 . 1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

42. — 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) 

43. — 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) 

44. — 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) 

45. — 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) 

46. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 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) 

47. — 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) 

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

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

50. — 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) 

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

52. — 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) 

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

54. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
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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 55. — 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) 

56. — 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 57. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 58. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

59. — İmar ve İskân 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) Pağıtma tarihi : 5.1.1979) 

60. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş 14 ncü maddesinin iki fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979) 

61. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 7 nci 

fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10 . 1 . . 1979) 

62. — 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) 

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

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

X 65. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 
Nisan 1977 tarihinde Tahran'da imzalanan Güney ve 
Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/171) (S. Sayısı : 277) (Dağıt
ma tarihi : 6 . 2 , 1979) 

X 66. — 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 67. — Göçmen İşçinin 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 68. — 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, 2/96, 2/109, 2/118, 
2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihî : 
7 . 2 . 1979) 

69. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile Zon
guldak Miietvekıilıi Gültekin KızılışA'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetim 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Gezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesliniin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkımda Kanun Tekili ve Milli Savunma ve Ada
let Komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağı'tma terimi : 8.2Jİ979) 

70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs-
fcanlbul Miietıvelkıilli Fdnmıi Oumalıoglu ile Abdullah 
Tamıba'nım Isıtaınıbulda Metro İnşajsınan ve İşletoe-
sünlin Fkmmmmm İüisöı Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçitüizüiğtünı 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alma
mıştır. (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi: 8.2.1979) 

71. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 1721 
sayılı Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkın
daki Kanunun 6 nci Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/676) (S. Sayısı: 286) (Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1979) 

72. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 
2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci Maddesine 
Bir Fıkra, Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi
ne ve 120 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/692) 
(S. Sayısı: 287) (Dağıtma tarihi : 1 2 . 2 . 1979) 

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

74. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci Madde
lerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Maddesine İki Fık
ra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (2/677) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 . 1979) 

X 75. — 2143 sayılı 1978 Yılı Bütçe Kanununun 
43 ncü Maddesliriin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Da
ir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 'Başkan
lıkları Tezkereleri. (M. Meclisi :• 1/197; C. Senatosu : 
1/627) (M. Mecfsi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27 . 2 . 1979) 

(*) Açık oylamaya tabi işler. 

«•» 


