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L — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Zonguldak
Milletvekili Abdulmuttalip Gül'ün,
Karabük'te vuku bulan heyelan ve TRT'nin tutumu
hakkındaki gündem dışı konuşmasına İmar ve İs
kân Bakanı Ahmet Karaaslan cevap verdi.
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 6 ar
kadaşının, 11/47 esas numaralı Gensoru önergele
rini geri aldıklarına dair önergesi okundu; Gensoru
önergesinin gündemden çıkarılacağı bildirildi.
Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 9 ar
kadaşının; TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetlerine
göz yumarak eğitimi millilikten uzaklaştırdığı iddia
sıyla Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında bir

Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin (11/43) gün
deme alınması, yapılan görüşmelerden sonra reddolundu.
27 Mart 1979 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 17.50'de son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Muslih Görentas

Divan Üyesi
Adana
İsmail Hakkı Öztorun

Divan Üyesi
Bursa
Halil Karaatlı

No. : 54
II. — GELEN KÂĞITLAR
23.3.1979
Tasarı
1. — Üniversiteler Yasası Tasarısı. (1/272) (Milli

Cuma
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/720) (Plan
Komisyonuna).

3. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez
ve 7 Arkadaşının, 7307 sayılı Orta Doğu Teknik Üni
versitesi Kanununun Bazı Maddelerinin DeğiştirilmeTeklifler
| sine, Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına
1. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in 5434
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Ka
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa İki Ek Madde
nun Teklifi. (2/721) (Milli Eğitim ve Plan komisyon
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi. (2/719) (Plan
larına).
Komisyonuna).
C. Senatosundan Dönen İş
2. — Konya Milletvekili Şener Battal ve C. S.
1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
Konya Üyesi A. Remzi Hatip'in 657 sayılı Devlet Me
kında Kanunun Başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15,
murları Kanununun 15 . 5 . 1975 Tarih ve 1897 sa
16 ncı Maddelerinin ve Ek Maddesinin Değiştirilmesi
yılı Kanunla Değişik 36 ncı Maddesinin (A) Ortak
ne ve İki Ek Madde ve Bir Geçici Madde Eklenmesine
Hükümler Bölümünün 12 nci Bendinin (d) Fıkrasının
Dair Kanun Tasarısı. (1/160) (Adalet Komisyonuna).
Eğitim ve Plan Komisyonlarına).

No. : 55
26 . 3 . 1979
Teklifler
1. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, 5434
sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Ek ve Geçici
Maddeler Eklenmesine Dair 1425 sayılı Yasanın Ek
10 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Öne
risi (2/722) (Plan Komisyonuna).
2. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, 5434 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
Bir Ek Madde ile İki Geçici Madde Eklenmesine Dair
Yasa Önerisi. (2/723) (Plan Komisyonuna).

Pazartesi
3. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Türk
Farmakopesi Hakkında Yasa Önerisi. (2/724) (Sağ
lık ve Sosyal İşler Komisyonuna).
Raporlar
1. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan ve 14
arkadaşının, Organ Nakli (Transplantasyon) Yasa Tek
lifi ve Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz ile İstan
bul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, Böbrek Bankası
Kurulmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve Sağ
lık ve Sosyal İşler komisyonları raporları. (2/658,
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Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi;
25 . 5 -.- 1961 tarihli ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ba
zı Maddelerin Kaldırılması Hakkında Kanun Tek
lifi ile istanbul Milletvekili ismail Hakkı Tekinel'in
25 . 5 . 1961 tarihli ve 306 numaralı Milletvekili
Seçimi Kanununun 37 nci Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları raporları. (2/707, 2/717) (S. Sayısı : 331)
(Dağıtma tarihi : 26 , 3 ? 1979) (GÜNDEME)

2/621) (S. Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 26 . 3 . 1979)
(GÜNDEME)
2. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman,
istanbul Milletvekilleri İsmail Hakkı Tekinel, Fehmi
Cumalıoğlu, Turan Kocal, Kayseri Milletvekili Tur
han Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, 26 . 4 . 1961 tarihli
ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seç
men Kütükleri Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerin Kaldırılması ve
Buna Beş Geçici Madde Eklenmesi; 24 . 5 . 1961 ta
rihli ve 304 sayılı Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin

No. : 56
27 . 3 ? 1>79

Tasarı
1. — 21 . 6 , 1927 Günlü ve 1111 sayılı Askerlik
Kanununa Kimi Ek Maddeler ve Bir Geçici Madde
Eklenmesine ilişkin Yasa Tasarısı. (1/273) (Milli Sa
vunma ve Plan komisyonlarına)

Sah

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Batman'da meydana gelen olaylara ilişkin Başbakandan
yazılı soru önergesi. (7/488)
4. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun,
Danıştay kararlarının uygulanmasına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi. (7/489)

Sözlü Soru Önergesi
1. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun,
yapılan zamlardan sonraki memur aylıklarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, içişle
rin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi. (7/486)
2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 25 Ka
sım 1975 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesine iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/487)

Gensoru Önergesi
1. — Ankara Milletvekili Hayrettin Turgut Toker ve 9 arkadaşının, «Ekonomiyi Kurtarma Planı»
adı altında plan, program ve yasa dışı uygulamalarla
vatandaşın yaşama şartlarını ağırlaştırdığı istifçiliğe
ve karaborsacılığa imkân verdiği iddiasıyla Bakanlar
Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi
içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Genso
ru açılmasına ilişkin önergesi. (11/53)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi
DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), İrfan Binay (Çanakkale)
•

BAŞKAN*— Millet Meclisinin 70 nci Birleşimini

açıyorum.

III.: — YOKLAMA
BAŞKAN — Genel Kurul salonunda bulunan sa
yın üyelerin, yoklamaya, burada demek suretiyle ka
tılmalarını rica ediyorum.
Yoklamaya Adana ilinden başlıyoruz efendim.

(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, salonda ço
ğunluğumuz vardır.
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İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, tez
kere gönderecek miyiz?

O:1

BAŞKAN — Tezkereye de gerek yok efendim,
çoğunluğumuz vardır.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

/. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, sı
nır ticareti konusunda gündem dışı konuşması ve Ti
caret Bakanı Teoman Köprülülerin cevabı.
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bazı sayın
üyelerin gündem dışı söz istemeleri var.
tik olarak Erzurum Milletvekili Sayın Rıfkı Da
nışman; «27 Mart 1979 günü yapılacak oturumda sı
nır ticareti konusunda gündem dışı söz istiyorum» bu
yuruyorlar; buyurunuz efendim.
Sayın Danışman, süreniz 5 dakika eefndim.
Değerli arkadaşlarım, arkadaşımızı dinleyebilmek
için görüşmelerimizi biraz daha alçak sesle yapalım.
Buyurunuz Sayın Danışman.
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri;
Hükümetin, bir süreden beri ekonomiyi kurtarma
tedbirleri adı altında çalışmalar yaptığı ve bu çalış
maların sonunda bir tedbirler paketini açıkladığı bilin
mektedir.
Değerli arkadaşlarım, açılan bu tedbirler paketi
nin içinden birtakım laflar çıkmıştır. Bu çıkanlar ara
sında önemle üzerinde durulması lazım gelen bir hu
sus vardır; bu da sınır ticareti meselesidir.
Değerli arkadaşlarım, sınır ticareti maddesini ga
zetede okuduğum zaman, aklıma ilk gelen husus şu
oldu; bu konuda Hükümetin herhangi bir hazırlığı
olmadan meseleyi açıklaması, herhalde hudutlarımızda
resmi kanaldan kaçakçılık muamelelerini destekleyeceği
intibaı bende hâsıl oldu.
Nitekim, bir kaç gün sonra, Pazar günkü Aydın
lık Gazetesinde, Ağrı Hududunda İran'la aramızda
birtakım alışverişlerin yapıldığı açıklandı ve Ağrı
Valisi bu alışverişler sonucunda 186 ton kadar ma
zotu İran'dan aldığını beyan etti.
Bu haberler arasında bir Bafra sigarasına 4 litre
mazot, 1 kilo portakala 18 litre mazot alındığı be
yan edildi.
Ayrıca, benim yaptığım incelemeye göre, yine bu
sınırda Türk parası karşılığında, zannnediyorum 90
kuruş civarında bir bedelle İran'dan akaryakıt alındı
ğı ve buraya giden Türk vatandaşlarının bu alışve
rişten istifade ettiğini öğrendim.
-

KONUŞMALAR
Değerli arkadaşlarım, daha sonra Ticaret Baka
nının ve Devlet Bakanının bu konuyu incelemek üze
re ve yerinde tetkiklerde bulunmak üzere Ağrı'ya
gittikleri haberi, bunun arkasından Sayın Ticaret Ba
kanının bir beyanı yayınlandı.

1567 Sayılı Türk Parasını Koruma Kanununa gö
re böyle bir alışverişin yapılması kanun dışı bir ha
rekettir. Ayrıca Hükümetin böyle bir muameleye
destek olması, böyle nizam dışı, bizim dış ticaret re
jimimizin ötesinde bir muameleye göz yumması, ay
rıca hudut valisinin bu meseleye ön ayak olması ve
ticareti teşvik etmesi, elbette ki, Türk Devletinin
onuruyla, Türk Devletinin itibarıyla alakalı bir me
seledir.
Yarın bu muamele taammüm ettiği takdirde, ge
nişlediği takdirde, Rus sınırında, Irak sınırında, Suj-iye sınırında, Bulgar sınırında ve Yunan sınırında
neyin alınıp, neyin verileceği düşünülmelidir.
Değerli arkadaşlarım, bu, bizim Devletimizin iti
barıyla alakalı bir meseledir. Sınır ticaretini disipli
ne edilmeden, ne alınıp ne verileceği bir mizam hali
ne, bir sistem haline getirilmeden ve bu sistemin
komşu ülkelere duyurulması ve bu muamelenin han
gi elle, nasıl yapılacağı tespit edilmeden böyle bir
muameleye müsaade edilmesi veya böyle bir mua
meleye. göz yumulması, bizi çok yakından alakadar
eder; kanun dışı bir harekettir ve Hükümetin bu ko
nuya nasıl göz yumduğunu düşünmek ve bu ölçü içe
risinde Hükümetin ne durumda olduğunu, nasıl bir
şaşkınlık içerisinde bulunduğunu tasavvur etmek,
elbette ki, kolaydır.
Değerli arkadaşlarım, bu hareketi, bu muameleyi
bir Hükümet kararı, bir sistem icabı hale getirme
den, katiyen sınırlarımızda yapmak caiz değildir.
Komşu bir ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılardan ve
komşu bir ülkenin içinde bulunduğu otorite zaafından
istifade ederek, böyle bir muameleye tevessül, elbet
te ki bizim itibarımızla ve bizim haysiyetimizle ilgi
li bir meseledir.
Sınır boyunda görev yapanların mahdut ölçüde
ki ihtiyaçlarının, karşılıklı olarak belki karşılanması
esası kabul edilmiştir ve bugüne kadar tatbikatı var98 —
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dır; ama bunun karşılıklı, devletlerin anlaşması olma
dan, birbiriyle ve bu mevzuda mutabakata varma
dan, hudut boyunda mahdut yetkili kimselerin bu
tür muamelelere tevessül etmeleri ve hele Türk para
sıyla alış verişe girişmeleri, kanun ve nizam dışıdır.
Bu, Hükmetin ekonomik konulardaki
şaşkınlığının
ve perişanlığının bir ifadesidir.
Hükümeti bu konuda dikkate davet ediyorum ve
uyarıyorum.
Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Danışman.
Cevaplamak üzere Ticaret Bakanı Sayın Teoman
Köprülüler, buyurunuz efendim.
TİCARET BAKANI
TEOMAN
KÖPRÜLÜ
LER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Erzurum Milletvekili Sayın Rıfkı Danışman'ın,
sınır ticaretiyle ilgili olarak yaptığı açıklamaya, Hü
kümetimizin çalışmaları itibariyle cevap vermek isti
yorum.
Sınır ticaretiyle ilgili düzenlemeler, Milli Güven
lik Kurulunun Hükümete tavsiye ettiği önlemler ara
sında ve kara sınırlarında alınacak önlemlerle ilgili
bölümünde yer almıştır. Bu çalışmalarımız 3 aydan
beri devam etmektedir.
Sınır ticareti kavramı ve sınır ticaretinin dünya
daki oluşmaları konusunda ilgili bakanlıklardan ku
rulu bir heyet çalışmalar yapmış ve dünyadaki tatbi
katı da gözden geçirerek sınırlarımızda
kaçakçılığı
önleyici olarak bu düzenlemelerin nasıl tanzim edile
ceği belli raporlara bağlanmıştır.
Bu çalışmalarımız devam ederken, Ağrı Gürbulak'ta, iki tarafın kendi ihtiyaçlarına göre bazı belli
ve kısıtlı konuları yerinde incelemek üzere Sayın
Devlet Bakanı Salih Yıldız ile birlikte ben ve ilgili
bütün bakanlıklardan yetkililerle oraya gittik, Gürbulak'ta mevcut durumu yerinde izleyerek, olanakla
rı araştırdık.
Bâkanlıklararası Komisyonun, her ilgili bakanlı
ğından bir yetkili, bizimle beraber oraya gelmişti.
Bu izlenimimiz sonucunda diğer sınır
bölgelerinde
de olanakları araştırmaya devam edeceğiz ve en kı
sa sürede yapılan bu çalışmaları, Milli Güvenlik Ku
rulunun Hükümete tavsiye ettiği önlemler arasında
bulunan sınır ticaretine ilişkin düzenlemeleri Hükü
metçe saptayarak kamuoyuna açıklayacağız.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
2. — Giresun Milletvekili Şükrü
Abbasoğlu'nun,
Giresun Eğitim
Enstitüsünde eğitimin
aksamasına
yol açan gelişmeler hakkında gündem dışı konuşması.
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BAŞKAN — Giresun Eğitim Enstitüsünde eğiti
min aksamasına yol açan gelişmeler üzerinde, Gire
sun Milletvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu, buyurunuz;
süreniz 5 dakikadır.
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Giresun Eğitim Enstitü
sünde öğrenimi tek taraflı olarak akamete uğratan
ve zorbalıkla sürdürülen tutum ve davranışları Yüce
Heyetinize sunmaya çalışacağım.
13 Şubat 1979 günü yeni bir öğrenim dönemine
başlayan Giresun Eğitim Enstitüsünün kapıları mil
liyetçi ve sağ görüşlü öğrencilere tamamen kapatıl
mıştır. Bu öğrenciler okula girmekten mahrum bıra
kılmıştır. Enstitünün öğretime açıldığı gün başlatılan
engelleme olayları halen devam etmektedir. Enstitü
TÖB-DER'den ve DEV-GENÇ'ten
güç alan solcu
militanların kontrolü altındadır. Okul yönetimiyle
devamlı işbirliği halinde bulunan ve kendilerine tem
silci adı verilen solcu militanların izni olmadan kim
se okula ve derse girememektedir. Okula girseler bile,
dövülerek yaka paça dışarı atılmaktadırlar. Öğrenci
velilerinin şikâyetleri, feryatları ayyuka
çıkmıştır;
ama bu nahoş gelişmelere aldıran yoktur. İlgililer ve
yetkililer, başta Milli Eğitim
Bakanı olmak üzere
kulaklarını şikâyetlere tıkamışlardır.
Sorumsuzluğun
ve pişkinliğin en hazin örneklerini
sunmaktadırlar.
Okula sokulmayan öğrenciler okul dışında da kova
lanmakta ve saldırıya uğramaktadırlar. Emniyet gö
revlileri de maalesef bu çirkin gelişmelere seyirci
kalmaktadırlar. Sık sık enstitü müdürüne ve Giresun
Valisine başvuran öğrenci velileri hayal kırıklığına
uğramakta ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayan
cevaplara muhatap olmaktadırlar. Vali ve öteki yet
kililer idarei maslahatçı bir politika izlemektedirler.
Bir taraftan okula sokulmayan öğrenci velilerine,
«Çocuğunuz devamsızlıktan sınıfta kalabilir, öğreni
mine devam etsin» şeklinde resmi yazılar yazılırken,
bir yandan da kendilerine başvurup yardım isteyen
velilere, «yapacak bir şey yok. Çocuklarınızı alıp evi
nize götürün, hiç bir sorumluluk kabul etmeyiz» di
yebilmektedirler.
*İşte eğitim enstitülerinde sürdürülen
«Tavşana
kaç, tazıya tut» politikası bu esasa dayanmaktadır.
Elimizde bu iki yüzlülüğü, daha doğrusu bu yüzsüz
lüğü kanıtlayan belgeler vardır. Bu belgeler Sayın
Bakana da gönderilmiştir. Sayın Bakan kendilerine
gönderilen bu belgeleri, konuya ilişkin telgraf ve di
lekçeleri acaba ne yapıyorlar? Okumadan yırtıp atı
yorlar mı, yoksa okuyup rafa mı kaldırıyorlar? Bunu

— 99 —

M. Meclisi

B : 70

27 . 3 . 1979

bilemiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa, o da, ipin ucu
nun kaçırıldığıdır. Başka bir deyişle ipin ucu TÖBDER'e ve DEV - GENÇ'e teslim edilmiştir.
Buraya çıkıp kardeşlikten ve barıştan dem vura
rak gerçekleri örtbas etmeniz mümkün değildir. Ka
fasını kuma sokarak saklandığını zanneden devekuşundan farkınız kalmadı. Güneşi balçıkla sıvayarak
kendinizi sorumluluktan kurtaramayacaksınız.
Şimdi Giresun'da DEV - GENÇ, TÖB - DER gi
bi sol kuruluşlar bayram yapıyorlar. Giresun Eğitim
Enstitüsünün kurtarılmış yer olduğunu gururla haykırıyorlar.
Eğitim Enstitüsünde temsilcilik seçimi arefesinde
DEV - GENÇ tarafından yayınlanan beyannameden
bir kaç örnek sunmak istiyorum. Bu beyanname eli
mizdedir, arzu edenlere gösterebiliriz.
«Giresun Eğitim Enstitüsü genel hatlarıyla faşist
lerden temizlenerek demokratik bir mevzi haline geti
rilmiştir. Yapılacak daha çok işimiz vardır. Temsilci
lik mekanizması işlemekte devam edecektir. Okulun
demokratik bir mevzi olarak kullanılması, faşistlerin
okula sokulmaması kaçınılmazdır. Faşistlerin okula
sokulmadığı bu dönem bizim için rahatlatıcı bir dö :
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nemdir. Faşistler devrimcilerin direnişi karşısında da
ğıldılar. DEV - GENÇ'lilerin müdahalesi bu sonucu
sağlamıştır.»
İşte Giresun Eğitim Enstitüsünün hazin görünü
mü budur. Enstitü DEV - GENÇ'in mevzii haline
sokulmuştur. Bunu kendileri de itiraf ediyorlar, hem
de öğünerek.
Buradaki «Demokratik» deyimin ne anlama gel
diğini hepiniz biliyorsunuz. Komünist olmayan, aşırı
sol görüş taşımayan kimselere «faşist» denildiğini de
keza hep biliyoruz. Şimdi merak ediyoruz, Sayın
Bakan buraya gelip yine kardeşlikten ve barıştan söz
ederek gerçekleri örtbas etmeye devam edecek mi
dir?
Kendilerini uyarıyoruz; sakın ola ki, Giresun'daki
gelişmeleri rayından saptırmaya yeltenmesinler, olay
ları çoktan üstlenen DEV - GENÇ ve öteki sol' ku
ruluşlar kendilerini kınayabilirler.
Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbasoğlu.
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyoruz.

VE MECLİS ARAŞTIRMASI

1. — Ankara Milletvekili
Hayrettin Turgut Toker ve 9 arkadaşının; «Ekonomiyi Kurtarma Planı»
adı altında plan, program ve yasa dışı uygulamalarla
vatandaşın yaşama şartlarını ağırlaştırdığı istifçiliğe
ve karaborsacılığa imkân verdiği iddiasıyla Bakanlar
Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Genso
ru açılmasına ilişkin önergesi. (11/53)
BAŞKAN — Bir Gensoru önergesi vardır. Bu
Gensoru önergesi daha önce bastırılıp sayın üyelere
dağıtılmıştır. Gensoru önergesini okutuyorum efen
dim.
Millet Meclisi Başkanlığına
1979 Mali Yılı Bütçesi yürürlüğe gireli henüz 22
gün olmuştur.
Bu bütçe Hükümet tarafından açığı olmayan denk
bir bütçe olarak ilan edilmiştir.
1979 yılı programının ise, yürürlüğe girdiği tarih
ten bugüne 80 gün geçmiş bulunmaktadır.
Hükümet, bu iki resmi belge sanki ortada yokmuş
gibi ve yine sanki kendisine ait değilmiş gibi hareket
le «Ekonomiyi kurtarma planı» adı ile bir plan hazır
ladığını 15 günden beri ilan etmekte ve bugün de açık
lamış bulunmaktadır.

ÖNERGELERİ

Açıklanan bu plan gerçekte ekonomiyi kurtarma
değil, tam aksine ekonomiyi de, ülkeyi de, vatandaşı
da batırma planıdır.
3 ay içinde ekonomiyi düzelteceğini iddia ederek
işbaşına gelen bu Hükümet elinde bıçak, vatandaşı
ameliyat masasına yatırmış bulunmaktadır.
1978 yılında % 70'e varan enflasyon hızını Hükü
met az bulmuş olacak ki, getirdiği tedbirlerle 1979
yılında bu hızın % 100'ü aşmasını planlamış gözük
mektedir.
Planın gerçek yüzü zamdır. Zaruri ihtiyaç madde
lerine hesapsızca yapılan zamlardır.
Hükümetçe zam yapılan maddeler
vatandaşın
günlük ihtiyacını karşılayan
yaşamasını
sağlayan
maddelerdir.
Bu zamların manası vatandaşı, vatandaşın hayatı
nı hiçe saymaktır. Vatandaşı, zam yaptığı şekerden,
yağdan, kömürden, akaryakıttan mahrum bırakmak
tır. Zamların sirayeti ile diğer bütün ihtiyaç madde
lerini alamaz, kullanamaz hale getirmektir.
Artık açıkça görülmektedir ki, Hükümet hayatı
sürdürmenin ihtiyacı olan maddeleri, bir lokma ek
meği bile vatandaşa çok görmektedir.
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Hükümet, vatandaşın cebine, kesesine, mutfağına
ve tenceresine zorla el atmıştır.
Vatandaş eli böğründe çaresizliğe mahkûm edil
miş, ev kadını boş mutfak, boş file, tencere ve Türk
Anası ağlaşan yavruları ile karşı karşıya bırakılmış,
kıvrandırılmıştır.
Hükümetin zam fırtınası vatandaşın alınterine göz
dikmek el emeğini çalmaktır.
Vatandaşın halısını, kilimini, odunu, ocağını sat
tırmaya mecbur etmektir.
Akaryakıt, çimento ve demire yapılan zamlarla
yatırım hamlesi duraklayacaktır. Zira zamlar yatırım
maliyetini artıracak, artan maliyetleri
karşılayacak
ek kaynak mevcut olmadığına göre çaresiz yatırım
ların kısılması zorunluğu doğacaktır. Bu ise, ülkenin
ve milletin fakruzarurete düşmesi ve geleceğini tehli
keye girmesi demek olacaktır*
Bu hükümet, programında vatandaşa refah vadetmiştir. Oysa ki, 14 aylık döneminde vatandaşı refah
bir tarafa, yokluğa kuyruklarda beklemeye ve haya
tından bezdirecek seviyede pahalılığa mahkûm etmiş
tir.
Hükümet, bu zamlarla Anayasa ve yasalara aykırı
olarak vatandaşı dolaylı ve ağır bir vergi yükü altına
sokmuştur.
Bu, vatandaşı vatandaş yerine koymayan bir zih
niyetin ifadesi ve bir zulümdür.
Bu zamlar bir büyük soygundur. Vatandaşın ken
di hükümeti tarafından soyulmasıdır.
Yapılan bu zamlar, bütün hayatı etkileyecektir.
Her türlü maddeye sirayet edecektir.
Daha şimdiden taşıma ücretleri c/c 50, yaş meyve
ve sebze ücretleri <% 40 artmıştır.
Deterjan ve sabun fiyatları i% 60'a yaklaşan bir
zam görmüştür.
Medeni yaşama alat ve edevatı, vatandaş için bir
yuva sahibi olma imkânı, erişilmesi mümkün olma
yan bir hayal olmuş, günlük ihtiyaç maddeleri ise,
lüks ve konfor metaı haline gelmiştir.
Yukarıdan beri açıkladığımız üzere kendi progra
mına, vaadettiklerinin aksini yaparak ihanet eden,
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Anayasamıza göre kalkınmanın plan ve programlara
göre yapılması gereğini kenara iten, Anayasa ve yasaİarda yeri olmayan «ekonomiyi kurtarma planı»
adı altında bir zulüm tertibini ortaya koymaktan ve
uygulamaktan çekinmeyen, enflasyonu
tehlike say
mayan, aksine bu tehlikeyi büyütmek için peş peşe
zamlarla körükleyen, günlerce çeşitli maddelere zam
yapılacağı haberini yayan, münakaşasının yapılması
na sebebiyet veren ve böylece istifçinin, karaborsacı
nın, vurguncu ve soyguncunun daha çok vurmasına
ve soymasına imkân veren, orta halli vatandaşı fuka
ralığa, fukarayı daha çok fukaralığa iten ve vatandaş
temel hak ve hürriyetlerini ve özellikle kutsal yaşama
hakkını ağır tehdit ve tehlike altına sokan Hükümet
hakkında Anayasanın 89 ve İçtüzüğün 107 nci mad
deleri gereğince Gensoru açılmasını arz ve teklif ede
riz.
Ankara Milletvekili
H. Turgut Toker
Manisa Milletvekili
Sümer Oral

İstanbul Milletvekili
Ekrem Ceyhun
Tekirdağ Milletvekili
Halil Başol

İzmir Milletvekili
Erol Yeşilpınar
Hatay Milletvekili
Ali Yılmaz

Tekirdağ Milletvekili
Nihan İlgün
Edirne Milletvekili
Mustafa Bulut

Zonguldak Milletvekili
Abdülmuttalip Gül

Adana Milletvekili
Halit Dağlı

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, okuttuğumuz
bu Gensoru önergesinin Anayasanın 89 ncu madde
sine göre gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki
görüşmeler için özel gündem hazırlamak üzere Da
nışma Kurulunca her hangi bir gün saptanamamış
tır. Bu nedenle görüşme günü Başkanlıkça önerilecek
tir.
Gensoru önergesinin, gündemin özel gündemde
yer alan işler kısmında yer alması ve gündeme alınıp
alınmaması konusundaki görüşmelere diğer Gensoru
önergelerinden sonra devam edilmesi hususunu ona
yınıza sunuyorum. - Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

V. — GENSORU, G E N E L GÖRÜŞ ME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve
16 arkadaşının; milli eğitimimizi Anayasa ve Atatürk
ilkeleri doğrultusundan
saptırdığı
iddiasıyla Milli
Eğitim Bakanı Necdet Uğur
hakkında Anayasanın

89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi
nin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me. (11/44)
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimizin
özel gündem kısmının 1 nci sırasında yer alan 11/44
esas numaralı, Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa
Eşref oğlu ve 16 arkadaşının; milli eğitimimizi Ana
yasa ve Atatürk ilkeleri doğrultusundan saptırdığı
iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Sayın Necdet Uğur
hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi ve İçtüzüğü
müzün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınmaya
cağı hususundaki görüşmelere başlıyoruz.
Gensoru önergesini tekrar okutuyorum

efendim.

Millet Meclisi Başkanlığına
Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk
Milli
Eğitiminin
TÜRK
MİLLİYETÇİLİĞİNE
ATATÜRK
İNKILAPLARINA ve Milli Kültüre
bağlı olmasını emreder.
Cumhuriyetin eğitim kurumlarında, Devlete, reji
me ve millete sahip, sadık nesiller yetiştirmek, ülke
mizi Büyük ATATÜRK'ün gösterdiği muasır mede
niyet seviyesine ulaştırmak temel ilkedir.
Eğitimin milli, milli devlet fikrinin temelidir ve
hayat kaynağıdır.
Anayasa ve kanunlardan doğan bu ilkelere rağ
men, ideolojik şartlarına, zulüm, işkence, beynelmilelcik eğitimimize her kademesinde musallat edilmiş
tir. Milli eğitimimiz millilikten uzaklaştırılmakta ve
TÖB-DER'in, diğer aşırı derneklerin sol ideolojisinin
emri altına girmiştir.
Demokratik Cumhuriyet düşüncesine bağlı olma
dıkları bilinen bazı kişiler kayırılarak Milli Eğitimin
önemli mevkilerine getirilmekte can ve kan pahasına
kurulan Cumhuriyetimiz, kendisine düşman olan el
lere teslim edilmektedir.
Eğitim ve öğretim müesseselerimizin hiç birinde,
Anayasa, Temel Eğitim Kanunu ve Atatürk ilkeleri
doğrultusunda öğrenim yapılmamaktadır. Öğrenci,
öğretmen ve idarecilerin de can güvenliği, öğrenim
hürriyeti kalmamıştır.
Türk tarihinde bugüne kadar görülmemiş ölçüde
öğretmen, öğrenci, idareci hatta müstahdem kıyımı
insafsızca ve partizanca yapılmıştır.
Eğitim enstitüleri bir yıldır ders yapılmaz durum
dadır. 1977 - 1978 ders yıllarında binlerce öğrenci
okullarından atılmış, sürülmüş ve yıl kaybettirilmiştir.
İlk, orta ve yükseköğretim kurumlarının hiç birin
de Türk Milli Eğitiminin amaçlan ve Atatürk ilke
leri doğrultusunda eğitim ve öğretim yapılmamakta
dır.
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Devlet Güvenlik mahkemeleri tarafından komü
nistlik suçundan 12 yıla mahkûm olan İhsan Demirci,
amcası oğlu Necati Demirci'nin Sarıkamış Lisesi Mü
dürlüğüne ve Müdür Muavinliğine atanmaları iddia
larımızın açık delilidir.
Allah, Türklük aleyhine konuşmaktan, komünizm
propagandası yapmaktan, orduya hakaretten, açığa
alınan «Marksizm ve Leninizm», bölücülük yapan
kişiler ve yüz kızartıcı suçları bulunan, Atatürk'ün
fotoğrafını yırtanlar, milli eğitimde önemli yerlere ge
tirilmektedir.
Milli eğitimimiz Cumhuriyet tarihinde görülme
yen bir tahribata ve maceraya sürüklenmektedir.
Bazı okullarımızda İstiklâl Marşı söylenmiyor ve
Türk Bayrağı çekilmemektedir. Hatta Türk tarihi an
latılamıyor. Türk büyüklerinin tarihi şahsiyetleri, re
simleri okullardan indirildiği gibi, Devletimizin ku
rucusu Büyük Atatürk'ün, resimleri de indirilmeye
başlanmıştır. Bu tutum ve davranış Cumhuriyete,
Anayasaya, Atatürk ilkelerine ihanettir.
Bugünkü Hükümet ve onun Eğitim Bakanı Türk
Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı
olan, ters düşen icraat ve tutumu ile milli eğitimimi
zin bu hale düşmesinin yegâne sorumlusudur.
Bu sebeple Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince;
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında Gensoru
açılmasını arz ve talep ederiz.
Kırşehir
Çanakkale
Mustafa Eşrefoğlu
Ahmet Nihat Akay
Amasya
Denizli
Muhammet Kelleci
Mustafa Kemal Aykurt
Artvin
Kütahya
Mustafa Rona
Ali İrfan Haznedar
İzmir
Samsun
H. Erol Yeşilpınar
Orhan Uluçay
Bingöl
Burdur
M. Sait Göker
Ahmet Sayın
İstanbul
Kahramanmaraş
Nilüfer Gürsoy
Mehmet Şerefoğlu
Antalya
İçel
Sadık Erdem
Ramazan Çalışkan
Kocaeli
Erzurum
İbrahim Topuz
Osman Demirci
Adana
Hasan Gürsoy
BAŞKAN — Sayın üyeler, önergenin gündeme
alınıp alınmaması hususundaki görüşmelerde Ana
yasamızdaki sıraya göre ilk söz önerge sahibinindir,
daha sonra siyasi parti grupları ve daha sonra da il-
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gili bakan konuşacaklardır. Bunlardan önerge sahi j melidir. Ne Bolşevik, ne Komünist olamayız. Cünbinin 10 dakika, siyasi parti gruplarımızın ve Hü j kü biz milliyetçiyiz, dinimize saygılıyız» der.
Bize, göre eğitim, milli eğitimimizin temel ilke
kümetin 20 dakika görüşme süresi vardır.
sidir.
Önerge sahibi olarak zatıaliniz mi konuşacaksı
Temel Eğitim Kanunumuzdaki milli
eğitimin
nız efendim?
amaçlarında da, «Türk Milletinin bütün fertlerini
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Evet efen
Atatürk inkılaplarına, Anayasanın başlangıcında ifa
dim.;
desini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı, Türk Mil
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eşrefoğlu, süre
letinin milli, ahlaki, insani, manevi, kültürel değerle
niz 10 dakikadır.
rini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini ve va
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın
tanını, milletini seven, daima yüceltmeye çalışan, in
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize saygılarımı su
san haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel
narım.
ilkelere dayanan milli, demokratik, laik bir hukuk
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur hakkında ver
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve
miş olduğumuz Gensoruda imza sahibi olarak gö
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline ge
rüşlerimizi Yüce Meclise sunmak için tekrar huzu
tirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir.»' der.
runuza çıkmış bulunuyorum.
Mevcut Anayasa ve kanunların açık hükümleri bu
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; siyasi ahlak I
iken, ideolojik saptırma, işkence ve beynelmilelcilik,
kurallarını, demokratik prensipleri hiçe sayarak hi
le, entrikayla ülke idaresini ele geçiren bugünkü ma I eğitim ve öğretimimizin her kademesine musallat edil
miştir. Türk milli eğitimi millilikten ve Atatürkçülük
lum ve malullü Hükümet; ülkemizi kanlı ve karan
ten uzaklaştırılarak, Marksit ve komünist ideolojinin
lık bir ortamın içine sürüklemiş; ülkemizde can ve
mal güvenliği, öğrenim hürriyeti kalmamıştır.
I emrine verilmiştir. Bugün milli eğitimimizde, Türk
I milliyetçiliğinden, milli eğitimin amaçlarından
ve
Bugünkü malum Hükümetin Milli Eğitim Baka
Atatürk ilkelerinden değil, Marksit ve sosyalist ilke
nı Sayın Necdet Uğur'un eğitimi millilikten uzaklaş
lerden ve ülkelerden hızla ilham alınmaktadır.
tırdığı, eğitim ve öğretim kurumlarından can güven
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demokratik düliğini, öğrenim hürriyetini sağlamadığı, milli eğiti
mimizi Anayasa ve Atatürk ilkelerinden saptırdığı, I şünceye sahip olmayan, Cumhuriyete karşı olan, din,
Allah ve Türklük aleyhinde konuşmalardan, komü
Marksist düşünceye sahip kişileri işbaşına getirdiği,
nizm propagandası yapmaktan, Orduya
hakaretten
binlerce idareciye, öğretmen, öğrenciye kıydığı iddia
açığa alınan kimseler Milli Eğitimin önemli kadememızı tekrarlıyoruz.
I lerindedirler. Can ve kan pahasına kurulan CumhuSayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türk okul
J riyetimiz, kendisine düşman olan ellere bırakılmıştır.
ları, Türk milli eğitimi, Türk vatandaşı yetiştirme
I Binlerce idareci, 15 bini aşan milliyetçi, Atatürkçü
yi amaçlamıştır. Türk okullarında İtalyan vatandaşı,
öğretmen, 40 bini aşan eğitim enstitüsü öğrencileri,
Alman vatandaşı, Rus ve Çin vatandaşı veya dün
I bu uğursuz dönemin birer kurbanları olmuştur.
ya vatandaşı yetişmesi ve yetiştirilmesi söz konusu
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bunlar
değildir. Türk okulları ve Türk öğretmenleri vata I
nına, milletine, cumhuriyetine sadık*1 nesilleri yetiştir I gösteriyor ki, eğitimdeki kadro tahribatının bir makI şadı vardır, sadece onbinlerce irfan ordusuna zulmekle görevlidirler.
Büyük Atatürk 1922 tarihinde Türk milli eğiti I metmekten ibaret değildir bunlar. Onun yerine de,
başka çeşit bir eğitim, yani eğitimi millilikten sapmi hakkındaki görüşlerini şu şekilde açıklamıştır :
«Efendiler, yetişecek çocuklarımıza, gençlerimize, tah
silinin hududu ne olursa olsun; evvela, her şeyden
evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi benliğine, ana
nesine, milliyetine düşman olanlarla mücadele etmek
lüzumu öğretilmelidir. Türk çocuğu ecdadını tanı
dıkça, büyük işler yapmak için kendini kuvvetli bu
lacaktır.»

I tiran bir kadroyu getirip yerleştirmek asıl amaçtır.

I
Ak günler vaat ederek anaların gözyaşlarını durI durmak, öğrenim hürriyetini, can güvenliğini sağlaI mak iddiasıyla işbaşına gelen Hükümetin, 15 ayda
anarşi en büyük tırmanışlarını öğrenim kurumlarında
I göstermiştir. Üniversite, akademi ve diğer yükseköğI renim kurumlarında da, her gün meydana gelen anarYine Büyük Atatürk : «Türk aleminin en büyük I şik olaylar yüzünden eğitim, öğretim ve yönetim yadüşmanı komünizmdir, her görüldüğü yerde ezil- I pılamamaktadtr. Türkiye'deki ve dünyadaki tüm anar103 —
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sinin temelinde «Allahsız komünizm» yatmaktadır,
Komünizm, silah zoruyla giremediği memleketimize
fikren girme planını uygulamaktadır.
Komünizm, 1917'den bu yana dünyada 134 mil
yon insanı öldürtmüştür. Elbetteki Türkiye'de ölen,
öldürülen insanlara bu rejim, bu Allahsız rejim acımayacaktır.
Bu Hükümetin işbaşına geldiği günden bugüne
kadar 6 bine yakın olay olmuş, bu olayların bine ya
kını öğrenci olaylarıdır. 700'e yakın öğrenci, öğret
men, öğretim görevlileri ölmüş, hayatlarını kayıp et
miştir.
Sayın Bakanın, «yıllardan beri ilk defa öğrenciler,
fikir ayrılıklarına bakılmaksızın okullarda
kardeş
kardeş öğrenim görmeye başlamışlardır» beyanları hiç
de inandırıcı değildir, doğru değildir, yalandır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün bazı
okullarımızda Türk Bayrağı çekilememektedir ve çekilmemektedir, İstiklal Marşı söylenmemektedir, söyletilmemektedir, Türk tarihi ve Atatürk inkılapları
anlatılmamaktadır, anlattırılmamaktadır. Türk büyük
lerinin tarihi tablolarından sonra Büyük Atatürk'ün,
Devletimizin kurucusu Atatürk'ün resimlerinin de okul
lardan indirildiği, hattta kırıldığı görülmüştür.
Bakınız, bazı okul duvarlarındaki yazı tahtaların
da ve sıralarında neler yazılıdır :
«Devrim için savaşmayana komünist denemez»,
«Kan denizinde kızıl güneş doğacaktır», «Hüseyin,
Mahir, Ulaş, kurtuluşa kadar savaş», «Yüksek, al-
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çak tepelere kızıl bayrak çekilecektir», «Marks, Lenin, Engels» gibi daha neler neler yazılıdır.
BAŞKAN — Efendim, 2,5 dakikanız var.
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayın
Başkanım, bitiriyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Eği
tim Bakanı Sayın Necdet Uğur, Türk milli eğitimini
millilikten uzaklaştırdığı, öğretim kurumlarında can
güvenliğini, öğrenim hürriyetini sağlayamadığı, milli
eğitimimizi Anayasa ve Atatürk ilkelerinden saptırdı
ğı, bölücü, Marksist ve Leninist düşünceye sahip ki
şileri işbaşına getirdiği, binlerce idareci, öğretmen ve
öğrenciye kışta kıyamette kıydığı için, Sayın Bakan
hakkında Gensoru açılmasını istiyoruz. Ağır itham, is
nat ve iddialarda bulunduğumuzu biliyoruz; iddia, is
nat ve ithamlarımızın doğru olduğuna inanıyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yukarıdan be
ri izaha çalıştığım nedenlerle, bu Gensorumuza müs
pet oy verirseniz, elimizdeki bütün delilleri ortaya
koyacağız, haklı olduğumuzu göreceksiniz.
Yüce Meclise tekrar saygılar sunarım. (AP sırala
rından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu.
Divan üyesi arkadaşlarım lütfen yerlerini alsınlar
efendim. Divanda görevli Sayın Gazalcı ve Sayın Binay?...
Efendim, birleşime 15 dakika ara veriyorum. Kapanma Saati : 15.58

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 16.12
BAŞKAN : Başkanvekili Memdulı Ekşi*
DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı (Bursa)
»-^». o

BAŞKAN — Millet Meclisinin 70 nci Birlleşlimlinin ikinci Oturumunu açıyorum.
V, — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI (Devam)
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

(Devam)

1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve
Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarın
16 arkadaşının; milli eğitimimizi Anayasa ve Atatürk > ca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme
ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Milli Eği
alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/44) (De
tim Bakanı Necdet Uğur hakkında Anayasanın 89 ncu,
vam)
— 104 —
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BAŞKAN — Gensoru Önergesine,
kaldığımız
noktadan devam ediyoruz.
Şu ana kadar gruplar adına Başkanlığa herhan
gi bir başvuru olmamıştır.
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Grup adına Sa
yın Başkan.
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın
Yakup Üstün, buyurunuz efendim.
AP G R U P U ADINA YAKUP ÜSTÜN (İsparta)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
Mevcut Hükümetin kuruluşundan beri, milletimi
zi, yurdumuzu ve Devletimizi yakından ilgilendiren,
milletimizin hayatiyetiyle yakından ilgisi bulunan mil
li eğitim konusu sık sık bu kürsüde tartışılıyor. As
lında buna, «Türk milli eğitiminin yürekler acısı
durumu bu kürsüden sık sık sergileniyor» demek ge
rekir. Çünkü tartışma, daha çok bir gerçeğe yaklaş
mak gayretiyle yapılır. Halbuki burada, bir taraf ya
na yakıla milli eğitimimizin içine düştüğü korkunç
manzarayı anlatırken, Hükümet ve Cumhuriyet Halk
Partisi, sanki hiçbir şey yokmuş gibi, sanki her şey
güllük gülistanlıkmış gibi hayal tabloları çiziyorlar;
akan kanlar, dökülen gözyaşları, semaları kaplayan
feryatlar, kaybolan yıllar, zifiri karanlığa dönen ge
lecek umutları bunları hiç mi hiç ilgilendirmiyor.
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü sanki alay eder
gibi «bu kaçıncı Gensoru önergesidir, bilmiyorum.
Bu Gensoru "önergeleriyle Meclisimizin Türk halkının
ciddi sorunlarına eğilmesi belki bir süre daha en
gellenecektir. Kazancı kez dinleyeceğimiz sözleri, bir
daha bir daha Millet Meclisinin gündemine getirecek
siniz?» diyebiliyor.
Allah için, sorunlara çok ciddi olarak eğildikleri,
milletin perişan halinden belli. Evet sayın sözcü, Türk
eğitiminin yürekler acısı durumu, bu kadar insanın
ıstırabı, demek ki sizi ilgilendirmiyor. Tabii onları
insan saymazsanız bu böyledir. Halbuki bu konu o
kadar önemlidir ki, Yüce Meclis bütün işini gücünü
bırakıp günlerce, hatta aylarca bu konu
üzerinde
dursa yeridir.
Bu devlet ve bu millet eğitim meselesini halletse, bütün mesele halledilmiş olur. Bütün sıkıntıları
mızın, ıstıraplarımızın kaynağı eğitimin bugünkü ha
lidir; bütün dertlerimizin dermanı da, bugünkü eği
tim sisteminden kurtulmak, sağlıklı bir eğitime ka
vuşmaktır. Bu sebepledir ki, bu konuyu Meclis gün
demine daha çok getireceğiz, bu konuda daha çok
şey söylenip yazılacak. Hatta o kadar ki, Türk milli
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eğitimine indirdiğiniz bu darbe kıyamete kadar söy
lenecek, bu zulüm, bu haksızlık, bu feryat, bu göz
yaşları bir gün gelecek şiir olacak, roman olacak,
piyes olacak, tarih olacak; her zaman, her yerde kar
şınıza çıkacak, mezarlarınızda bile sizi rahatsız ede
cektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri.) Biz sadece
kendimizin veya bir neslin değil, ecdadımızın ve bun
dan sonra doğacak torunlarımızın da sorumluluğunu
taşıyoruz. îşte bu sorumluluktur ki, bizi bu konuya
tekrar tekrar eğilmeye mecbur ediyor.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin hiçbir meselesi
ni diğerlerinden ayırarak yalnız başına mütalaa et
meye imkân yoktur. Devlet gemisini işleten bütün çark
ların ayrı ayrı görevleri vardır; fakat en önemlisi,
bu çarkların tümünün yürüttüğü geminin durumu
dur. Bu gemi bugün hiç de sağlıklı bir görünüşe
sahip değildir. Bugün yurdumuzda insan unsurunu,
onun öz cevherini işleyip geliştirecek, ona bir şekil
ve ruh verecek olan eğitim, fonksiyonunu yitirmiş,
amacından saptırılmıştır.
«Bu millettenim, ben bu millettenim, bu devlet
benim, bu topraklar bana ecdadımdan emanettir, bu
emaneti korumalıyım, bizden sonra geleceklere daha
güzel, daha huzurlu bir vatan bırakmalıyım» gibi
bu milletin varlık şartı olan fikirleri benimsetmesi
gereken okullarımız, ilkokullardan üniversitelere ka
dar mefluç hale getirilmiştir.
Yol yapmayı, elektrik yakmayı, fabrika kurma
yı biraz erteleyebilirsiniz; ama eğitimde bir günlük
gecikme millet hayatına çok pahalıya mal olur. Bir
okullar mezbeleliği haline getirilen bugünkü eğiti
mimizin sosyal bünyemizde meydana getirdiği sorun
ları nasıl tamir edeceğiz?
Türkiye bundan 20 yıl, hatta 10ı yıl evvelki Tür
kiye değildir. Teknik imkânların, ulaşımın, haberleş
menin, gidip gelmelerin bu kadar yaygınlaştığı gü
nümüzde insanımızı yabancı tesirlerden, yabancı kül
tür istilalarından ne ile, nasıl koruyacağız? Hangi
mefkureler etrafında toplayacağız? Milli ve manevi
değerlerimizi tanıtma ve benimsetme şöyle dursun,
bir Türk büyüğünün resminin dahi bulunmadığı bu
okullardan yetişenleri ne ile, nasıl yanyana yaklaş
tırabileceğiz, bir araya getirebileceğiz?
İlkokuldan üniversiteye kadar bütün okullarımızı
Marksist eğitimin emrine tahsis etmek isteyen bir
zihniyet, bu milletin bekasına düşman bir zihniyet
tir. Çünkü, bugün Marksizm, enternasyonalci ve em
peryalizmin bir maskesinden başka bir şey değil-
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Milli Eğitim Bakanı bu kürsüye çıkıyor, vicda
nımıza hitap ediyor, insafımıza hitap ediyor; «Yan
sız, etkin önlemler», diyor, «Irk demeden, mezhep
demeden ayrım yapmadan» diyor, «Kardeş kardeş
okuyorlar» diyor, inip gidiyor buradan.
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Ya tatbikat?
YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — ... Sanki bu zat
bu memlekette yaşamıyor; Aydan, Merihten gelmiş
tir; yahut da herkesin aldandığını zannediyor. Bu
kadar olup bitenleri görmezlikten gelen, gayet rahat
bir şekilde gerçekleri tersyüz edebilen, son derece
pervasız bu Bakan, bu okullarda olup bitenlerden
gerçekten habersiz mi, yoksa bunları bilerek mi yapıyoç, insan şaşırıyor.
Biz yanıp yakılıyoruz; acaba ne var bu okullar
da diye. Lütfedip Ankara'daki, Başkentteki liselerden
bazılarını gezse, bir Karadenize uzansa, Gaziantep,
Tunceli, Diyarbakır, Kars'taki liseleri, eğitim enstitü
lerini bir dolaşsa, o okullarda neler olup bittiğini gör
meye çalışsa olmaz mı?
AHMET HAMDI SANCAR (Denizli) — Bir De
nizli'ye gelse.
YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Çocuklar neler
öğreniyor, neler öğretiliyor; onlarla bir konuşsa, ken
di de dersini alsa olmaz mı?
Başkentte, Milli Eğitim Bakanlığına 1 kilometre
uzaklıkta bulunan 50 nci Yıl Lisesinde, birkaç gün
önce Leninci bir genç öldürüldü. Gazetelerin verdiği
habere göre, bu lisede Maocülar hâkimdir. Okul dı
şından, Lenincilerden meydana gelen bir grup bu li
seyi teslim almak üzere geliyorlar, oradaki Maocuları sindirmek, o okulu teslim almak istiyorlar. Okul
çevresine gelince silahlı çatışma çıkıyor, sonunda Le
nincilerden Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi
bir genç ölüyor. Okul binasından çeşitli silahlarla
ateş açılıyor; bu okul idaresi ne yapmış? Bu olaydan
sonra o idareciler hâlâ yerinde mi? Bırakınız başka
olayı, 12 Martta, 16 Martta bu okullarda olup biten
lerden haberiniz var mı, haberiniz oldu mu?
Tabii bu olayları yapanlar ve yaptıranlar, «Sa
yın Bakan, asayiş berkemal» diyorlar, eski bir asayişçi olan Sayın Bakan da öyle zannediyor, gelip bu
rada bunları tekrarlıyor ve inip gidiyor.
Kızıldere olaylarının yıldönümü deyip, daha dün
anarşinin 9 cana kıydığı ülkemizde ve tabii okulla
rımızda neler oldu duydunuz mu Sayın Bakan? Kızıldere'nin yıldönümü, falanın ölümünün yıldönümü,
bir başkasının idamının yıldönümü, diye diye, 365
günün tamamı, güzel yurdumuzu anarşist çeteler bir
— 106
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arena haline getirirken, bu Hükümet hâlâ olaylara
seyirci kalmakta, üstelik bu suçları örtbas etmeye
çalışmakta, hayali suçlular icat etmeye çalışmakta
dır.
Dün Kızıldere olayları vesilesiyle okulda dağıtı
lan broşürlere bakınız, (Eliyle göstererek) işte mey
danda, burada...
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Oku, ne diyor?
YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Evet Sayın Ba
kan: «Kızıldere 1972 unutulmadı. Onlar faşizme kar
şı savaşımızda yaşıyor, yaşayacak. Devrimci Yol ve
Kızılyıldız,»
Sayın milletvekileri, Hükümet ve T R T olup bi
tenleri gizlemeye çalışsa da, belli hedeflere yönelen
ler yaptıkları işleri açıkça söylüyorlar; Hükümeti de
TRT'yi de yalanlıyorlar, bunların yalanlarını yüzleri
ne çarpıyorlar. Bazı bakanları ve idarecileri buraya
çıkarıp, olayları ve meseleleri tevil etmeye çalışsalar
da, Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşları
mız daha açık konuşuyorlar.
Mesela, daha önceki Gensoruda konuşan sözcü,
«Türk öğretmeni antifaşisttir, antiemperyalisttir, anti kapitalisttir» derken, «antikomünisttir» demedi.
Bütün ısrarlara rağmen, «Türk öğretmeni antikomü
nisttir, ben de öyleyim» diyemiyordu. İnancını söy
lüyordu, herkesin fikrini burada açıkça ortaya koy
ması saygıdeğer bir harekettir. Herkes ne ise, bura
ya o olarak çıksın, burada onu söylesin; milletin kar
şısında da aynı şeyleri söylesin. Fakat Sayın Bakan
burada o arakadasın sözlerini de savunmaya ve tevil
etmeye çalıştı.
Okullarımızın düştüğü bu üzücü durum sıkıyöne
tim komutanlarınca da görüldü. Sayın Milli Eğitim
Bakanı hâlâ, «böyle bir sıkıntı var; fakat bunu çöz
mek için çalışacağız» diyemiyor.
Kahramanmaraş, Gaziantep ve Urfa illeri Sıkı
yönetim Komutanlığının 12 numaralı bildirisinin bazı
pasajlarını beraber okuyalım :
«Olumlu çabaların bazı eğitim kurumlarında k e 
sintiye uğradığı, buraların anarşi ve terör kaynağı ha
line getirildiği, öğrencilerin çeşitli yabancı ideoloji
lerin etkisi altında bırakılarak hasım kamplara bölün
dükleri esefle müşahede edilmektedir. Bu üzücü du
rumun nedenleri arasında, eğitim kurumlarının dışın
daki bazı kurum ve kuruluşların etkisinin de bulun
duğu bilinmekle beraber, her seviyedeki eğitim ku
rumlarının eğitici ve yönetici kadrolarının bir kısmı
nın, bu bölünmelerin şiddet eylemlerine dönüşmesine
mani olmak bir tarafa, daha kendi aralarında bir
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okula gelip gidenlere saldırılar başladı - hatta benim
çocuklarımın da başına geldi - dövdüler, zorla sol
kollarını havaya kaldırttılar, enternasyonali ve slo
ganlar söylettiler, dergi sattırdılar, sattılar, ellerine
makbuz verip para toplattırdılar. Bugün artık sınıf
Daha birkaç gün önce, Diyarbakır Eğitim Ensti- I
larda, kendileri- gibi düşünmeyen tek kişi bırakmama
tüsünde sol gruplarla bölücüler arasında olup biten- I
çabasındalar.
lerden Sayın Bakanın haberi var mı? Oraya kadar I
İşte bununla da kalmıyor. Okullarda sol fraksi
gidip, lütfedip de bunları bir incelese, bize de bildir- I
se olmaz mı?
I yonlar mücadele ediyorlar; Maocular Lenincileri,
Değerli milletvekilleri, bizim hükümetlerimiz dö- I Leninciler Maocuları öldürüyor, dövüyor, ayrılıkçı
nemlerinde de okullarımızda
huzursuzluklar vardı; I unsurların baskısı sürüp gidiyordu. Bu böyle devam
bu huzursuzluklara 3 grubun sebep olduğu söyle- I edecek mi Sayın Bakan? Yansızlığınız bunların ya
nirdi :
I nında mı olmaktı? Devletin yanında ne zaman ola
Marksizm taraftarları,
I caksınız?
Etkin çevreler bir zamanlar sizi birinci sınıf dev
Her türlü bölücü ve ayırıcı unsurlar,
I
Milliyetçi fikirleri benimseyenler.
I let adamı diye takdim ederlerdi, biz de inanırdık. Bu
yanlış mı idi? 'Birinci sınıf devlet adamlığı ikbalini
Cumhuriyet Halk Partisi, iktidar uğruna, Mark- I
ve istikbalini onların safında mı buldunuz? Etkinlik
sizm taraftarlarının her fraksiyonunu, bölücü ve ayı- I
el mi değiştirdi, yoksa siz çevre mi değiştirdiniz? Zira
rıcı unsurların her çeşidini şemsiyesi altına almış, on- I
bu unvanı tek amaç olarak seçenler için bunun pek
larla fikir ve eylem birliği içinde olmuştur. Ecevit I
fazla bir önemi yoktur, sadece amaçlar için araçları
Hükümeti kurulur kurulmaz da, milli eğitimde bütün I iyi kullanmayı becermek gerekir.
güçleriyle, Marksfstleri ve bölücüleri de yanlarına ala- I
Yanılmış olmayı bin kere isterim ama, Allah gös
rak, bu üçüncü grubun üzerine çullandılar. Çünkü on- I
lar, mili eğitimdeki huzursuzluğun tek kaynağı olarak I termesin, kötü bir sonda kimin kimi araç olarak kul
bunları görüyorlardı ve gösteriyorlardı. Bu grup, üçün- I landığı açık olarak görülür. Tarihte bunun misalleri
cü grup, onların faşist dedıiğli bu grup, zamanla bir kıs- I çok çok görülmüştür.
uyum sağlayamadıkları ve taraftarı oldukları grupları, himaye, teşvik ve hatta tahrik ettikleri bir gerçektir» denilmektedir. Bu bültene mi inanalım, yoksa
Sayın Bakana mı inanalım?

I
I
I
I

mı kayboldu, bir kısmı bir müddet dayanabildi, bunların kimisi öldü, kimisi hapsedildi, kimisi okuldan
atıldı, kimisi de evlerinden çıkamaz oldu. Bütün bunl-arın kökü kazındı da, okullarda anarşinin kökü kazındı mı? Acaba daha mı arttı? Bunlar ne diyordu?
Bir derviş cazibesiyle «devlet» diyordu, «millet» diyordu, «bayrak» diyordu,
«Allah» diyordu. Belki
bunları söylerken birtakım hatalar, suçlar da işliyorlardı; ama 15 aydır devlet elinizde, devletin her imkânına sahipsiniz, bunların devleti yıkma, rejimi değiştirme gibi konularda en ufak suçlarını bulsaydınız
kıyameti koparırdınız. ET - KO diye karşımıza gülünç bir meta ile çıktınız. Vietnam'daki, Angola'daki
esirleri kurtaracağız demek kahramanlık, Türk'ü kurtaracağız demek vatan ihaneti mi sayılıyor? (AP ve
MHP sıralarından alkışlar) Ne kadar garip bir memlekettir; bu Türk milletinin ne kadar büyük, ne kadar çok düşmanı varmış, ne bahtsız millet bu millet.
(AP ve MHP sıralarından alkışlar)
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Bu zihniyet, bu millet için öteki düşmanlardan ve
düşmanlıklardan elbette çok daha vahim ve korkunçtur. Onların tabiriyle, okullar bu gruplardan arındırıldı, solcular her yere hâkim oldu, sessiz sadasız
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Sayın Bakan, «Danıştay kararlarını uyguluyoruz»
diyorsunuz. Bu konuda da bezdirici bir uygulama
var. «Uyguladık» diyorlar
göreve başlattırıyorlar,
iki gün sonra aynı yere veya bir başka yere atıyor
lar. Osman Karapınar adlı öğretmenin durumu böy
le, Danıştay beş kere ara kararı veriyor, davalı daire
olan Milli Eğitimden savunma istiyor, savunmayı bir
türlü ve kasten Milli Eğitim vermiyor, bu adam hak
kında herhangi bir teftiş raporu yok, bir şey yok, son
radan sahte bir rapor çıkıyor, bu arada da altı defa
yer değiştiriyor.
Öğretmen Orhan Uysal ve Ali İhsan Özyazgan
için verilen yürütmeyi durdurma kararı da uygulan
mıyor.
Sayın milletvekilleri, eğitim enstitülerindeki facia
bütün dehşetiyle ve vahşetiyle devam ediyor. 30 bine
•yakın öğrenci sokaklarda, şehirlerde gezip duruyor.
Bırakın idarecileri, öğretmenleri, öğrencileri cezalan
dırmak, velileri cezalandırdılar; korkunç bir şekilde
cezalandırdılar.
Öğrenciler oradan oraya, şehirden şehire geziyor
lar. Bu gezme çok enteresan, iki grupta oluyor. Bi
rinci grup cezalandırılmak için gezdiriliyor, bunlar
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hiçbir okula alınmıyor, hiçbir okulda barınamaz ha I bir yerinde görülmemiş bir rezalet vardır Sayın Bale gelmiş durumdalar, örfi idare imdatlarına yetişme I kan.
Milli Eğitim Bakanlığının zihniyeti için bir mJsat
lerine rağmen, yine bu zavallılar sokaktalar.
da'ha vereyim':
İkinci gruba bakın, tıpkı seyar jandarma gibi ce
2 yıllık eğitim enstitülerinde okutulmakta olan
za vermek istedikleri okullara gönderiliyor; bunlar
dUn
dersleri 26.2.1979 gün 20222 sayılı
Tebliğler
öze! surette gönderilen vurucu kuvvet, ceza vermek
Dergisinde
yayınlanan
bir
kararla
tamamen
kaldırıl
istedikleri okullara, gözdağı vermek istedikleri şehir
mış
bulunmaktadır.
Buradan
mezun
olanlar
ilkokul
lere gönderiliyorlar. Artık bunların geldiği okulda ne
öğretmeni olacak, sınıf öğretmeni olacaklarıdır, din
fes alana aşkolsun.
I
dsrai
okutacaklarıdır. Bunlar, hiç akumaıdıkları dersi
Bir müddet önce Burdur'da dayağı, hatta ölümü
•neci!
okutacaklardır
acaba?
göze alarak okula giden, aralarında kızların da bu
lunduğu 20 kişilik bir grup linç edilmekten zor kur
tuluyor, kan revan içinde bırakılıyorlar.
I
Sayın Bakan, hani siz anarşinin karşısına anarşi
ile çıkmazdınız? Öğrencinin karşısına öğrenci çıkar
mayı, 'oradan oraya öğrencileri gezdirmeyi ne ile izah
ediyorsunuz? Memleketin en Doğusundan yüzlerce
öğrenciyi Batıya, şuraya buraya göndermenin başka
türlü izahı var mıdır? Devletin suç işleyeni yakala
yacak jandarması, polisi ve ceza verecek hâkimi yok
mudur?
Sayın Bakan, Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünden yak
laşık 4 bin kişi bütün eğitim enstitülerinden yaklaşık 30
bin öğrenci sokaklarda dolaşmaktadır. Bu okulların
bütün idarecileri, bütün öğretmenleri değiştirilmiştir.
Yeni atanan bu idareci ve öğretmenlerin durumunu
Sayın Bakan tetkik etti mi, kartekslerini bir inceleme
fırsatı buldu mu? Bu idareciler ve öğretmenler kaçar
yıllık öğretmendir, kaç yıllık tecrübeleri vardır?

Bir misal daha vermek istiyorum:
Milli Eğitıim Bakanlığı, Yüksek İslam1 Enstitüsü
veya İlahiyat mezunu olan bütün ahlâk dersleri öğ
retmenlerini değiştirmişler, bu dersleri Türkçe öğret•mcTilcrine vermişlerdir, ahlak dersleri öğretmenlerini
d'e genellikle bed'en eğitimi gibi derslerle görevlenidirmişlerdir.
Şimdi, büitün bunları Sayın Milli Eğitim Bakanı
içine sindirebilir, ya bu Kabinede sorumluluk taşıyan
eski bir Diyanet İşleri Başkanı Sayın Lütfi Doğan
ve eski müftü Sayın Enver Akova bunlara ne buyu
rurlar acaba? Ya diğerleri nerede, bu Hükümeti hâlâ
bu masum insanlara gözyaşı döktörmek için mi des
tekliyorlar sayın milletvekilleri?

BAŞKAN — Efendim, 2 dakika geçirdiniz vak
timizi..
YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Efendim, milli
eğitimimizin meseleleri bununla da bitmiyor; elbette
daha söyleyeceklerimiz var, ileriki celselerde, ileriki
İki yıllık eğitim enstitülerinden bu yıl mezun olan
oturumlarda daha değişik vesilelerle tekrar karşınıza
lar (dikkat edin) üç ayda iki yıllık eğitim enstitüsün
çıkacağım.
den mezun olan gençler, dört yıllık eğitim enstitüsü
Hepinizi saygı ile selamlarım. (AP ve MHP sırane öğretmen olarak tayin edilebiliyorlar. Yeni üni
|
larindan
alkışlar.)
versite tasarısıyla da bunlar dört ay sonra da profe
sör yapılacak, dikkatlerinizi çekerim sayın milletve
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Üstün.
killeri.
I
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Temel
I
Kaıramıollaöğlu,
buyurumuz.
Bu yıl Gazi Eğitim Enstitüsüne kayıt olmuş üç
MSP
GRUBU
ADINA TEMEL KARAMOLLAkızımız, hiçbir şeyle ilgilenmeden sessiz sedasız oku
OĞLU (Sivas) — Sayın Başkan, kıymetli mesai ar
la devam etmek isterler. Başörtülü olan bu kızlara
kadaşlarım; Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde verilen
daha ilk gün; «Bu kıyafetle bu okula gelemezsiniz»
Gensoru
hakkında Milli Selâmiet Partisi Grubu adına
derler. Kızlar hakarete uğrarlar, dövülürler, başörtü
görüşlerimizi
arz etmek üzere huzurlarınızda bulu
leri, saçları çekilir, sınıftan atılırlar, bununla da ye
nuyorum.
tinmeyip kollarından tutulup, ta... okulun dışına ka
iMuıhıterem arkadaşlarım, bugün Türkiye Cumhu
dar uzaklaştırılırlar, sonra .«geçici olarak okuldan
riyeti olarak içine düştüğümüz sıkıntıların tamamının
uzaklaştırıldınız» derler, bir türlü okula alınmazlar.
tem dinide, şimdiye kadar tatbik edilen yanlış eğitim
Tek kabahatleri başörtüleridir.
J
politikası yatagelımiştir. İster bugünkü içine düştüğü
Milli Eğitim Bakanı «Başörtü meselesi yoktur»
müz anarşik ortam olsun, isterse bugünkü ekonomik
diyor. Evet sizin için yoktur ama, başörtülü diye zul
me uğrayan, gözyaşı dökenler vardır. Dünyanın hiç- I istikrarsızlık olsun, ister kendimize güvensizliğimiz
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okun, isterse dış politikada kaybettiğimiz İtibarımız
olsun, tamamını toplarsak hepsi bugüne kadar tatbik
edilen yanlış eğitim politikasına dayanır gelir.
Muhterem arkadaşlarım, biz Türk Milleti olaralk, inananlar kadrosu olarak geçmişte büyük dev
letler kurmuş, insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuş
bir milletiz. Allah a hamdolsun, bu sahada gücümü
zü, inancımızı bütün dünyaya da tanıtmış bir milletiz.
Ancak, son 200 yılın yanlış politikaları bizi bugünkü
acıklı durumumuza düşürdü. Falkat, Türk Milleti
büyük bir gayretle İstiklal Harbini yapmayı başardı
ve bu memleketi maddi sahada Yunan'ın sultasın
dan kurtarma şerefine erdi. Ancak muhterem arka
daşlarım, üzülerek ifade edelim ki, biz Yunan'/ sün
gümüzle denize döktük, ancak bugün Yunan geldi bi
zim memleketimizin içinde ahlâk dersi oldu, psiko
loji dersi oldu, mantık dersi oldu, sosyoloji dersi
oldu; karşımıza, bizim gençlerimizi eğitten birer ilim
abidesi olarak dikildi, durdu.
Maddi sahada askeri güçle yapamadıklarını maa
lesef fikren Batıya kapılanmış Türk aydını dad'jkîeri
kimselerle gerçekleştirdiler ve bizi benliğimizden, ta
rihlimizden, kültürümüzden, ananemizden, inancımız
dan sıyırdılar; çırılçıplak ortada bıraktılar.
Bugün
içine düştüğümüz durumun kökünde bunun için uy
gulanan yanlış eğitim politikası yatar.
Muhterem arkadaşlarım, biz Yunan'ı denize dök
tük; mabetlerimize el uzatmasın diye. Biz Yunan'ı
denize döktük; bacımıza, anamıza, kardeşimize dil
uzatmasın; onun ahlâkına tasallut etmesin diye. An
cak Yunan'ın o sapık fikrine çocuklarımızı bugün
kendi elimizle alıştırdık, aşıladık; kendi evlatlarımız
bugün kendi bacımıza kendi anamıza tasallut eder
duruma geldi. Ve bunun da sorumlusu elbette ki,
bugüne kadar tatbik edilen yanlış eğitim politikasının
aMmda yatar.
Muhterem arkadaşlarım, bugün üzülerek ifade
edelim ki, Batıya kapılanan yanlış bir eğitim poliılikaısındam şimdi de Doğuya, daha doğrusu Kuzeye ka
planan yanlış bir eğitim politikasının içine itilir du
ruma geldik. Bir zamanlar Batının fikirde, inançtaki
hürriyetini kendimize taç etmiş, ahlaksızlığını âdeta
erişilm^i mecbur olan, erişmek mecburiyetinde ol
duğumuz bir mefkure haline getirmiş, çocuklarımıza
bu fikirleri aşılamıştıik.
Bugün de üzülerek ifade edelim ki, bir adım daha
ileriye gidiyor; daha dioğrusu geriye gidiyor, çocuk
larımızı tümdıen bütün ahlak kurallarından soyuyor,
çiplaklaştırıyor ve onları sol fikirlerin dejentre ol- - 109
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muş, geçerliliğini yitirmiş komünist fikirlerin tesiri
altına terk ediyoruz.
Muhterem arkadaşlarım, eğer biz bugün memle
ketimizin içine düştüğü anarşiyi önlemek istiyorsak
önce bu anarşinin kökü olan okullardan, üniversite
lerden, daha doğrusu yanlış eğitim politikalarından
ve bu politikaları uygulayan,•tatbik edem hükümet
lerden bakanlardan başlamak mecburiyetindeyiz.
Bu Gensoru önergesi böyle bir imkânı bize bah
şedeceği için üzerinde hassasiyetle duruyoruz; kabul
edilip Yüce Meclisin gündemine getirilmesini mese
lelerin sadece 20 dakika içinde değil, uzun bir zaman
içinde bütün çıplaklığı ile ortaya dökülmesini arzu
ediyoruz. İnanıyoruz ki, buraya Yüce Türk Milleti
nin seçip gönderdiği insanlar bu meseleleri bütün çıp
laklığı ile gördükleri zaman bir parti fikrinden ken
dilerini sıyıracaklar, bu memleketin mösiasieferine bil
hassa milli eğitimine nasıl eğilmemiz icap ettiği hu
susunda daha kesin fikirlere sahip olacaklar, bu fi
kirleri dte kendi balkanlarına, kendi hükümetlerine
empoze edeceklerdir.
Bizler bugün ahlak derseierini okullara koyduk.
Koyduk ki, çocuğumuza ahlaksızlığın ne olduğu öğ
retilsin diye. Koyduk ki, iffet, haya mefhumları; he
lal, haram düşünceleri; Allah korkusu bu çocukların
zihinlerine işlesin, yerleştirilişin diye. Ahlak derslerini
ıkoydulk k!i, o çocuklarım her zaman başına diksmeyeceğimiz bir polis yerine, kalplerine birer Allah kor
kusu dikelim diye.
Ancak bir eğitim politikası ki, bir ahlak dersi
kitabını yazar, onun sonuna «Neden ahlakın de
ğişken olduğu» ifadesini
yerleştirirse, bir senenin
içinde saatlerce çocukların kafasına işlemek duru
munda olduğu ahlak mefuhumunu bir kelime, bir
cümle ile silip atar...
İSMAİL AKIN
tapta?

(Afyonikarahisar) — Hangi Ki

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — ...
Mantık kitaplarında, psikoloji kitaplarında, sosyoloji
!k itaplarında, artık bugün tesirli olma hüviyetini kay
betmiş, attık geçerliliğini yitirmiş Batının, bir Fran
sız'ın, bir İngiliz'in daha doğrusu kökünde bir Yu
nan'ın fikrini çocklarumıza saatlerce işleriz, anlatı
rız. Onlara verdiğimiz bu sapık fikirler neticesinde,
çocuklarımız bugünkü anarşik ortamı meydana getir
dikleri zaman, elimizi dizimine vurur, bunu nasıl ön
leyeceğiz diye bit düşüncenin içinle dalar, süratle po
lisiye tedbirler alınması için elimizden geleni yaparız.
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Fakat polisiye tedbirler bir insanın, bir milletin
zihnindeki düşünceleri silip sökmez muhterem arka
daşlarım. Polisiye tedbirler
düzenli bir cemiyetin
içinde, eğer tek tük o cemiyetin düzenini bozan ha
diseler meydana gelirse onları önleyebilir. Fakat bir
hastalık gibi, bir kanser gibi bu sapık düşünceler bir
vücudu sardığı gibi, bir devleti, bir milleti sararsa,,
o zaman antıik o hastalıktan kurtulabilmenin yegâne^
çaresi, çok ciddıi bir ameliyatla bizim en küçük hüc
relerimize kadar işlemiş olan bu kanser hücrelerini,
dokularını söküp atmaktır.
Bugün de biz, eğer içine düştüğümüz sıkıntılar
dan memleketimizi kurtarmak istiyorsak, milli eği
tim politikamızı, milli eğitimimizde
çocuk 3 ar ımıza
gösterilen yanlış bilgileri tek tek ele alıp analiz etmıak ve bunları tek tek bu vücuttan, bu bünyeden
atmak mecıburi yetimdeyiz.
Hâlâ okullarımızda bugün tesirini Batıda bile yi
tirmiş olan Marks'ın, Freud'un sapık fikirleri öğreti
liyor. Hâlâ insanın ahlak mefhumlarının hatta hatta
üzülerek ifade edeyim İti, anasına karşı duyduğu sev
ginin dahi bir cinsel içgüdüden ileri geldiği öğretili
yor. Siz eğer çocuklarımıza bu sapık fikirleri öğretir
seniz, yarın o sapık düşünceleri öğrenen, zihnine yer
leştiren çocuklar da elbetteki bugünkü dutuma bu
milleti getirmek için karar alırlar, bomba dinamit
kullanırlar. Hele hele bu sapık fikirlere saıhip olan
•kimseler artık talebe hüviyetini yitirir, bu devletin bu
milletin başına bir öğretmen, bir hoca olur, bir üni
versite profesörü olarak gelirse, elbetteki bizim içine
düştüğümüz durum daha da vahim boyutlara ulaşır.
Muhterem arkadaşlarım, bugün milli eğitimimiz
de bakın nelerle uğraşılıyor: Daha 15 yaşındaki ço
cuklarımızın zihnine, birbirini r.vmc, binbirine kardLş
olma zihniyeti değil, birbirine düşman olma zihniyeti
işleniyor.- Bugün bu düşünceler ta ortaokula kadar
girmiş vaziyette.
Hatta hatta ilkokullarda dahi aynı zihniyetler o
körpe dimağlara, o körpe yavrularımızın zihniyetlelerine birar nakış gibi işlenmekte.
Fakat ahlâk dersleri diye, hiç olmazsa bu sapık
fikirlerden yavrularımız kurtulsun diye konulan ders
lerin hocaları durumunda bulunacak olan insanlar
süratle değiştirilmiş bulunuyor. Artık diine, ahlâka
inanmayan insanlar ahlâk derişleri, din dersleri ho
cası oluyor.
Muhterem arkadaşlarım, bundan önce Kültür Ba
kanlığı ve Diyanet bütçelerinde de belirttiğimiz gibi,
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ahlâk derslerini, din derslerini öğretecek olan, hatta
mantık, psikoloji, sosyaloji gibi der'sleri öğretecek olan
insanlar, elbetteki önce bu memleketin maneviyatı
ile ilgili meseleleri öğretmek mecburiyetindedir; fa
kat bunları öğretecek olan insanların, önce o düşünce
ve inanca saygılı olması, o düşünce ve inancı besle
mesi, sahip olması gerekir. Bunun için de diyoruz ki,
eğer bu dersleri öğretecek hocaları tayin etmek isti
yorsanız, bunları asgariden Devlet Bakanlığına bağlı
olan Diyanet İşleri Teşkilatıyla istişare ederek tayin
ediniz. Dinden balbersiz olan, dini gerçekleri kökün
den inkâr eden bir insan benim yavruma hangi ce
saretle din derisini öğretebilir? Hangi cesaretle benim
yavruma sapık Freuıd ideallerini aşılayabilir? Batı
dan ithal edilmiş düşünceleri hangi cesaretle benim
yavruma okutup öğretebilir? Elbetteki bunu öğretecek
olan insanlar, bu Devletin bir uhisuru olan ve esas
yükümlülüğü om uzlarımda taşıyan Diyanet İşleri Baş
kanlığı ile istişare ederek tayin edilmelidir.
Muhterem arkadaşlarım, Yüksek islâm Enstitü
sünden mezun olanlar, İlahiyat fakültelerinden mezun
olanlar bunun için bu derslerin hocaları olmalıdır.
Bunların, hoca olmalarını teminat altına almak için de
elbetteki gerekli tedbirlere biz de başvuracağız. Hiç
olmazsa yasal işlemler yoluyla bakanları bağlayıcı
kararları almak için gerekli bütün gücümüzü sarf
edeceğiz.
Muhterem arkadaşlarım, bugün bu dıüşünceds bulunan milli düşüncelere bin. yıllık tari
himizi kalbine nakşetmiş, fikrine aklına nakşet
miş insanlar sürüm sürüm süründürülüyor. Bugün
Tunceli'ye, Ağrı'ya, Hakkâri'ye tayin edilen insanlar
sadece bu tip insanlar. Bu memlekette hizmet edecek
başka yer kalmamış gibi, sadece bu insanların ora
lara sürülmesi, oraya giden insanların da oralarda
bırakılmayip tekrar başka yerlere
sürülerek taciz
edilmesi elbetteki ciddi bir milli eğitim politikasıyla
bağdaşmaz. Bugün birçok okullarda milli duyguları
gereği olarak ibadetini yapan, bu inancını açıkça sa
vunan insanlar tecavüze uğruyorlar, tahkir ediliyor
lar, ölümde tehdit ediliyorlar, ölümle tehdit ediliyor
lar; fakat bu insanlar için gerekli herhangi bir ted
bir alınmıyor. Hatta ve hatta «Ne zaman acaba is
tifa ederler de ayrılırlar» düşüncesiyle bekleniyor.
Muhterem arkadaşlarım, elbetteki bu kıyıma son
verilmelidir. Bu kıyıma sön verilmesi de, Milli Eği
tim Bakanlığının birinci vazifesidir. Sayın Bakan, bu
raya gelerek, böyle bir şey olmadığını söyleyebilir.
Ancak, bugün Milli Eğitim Bakanlığı kadroları iç'in-
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â& hiç olmazsa, olabilir ya, Milli Eğitim Bakanlığın
daki insanlar bir partiye kayıtlı olamazlar;
fakat
belli düşüncelere de sahiptirler. Neden ©n düşük kad
rolarda bile kenıdi düşüncelerinde olmayan bir insa
na yer verilmiyor? Kapıcılar bile sürülüyor muhterem
arkadaşlarım. Bunum yanında,
(Sayı'n Bakanımıza
gecem sefer anlatıldı, ihtar adildi, Sayın Balkan da,
maşigul olacaklarını,
bu meselle ile ilgikinepeklerin'i
söylediler. İlgilenip ilgilenmediklerini bilmiyoruz,
Yalnız bildiğimüz bir gerçek var, o da şudur ki) bu
gün okuilartda, gerek öğretmen gerekse öğrenci olsun
kız talebeler inançlarının bir gereği olarak başları m
örttükleri zaman, büyük baskıya, hakarete maruz
kalıyorlar. Hatta, imam hatip okullanndıa okuyan kız
' taleibelerimlz dahi, inançlarının gereği olarak örtün•'dükleri zaman, ders iç'er isimde veya ders dışında ba<şlarını açmaya zorlanıyorlar.
Bu nle biçim hürri'yeıttir muhterem arkadaşlarını?
Bir insanın soyunması çini çıplak olması hürriyeti
var da, bir insanın örtünme hürriyeti yok.
BAŞKAN — Efendim 2 dakikanız var.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Ben
böyle bir hürriyeti nasıl hürriyet olarak tavsif edubilirim? Sizler nasıl hürriyet olarak tavsif edebilirsi
niz? Bugün dünyada hakikaten edep yarlerini de açan
ve bu a'hlaksızlıiMarıy'la iftihar eden insanlar var.
Bunlara benzemek isteyenler de, varsın onla; m ya
nına giföimler, kimse mani olmuyor. Fakat, hiç kim
semin kendisinin ahlakı inancı itikadı istikametinde
örtünmesine ve giyinmiesine de mani olmaya hakkı
da, salahiyeti de yoktur mıuıhterem kardeşlerim. Mil
letimizin huzuruna çıktığımız zaman en aşırı uçta
olanlarımız dahi, o milletin ahlak ve maneviyatına
saygı duyduğumuzdan bahsediyor, onun yanında bir
başörtülü annemizin elini öpüyor, bir sakallı baıbaımızın dedemizin elini öpüyor, oy toplamak için bu
maskaralıklara girişmiyoruz, fakat okullarımızda bir
genç bacımızın başını örttüğü 'zaman, onu en hayasız
baskılara maruz tutuyoruz.
HASAN CERİT (Adana) — Okul kıyafetleri var.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
(Devamla) —
«Okul kıyafeti» diye bir talbiriniz varsa, bunun içerisinide de «başörtüsü» yoksa, çıkın açıkça söyleyin;
mertlik 'ister.
HASAN CERİT (Adana) — Yoktur.
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
(Devamla) —
«Yok» diyorsanız açıkça çıkın, ' «öftürtmeyeceğiz»
dayin, millet de bilsin. Öyle gizli kapılar arkasında
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bu kararları alıp kürsüye geldiğiniz zaman, millete,
onun maneviyatına selam çakmak, milliyetçilikle, in
sanlıkla bağdaşmaz, hürriyetçilikle de bağdaşmaz
Muhterem arkadaşlarım, bu mıasısleler üzerinde
isimler zikrederek teker teker durmak mümkün. Bu
meseleler üzerinde sizler dle eğer gücünüz yetiyorsa,
gelin deyin ki: «Biz bu insanların inandıkları gibi
inançları gibi giycnrnderine manii olmak istiyoruz.»
Hodri meydan, gid'in millete de hesabınızı verin. Za
ten hesap verecek haliniz dîe kalmadı.
Ancak, muhterem arkadaşlarım bulgun milletin
huzurunda sizlere bu miaseleleri enine boıyuna tarjtışjmak sizin de, aksi olabilir, fikirlerinizi burada tefer
ruatıyla görüşmek imkânı getiriliyor. Bu Gensoru
nun bu maksatla gündeme alınmasını Milli Selâmet
Partisi Grubu adına işitiyoruz, destekleyeceğimizi bil
diriyoruz. Hepinize bundan siomra milletim milli de
ğerlerinle inancına itikaıtrna saygılı olunması huşunda
hepinizindle de desteğini istirham ediyor, saygılar su
nuyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamolîaoğlu.
Milliyetçi Hareket Partisi adına
Sayın Nevzat
Kösoğiu, buyurun efendim.
MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler;
Birkaç gün önce yine Milli Eğitim Bakanlığının
eğitimdeki tutumu hakkında burada bir Gensoruyu
görüştük. Bazı arkadaşlar - özellikle Cumhuriyet Halk
Partili sayın üyeler - Gensorulardan şiddetle tedirgin
oluyorlar.
Aslında, itiraf edelim ki, bu Gensorularla biz
karşımızdaki duvarları yıkmaya ve sesimizi duyur
maya çalışıyoruz. Hükümet içinde ve Cumhuriyet
Halk Partisinin sayın üyeleri içerisinde iyiniyetli ol
duklarına inanmayı istediğimiz bir kısım insanlara,
hiç olmazsa sesimizi bu kürsüden duyurmak istiyo
ruz,
Bence, Gensoruların müzakeresinden değil, belki
şu tablo içinde müzakeresinden, bu boş sıralar karşı
sında müzakeresinden bu arkadaşlarımızın tedirgin
olması gerekirdi.
Sesimizi duyurabiliyor muyuz bilemiyorum. Şu
rada, Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında, belli ki
dinlemek için değil, laf atmak için oturmuş olan üye
lerin tavırlarına bakınca, bunda da gönlümüzce ba
şarılı olamadığımızı görüyor ve üzülüyoruz.
HASAN CERİT (Adana) — Gına geldi artık.
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Geçen se
ferki Gensoru görüşmesinde Sayın Bakan bu kür-
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sü'den konuşurken, muhalefet partisi sözcülerinin hak
sızlık ettiğini, öğretmenlik gibi kutsal bir mesleği
haksız ithamlara maruz bıraktıklarını ifade ettiler;
«Onlar bu ithamlarınıza müstahak değildir, onlara
kıymayın» buyurdular.
Aslında Sayın Bakan da, en az, o sözleri söyle
yen ben ve diğer sözcü arkadaşlarım kadar iyi bili
yordu ki, sözlerimiz, öğretmenlik mesleğine ve cami
asının bütünlüğüne değildir. Biz, öğretmenlik mesle
ğinin kutsiyetini biliriz ve hiçbir konuşmacının - ben
dahil - ifadelerinde bu müesseseye, «Türk öğretmeni»
kavramına hiçbir itham söz konusu olmamıştır; ama
Sayın Bakan bizim işaret ettiğimiz noktaları görmez
likten gelmekle ve onları saptırmaya çalışmakla, dik
kati, belki kendi arkadaşları açısından, başka nokta
lara çekmek istemektedir. Bunun faydası yoktur de
ğerli arkadaşlarım. îşaret ettiğimiz noktalan görmek
zorundasınız; aksi takdirde çıkış yolu bulamazsınız.
Milli Eğitim Bakanlığına ve milli eğitim camiası
na hâkim kılınmak istenen bir zihniyetten söz ettik;
bu zihniyetin, Atatürk yoluyla, onun prensipleriyle,
Türk Anayasasıyla ve milli eğitimin temel ilkeleriyle
uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmadığını söyledik.
Buradan, mücerret, prensipte bazı sözleri tekrar et
mek, fiili durumu ortadan kaldırmaz. Milli eğitimde,
ortaöğretim müesseselerine kadar sirayet etmiş olan
bu hastalığı görmezseniz, görmezlikten gelirseniz,
sizin de Hükümet olarak, aynı zihniyetin mensupları
olduğunuzu veyahut da bu Devleti değil, çok daha
küçük müesseseleri bile idareden aczi noktalarda ol
duğunuzu, ikisinden birini söylemek mecburiyetinde
kalırız.
TÖB - DER'den bahsettim. Meseleyi, Türk öğret
menini veya öğretmenler camiasını, bir müesseseyi
itham etmek manasında saptırmadan, dürüstçe, mert
çe ortaya koyalım.
Sayın Cumhuriyet Halk Partili üyeler, yahut Sa
yın Bakan, TÖB - DER'in aylık olarak yayınlamakta
olduğu ve fakat şimdi sıkıyönetimin yasakladığı der
giden hiçbir tanesinin bir tek satırını bile, bugüne ka
dar okumadılar mı? Eğer, «hiç okumadım» diyor
larsa; eğer, «Bu öğretmenlerin, son yaptıkları kon
grede kaç gruba ayrıldıklarını, bu grupları birbirin
den ayıran fikir farklarını bilmiyorum» diyorlarsa,
bunların yayınladıkları bildirilerden hiç birisi eline
geçmemişse ve bu öğretmen camiasından hiç birinin
sohbetinde bulunmamışsa, ben burada "ifade edeyim
ki, o neşriyat organlarından ve TÖB - DER'in bildi
rilerinden, ben bu kürsüden müteaddit defalar pa
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sajlar okudum. Her halde, Sayın Bakanın, «Bunları
da duymadım» diyecek hali yoktur.
Bu bildirilerinde, bu dergilerinde, doğrudan doğ
ruya Anayasa nizamına karşı, Türk Devletinin var
lığına karşı bir fikrin eylemini teşvik ve tahrik etmek
tedirler; ideolojisini kendi basit seviyeleri içerisinde
yapmaya çalışmaktadırlar.
Marksistirler; Marksizmin muhtelif nüanslarında
mücadele etmektedirler; şimdi maarife, ortaöğretim
müesseselerine kadar da, öğrencilere kadar da bu
mücadeleyi sokmuş durumdadırlar. îrikâr, hiçbir me
seleyi halletmez. Siz Cumhuriyet Halk Partililer, si
zinde çocuklarınız bu okullarda okumaktadırlar;
«bilmiyoruz» diyemezsiniz. Çocuklarınızla eğer basit
çapta olsun bir diyalogu yürütebiliyorsanız, onların
sizi, Marksizmin her hangi bir nüansında tartışmaya
çektiklerini görmezlikten gelemezsiniz. Ya onlarla
berabersiniz, yahut onlarla birlikte, Türk milli eği
timini de yangına sürüklüyorsunuz.
Sayın Bakan, «Müşahhas hâdiselerle bana gelin,
bana intikal ettirin; meselelerin üstüne varacağım;
açığım; hepsini halledeceğim» buyuruyorlar bu kür
süden.
Kendinin biraz da saf olarak ithamı bahasına, ben,
bu tarz teşebbüs ve tavırlardan bugüne kadar yorul
dum; ama Türk maarifinde gerek öğrenci, gerek öğ
retmen camiasında cereyan eden binlerce hâdiseden
bana intikal edenler sadece binde birdir. Milli Eğitim
Bakanı, bütün camiasıyla bu sahayı kontrol etmek,
oralardaki gelişmeleri bizzat müşahede etmek ve ted
birini almakla mükelleftir. Benim getireceğim müşah
has birkaç hâdise üzerine varması, hiçbir neticeyi de
ğiştirmez. Üstelik, konular basında o kadar açık ve o
kadar yaygın bir tarzda tartışılıyor ki, milletvekille
rinin müşahhas hâdiseleri takdim etmesini beklemek,
iyiniyetli bir kararın yahut bir kararlılığın ifadesi ola
rak alınamaz.
Şimdi size, Ankara'da, şu Meclis binasına bilmem
kaç metre uzaklıktaki bir lise müdürünün - hem de
Sayın Bakanın burada geçen Gensoruda yaptığı ko
nuşmadan sonra «Getirin! Nerede ne varmış, hangi
dkullardaymış, şunları bir göreyim, bileyim, üstüne
varayım» demesinden sonra - basında çıkan mülaka
tından parçalar okuyacağım ve bu Marksist idareci
nin - ki ben itham etmiyorum; adam eğer benim
adım ahmet'tir diyorsa, ben zorla mehmet yapamam,
kendi ifadesiyle bir Marksist idarecinin - ağzından,
Türk okullarının ne hale geldiğinin portresini göre
lim.
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Bu idareci, kendi lisesinde demokratik devrimci
güçlerin tamamen hâkim olduğunu; bir başka zihni
yetin, öğrenci ve öğretmen içerisinde bulunmadığını,
hepsinin kovulduğunu, okula hâkim olunduğunu ifa
de ettikten sonra, Mafksizmin muhtelif nüanslarındaki öğrenci gruplarının çatışmasından, birbirlerine
karşı kavgasından ve boykotlarından yakınıyor ve
bunları kavga etmeden, silah çökmeden tartışmalar
yaparak, aynı fraksiyonda birleşmenin mücadelesini
yaptığını beyan ediyor.
«Okula bütün öğrenciler kardeş kardeş geliyorlar
ve eğitime devam ediyorlar. Fikir ayrılıkları yüzün
den okula gelemeyen yok» diyor. Ancak, «fikir ayrı
lıkları yüzünden gelemeyen yök» defken, sakın ola ki,
sağcı bir fikri de düşünmeyin, «Solun muhtelif nü
anslarına mensup olanlardan gelemeyen yok» denili
yor
Sayın Bakan soruyordu: «Nerede seminer yapı
lıyormuş; hangi okulun hangi salonunda toplanıl ıyormuş; dışarıdan kimler geliyormuş?»
Şimdi, bu müdür beyden cevabını verelim :
Öğrencileri topluyor, solun muhtelif fraksiyonla
rının temsilcilerini topluyor, «Evladım, hâkim olduk
okula; daha ne istiyorsunuz? Birbikinizle kavga etme
yin, silah çekmeyin, yumruklaşmayın; tartışın ve bel
li bir fraksiyonda birleşin, ben de size yardımcı ola
cağım», diyor. Çağırdığı öğrenci temsilcilerinden bi
risi yahut o fraksiyonun temsilcilerinden birisi, «Ama
hocam, ben farklı bir fraksiyondan olduğum için,
benim götürdüğüm eleştirileri dinlemiyorlar»; diyor.
Müdür diyor ki: «Ben bu okulu bir fraksiyona tes
lim etmeyeceğim.»: Yani kavgayla, gürültüyle, silah
la teslim etmeyeceğim diyor ve devam ediyor: «Ama
bir fraksiyon teslim alabilir. Nasıl alır? Taban çalış
ması yapar; zor kullanmaz, gerçekten inandırır her
kesi; ben ona karışmam.», Sözler idareciye ait. «Di
yorum ki, arkadaş, salona çık, buyur, ben de sana
yardımcı olayım; kalkış, taban yarat. Aksi takdirde,
biz Demokrat Devrimciler, hâkim olduğumuz yerde
birbirimizle kavga ederken, faşist güçler gelip gene
hâkim olabilirler»| diyor.
Bu sayın müdürü dinleyelim de, öğretmenliğe,
kutsal mesleğe nasıl saldırıldığını görelim. Diyor ki
sayın müdür: «Öyle öğretmenler var ki, falan falan
fraksiyondan diye sınıfta bırakıyorlar; bazı öğretmen
ler de, filan filan fraksiyondandır diye sınıf geçiri
yorlar.») Hep, «fraksiyon»! tabiri, yani solun muhte
lif nüansları; sağ yok.
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Türk maarifini, Türk okullarını içine soktukları
durumu, Sayın Bakan yine bu idarecinin ağzından
dinlesinler; idareci konuşuyor: «Bugün bütün Tür
kiye okullarında şu var; bu bilimler burjuva bilim
leridir, bu bilgi fuzuli bilgidir, biz bunu öğrenmeyiz.
Gelin, sizinle diyalektiği öğrenelim. (Konuşma de
vam ediyor, aynen tabir budur, sınıflarda tabir bu
dur). Bu, bizim okullarımızda belki azdır, benim oku
lumda belki azdır, okulumda beliki l% 50 öğrenci bu
durumdadır; ama başka okullarda % 80, |% 90 öğ
rencinin durumu bu» diyor ve bu bayağı baskı ve
terör haline getiriliyor öğretmenlerin üzerinde.
Benden önce konuşan değerli Adalet Partili söz
cü arkadaşımın ifade buyurduğu gibi, okullarda muh
telif günleri anma veya muhtelif zamanlardaki olay-.
lan protesto etme amacıyla toplantılar düzenlenmek
tedir,
«Nerede, nasıl?», sorusunun cevabını Milli Eği
tim Bakanı bulmak zorundadır. Ben sadece, bu sayın
müdürün beyanından bir tanesini alayım; 12 Mart
günü, faşist hareket olarak telakki edilen bu hare
ketin yıldönümünde, 12 Martı protesto etmek üzere
oikulda öğrenciler toplanmışlardır. Okulu tatile soka
rak, öğrenciyi okul dışında toplayarak nutuklar çek
mek, devrimci yeminleri yaptırmak istemektedirler.
Okulunda huzursuzluk olmasını istemeyen bu iyi ni
yetli müdür de, öğrenciyle pazarlık halindedir: «Yap
mayın evladım, etmeyin, siz bilirsiniz, okulu tatile
sokmayın.»! «Peki, ne yapalım?» dendiğinde, vardık
ları anlaşma şudur; ki Türkiye'nin yüzlerce okulun
da, İdarecilerle öğrenciler bu iyi niyetli diyalog içe
risinde olamadıkları için bunu başaramamışlardır,
bu başarılı idareci öğrencileriyle anlaşıyor; okulun
konferans salonunu öğrencilere tahsis ediyor; 12 Mart
hadisesini protesto etmek üzere, Türk Milli Eğitimi
ne bağlı bir ortaöğretim müessesesinde, dışarıdan
gelen öğrencilerin de öncülüğünde, 12 Mart faşizmi
ni protesto toplantısı yapılıyor, nutuklar çekiliyor ve
bu faşist, sömürgen devlete karşı mücadele etmek
üzere birlikte yeminler yapılıyor, sayın idareci ba
şında; okulu ve o salonu tahsis etmek suretiyle. Sa
dece, saati üzerinde anlaşamıyorlar, illa muhtıranın
verildiği saatte öğrenciler bu protestoyu yapmak is
tiyor; müdür de, «hiç olmazsa ders bitsin, onu bek
leyin» diye yalvarıyor, onda muvaffak olamıyor.
«Okullarda siyaset yok!»: Katiyyen! Bu Hükümet
okullardan siyaseti Ikovmak için gelmiştir ve bu nok
taya gelmiştir o akılla. Marksizmi, Devlete karşı,
millete karşı, bölerek, yıkarak tahrip etme hareke-.
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tini, bu beşinci kol hareketini bir tehlike olarak gör
meyen, bunu sadece sade, saf bir fikir hareketi ola
rak gören bu Hükümet, devraldığı mirası işte bu
noktaya getirmiştir.
İdareciden yeni biir cümle ile bu faslı bitiriyorum.
Diyor iki, bu sayın yönetici: «Kendi kendimizi al
datmayalım; boykotlar dışarıdan idare ediliyor, bu
irtibatlar kesüem emiştir, bu Hükümetin başarısızlığı
da bundandır.»!
Biz, dışarıdan, öğrenci olmayanların okullara gel
diğini, zorla okulları tatil ettiğini, dışarı çıkardıkla
rını, yemin ettirdiklerini, enternasyonal söylettiklerini
v.s. söylerken, «Nerede, kim bunlar?» deniliyordu.
Sayın Bakan, bu müdürden, daha yakın bilgi alabi
lir.
BAŞKAN — Efendim, üç dakikanız var.
NEVZAT KÖSOĞLÜ (Devamla) — Ben, geçen
Gensorudaki görüşmelerimde, burada, bir kısım gay
ri hukuki ve haltta daha ötede tavsiflere layık müfet
tiş raporlarımdan, sorulardan bahsettim. Bir kısım
öğrencilere, imza attırmadan, öğretmenlerinin şikâ
yet ettirildiğini matbu evraklarla ve bunlara dayana
rak öğretmenlerin sürüldüğünü söyledim; binlerce
öğretmenin, canlarıyla meslekleri arasında bir tercih
yapmak mecburiyetinde kaldıklarından ötürü, öğret
menlik mesleğinden ayrılmak zorunda kaldıklarını,
şoförlük yaptıklarını, bakkallık yaptıklarını söyledim.
Sayın Bakan, «Hayır, böyle şey yoktur», dediler.
«Öğretmenlik mesleğine dönmek isteyenler var; fa
kat şu veya bu sebeple ayrılmışlardır. Şimdi çok gü
zel blir ortam doğduğu için öğretmenlik mesleğine
dönmek istiyorlar», demişlerdir.
Sayın Bakan, buradaki ifadeleriniz ne kadar gü
zel olursa olsun, bazılarınca ne kadar cazip olursa
olsun, gerçekler sizi bu ölçüde sert, bu ölçüde şid
detli telkzip ettiği sürece, hiçbir değeri olmayacak
tır.
Son olarak, Sayın Bakan yine buradaki konuş
masında, «Okullara sadece bir grubu alıp, bir tek dü
şüncede olanları alırsanız, bir kısmını düşman ilan
ederseniz, sivil savaş olur», diye ifadede bulundular.
Aynen katılıyorum Sayın Bakan ve dikkatinizi
çekmek üzere bu sözleri bir kere daha buradan tek
rar ediyorum; çok tehlikeli bir ifadedir bu ama, ne
yazık ki, doğrudur.
Buradan yine geçen Gensoruda konuşan Cumhu
riyet Halk Partisinin sözcüsü ile özellikle Adalet Par
tili arkadaşlarım arasında bazı tartışmalar oldu; ca
libi dikkattir ve Meclis zabıtlarına da intikal ettiler,
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Sayın Bakan, her ne kadar konuşmasında mese
leyi tevil etmeye, izah getirmeye çalıştıysa da, doğru
sunu isterseniz balçık, gerçeği sıvıyamadı. Milli eği
time hangi zihniyetin fiilen hakim olduğunu görmek
isteyen bir Sayın Bakan için, burada cereyan eden
bu münakaşalardan, tartışmalardan daha bedihi bir
durum olamazdı.
Burada Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü,
Atatürk yolundan söz etti, Atatürk ilkeleri doğrultu
sundan söz etti.
Bunlara kendisinin inandığını sanmıyorum; bi
zim için de - doğrusunu isterseniz - inandırıcı olma
dı; ama mümkün olsaydı da bu sayın sözcüyü ve
onun zihniyetinde olan arkadaşlarımızı, şu «Zaman
tüneli» ne sokup da Atatürk'ün yanına göndermek
mümkün olsaydı, herhalde, oradan perişan bir du
rumda döneceklerdi.
Atatürk'ü bu ölçüde tahrif etmeyin. O'na, artık
Marksist düşünce, Türkiye'de, «Burjuva Kemal» di
yor. Siz ya o zihniyettesiniz ya ona teslim oldunuz^
Onu paravana olarak kullanma lüzumunu bile duy
mayan bir zihniyeti bugün milli eğitime hâkim kıl
maya çalışıyorsunuz; her zaman bunun ortağısınız.
BAŞKAN — Sayın Kösoğlu süreniz geçti.
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Tekrar edi
yorum, bu Gensorular da buna devam edecektir.
Çünkü şu boş sıralara da olsa, konuşa konuşa, du
varları yıkıp belki sesimizi birkaç zihniyetli insana
duyurmak zorundayız; duyurmaya mecburuz, mah
kûmuz.
HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Evet, gayeniz
Meclisi çalıştırmamak.
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Devam ede
ceğiz, duyurabileceğimizi hâlâ umuyorum. İnanan
insanlarız; inananlar için ümit kesilmez.
Bu duygular ve düşünceler içerisinde saygılarımı
sunuyorum. (MHP ve AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Akın
Simav,
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar)
CHP GRUBU ADINA AKIN SİMAV (İzmir)
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Biraz önce Sayın Milli Eğitim Bakanına bir sual
sordum ve dedim ki: «Bu, sizin hakkınızdaki kaçın
cı Gensoru önergesidir?» Kendisi hatırlayamadılar;
ben, tespit ettim, yanılmıyorsam yedinci Gensoru
önergesidir
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Uzun uzun görüşelim, uzun uzun tartışalım bu
konuyu diye, sürekli olarak gündeme getiriyoruz;
tam 910 dakika, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın ta
sarrufları üzerine aslında biz bu Mecliste görüşmüşüz.
Demek ki, yapılmak istenen şey, bu Meclisi çalıştır
mamak; bu Meclisin işlevini yerine getirtmemektir.
Bu halkın, bu milletin bu Meclisin çatısının altına
milyonlar, milyarlar döken bu milletin iki eli bu
Meclisin yakasında olabilir, böylesine çalıştırılmadığı
sürece.
Değerli arkadaşlarım...
AHMET SAYIN (Burdur) — Bakan anlayıncaya
kadar.
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Muraka
beden mi kaçmak istiyorsunuz?
AKIN SİMAV (Devamla) — Temeline inilmeden
sorunları çözümlemek olanaksızdır. Çarpık, üretken
olmayan bir sistem bugünlere getirdi bizi. Bugün bir
takım soyut kavramlarla, bugün değil, yedinci defa
dır ki, Türkiye'nin milli eğitim sorunu çözümlenme
ye çalışılıyor. Türkiye'de sosyo-ekonomik, sosyo-politik gerçekler bilinmeden, eğitimde fırsat eşitliği il
kesinin daha yanına bile varılmadan, Türkiye'nin
eğitim sorunlarını böyle layüsel Gensoru önergeleriy
le çözmek mümkün değildir.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, çok partili
bir düzende hiçbir parti, kendi ideolojisini eğitimde
egemen kılamaz; ama geçtiğimiz dönemde ne yapıl
mıştır, onu söyleyeceğim.
1
Geçmişten koparak geleceğe varamazsınız; geç
mişle, gelecek, bir süreçtir; geleceğe dönerek mut
laka, geçmişe bakabilirsiniz.
14'ler olayı sırasında Yeni Delhi'ye giden ve bu
gün bir partinin genel başkanı olan şahıs, yine 14'
lerden birine yazdığı mektupta şunları söylemiştir:
«Değerli arkadaşım, önce ideolojimizi gerçekleştir
mek için, öğretmen yetiştiren okulları ele geçirmek
zorundayız»
Bakınız, Birinci MC kurulduğu zaman ne olmuş
tur? Gerçekten komando Ayvaz, Öğretmen Okulları
Genel Müdürlüğüne getirilmiştir. Bu komando Ay
vaz, bir partiriin ideolojisini, bir başka partinin ba
kanına rağmen - acze bakınız, acze bakınız, bir baş
ka partinin bakanına rağmen - o ideolojiyi gerçek
leştirmek için okulları kan gölü haline getirmiştir.
Bugün o aczi gösterenler, Devletin okullarını bir
avuç zorbaya teslim ettirenler, buna göz yumanlar,
Cumhuriyet Hükümetinin Milli Eğitim Bakanı hak
kında Gensoru önergesi getirmektedirler, susmaları
gerekirken.
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AHMET SAYIN (Burdur) — Komünizme tes
lim etmemek için.
AKIN SİMAV (Devamla) — Onu gerçekten bil
diğine inansam...
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir gerçek var
dır, bu gerçek de şudur : Yarından, yarınından emin
olamama gerçeği. Türk insanı olarak bugün 6,5 mil
yon işsiz vardır ve bugün Türkiye'deki eğitim siste
minin çarpıklığı yüzünden, o işsizler giderek artacak
tır. Şöyle ki : Birtakım soyut kavramlarla, ortaokul
lar ve liseler açılmıştır, sürekli açılmıştır ve sürekli
pompalanmıştır; siyasi nedenlerle, 2 bin nüfusu bile
bulunmayan yerlerde ortaokullar, biraz ileri nüfus
taki yerlere liseler açılmıştır. Bunlara bir diyeceğimiz
yok, elbette hizmettir; ama konunun temeline inile
rek bunlar yapılsaydı, gerçekten üretken bir şekilde
milli eğitimimiz yönlendirilseydi, bugün bu sorunlar
karşımıza bir heyula gibi çıkmazdı.
Türkiye, çok, köklü bir değişim içindedir; tarım
sal toplumdan, sanayileşmiş topluma doğru dönüş
mektedir. îşte, bu olguyu gözleyemeyenler, bugünkü
Türk milli eğitimini bu hale getirenlerdir.
Değerli arkadaşlarım, liseler böyleyken, üniversi
teler böyle değil mi? Siz, hangi tıp fakültesinde bir
direnişin bir saatten fazla sürdüğünü gördünüz? Çün
kü, onlar bir an önce bileziği kollarına takıp, bir an
önce mesleklerini icra etmek, evlenmek ve yeni ufuk
lara doğru yürümek isterler.
Bir siyasi partinin genel başkanı bu kürsüden de
diler ki, «Bugün bir koltuğa 5 dişçi, bir eczaneye 15
tane eczacı düşüyor» ve milli eğitim sistemimizin
çarpıklığını ortaya koydular; ama, «Bu çarpıklık ne-'
reden geliyor, nereden kaynaklanıyor?» onjı ortaya
koymadılar,
Bu çarpıklık, Türkiye'ye alelusul özel okulları
açan kafanın çarpıklığıdır ve işte, o yükseliş kolejle
rinden, o özel okullardan mezun olan gençler bugün
sokakta iş aramaktadırlar. Yarınlarına güveni olma
dıkları içindir ki, o gençler kendilerini anarşinin ku
cağında görmekte, bulmaktadırlar.
Anarşiye karşı olduğumuzu hep birlikte kanıtlaya
lım, hep birlikte ortaya koyalım; bununla, bu konu
da sizinle beraberiz. Sayın Köylüoğlu'nun oğlunu dö
ven zihniyete de karşıyım; ama adı Azade, soyadı
Çe olduğu için, soyadı «Che Guevara» yi anımsattığı
için eğihim enstitüsüne sokulmayan, o çocuğu sok
mayan zihniyete de karşıyım. Siz de aynı zihniyete
karşıysanız, Gensoruyu veren arkadaşlarımızla aynı
düşünce platformunda birleşmiş oluruz.
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin çarpık eğitim
düzeninde açılan 66 tane eğitim enstitüsü de vardır.
Bugün Türkiye'de 30 bin civarında öğretmen fazlası
bulunmaktadır. Bu 30 bin civarındaki öğretmen faz
lası, işte öğretmen yetiştiren okullara egemen olma
çarpık düşüncesinin bir sonucudur.

simlerini, tarihi büyüklerin resimlerini falan, kaldır
dığından sürekli olarak söz eden arkadaşlarım var.
Arkadaşlar, Ergenekon'a kimse karşı değil; ama
Ergenekon'u bir siyasi partinin malı haline getirirse
niz, bir siyasi partinin amblemi haline getirirseniz, o
okullarda siyaset yapılmasına önayak olmuş olursu
nuz. Çok partili döneme kadar 6 okla Türk Bayrağı
her yerde yanyana asılırdı. Devlet dairelerinde, vali
nin bir tarafında 6 ok vardı, bir tarafında Türk Bay
rağı vardı; ama ne zaman ki çok partili devre geçil
di, 6 ok bir partinin amblemi haline geldiği için okul
lardan, kitaplardan kaldırıldı. Madem siz Ergenekon
üzerinde İsrar ediyorsunuz, bu ka'dar ilkel bir düşün
ceyi savunuyorsunuz, o zaman 6 okun da okullara
asılması gibi bir ilkel düşünceyi savunma hakkı bize
doğar; ama biz o ilkel noktada olmadığımız içindir
ki, bu gibi konuları önünüze getirmiyoruz.

O nedenle, artık yarın, yarınlarda öğretmenlere
okul bulamaz hale geleceğiz. Bu, hakkında Gensoru
önergesi verdiğiniz Bakan ne mi yapmıştır? Bu, hak
kında Gensoru önergesi verdiğiniz Bakan, Türkiye'de
ilk kez kura sistemini ciddi biçimde uygulamıştır.
Bugün Doğunun çocuğuyla Batının çocuğu arasın
daki eğitim farkı vardır; işte bu eğitimde fırsat eşit
sizliğidir. Bu eşitsizliği gidermek için Doğuya öğret
men göndermiştir. Bu konuda kimse bir tek istisna
getirememektedir; artık onun bunun torpilli çocuk
ları, izmir Ankara, istanbul ve Aydın'ı dolduramamaktadır.

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — 6 ok kı
rıldı, 6 ok kırıldı.

Değerli arkadaşlarım, iktidara geldiğimiz gün, Sa
yın Galip Çetin, sesinizi duyar gibi oluyorum, eğer
buradaysanız, Türkiye'nin en çok öğretmen yığıldığı
3 şehrini size sayıyorum : 1. İzmir, 2. Aydın,
3J Uşak ve Adalet Partisinin son Milli Eğitim ba
kanlarını sayıyorum : Orhan Dengiz, Sayın Ali Naili
Erdem, Sayın Nahit Menteşe, işte, sizin çarpık milli
eğitim sisteminizin ortaya koyduğu bir gerçek.

AKIN StMAV (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Türkiye hızlı bir şehirleşme sü
recinin içindedir. Hızlı bir şehirleşme sürecinden aşırı
bir şehirleşme sürecine dönüşümün sancısını çekmek
tedir. Bu hızlı şehirleşme süreci ve aşırı şehirleşmeye
dönüşme süreci, aslında köylerde yerleşim alanların
daki insanların eğitimsiz ve öğretimsız bıra'kılmalarındandır. Köy enstitülerinin tartışmasını yapmayı
burada gerek görmüyorum. Köy enstitüleri gençleri
mizi hayata kısa sürede yetiştiren, onlara bir şeyler
öğreten, köyün kalkınmasında doğrudan katkıda bu
lunan, yardımcı olan birer kuruluştur; ama yanlış
yorumlandı, şöyle yorumlandı, böyle yorumlandı, is
teseniz de istemeseniz de, söyleseniz de söylemeseniz
de, beğenseniz de, beğetnmueseıniz dle asılında iyileştirilimiş, yorumlanmış köy enstitülerine aslında Tür
kiye'de ihtiyaç vardır.

Değerli arkadaşlarım, Batıdan Doğuya, Türkçeyi
bilmeyen, Türkçe konuşan gençlerimizi, Batının tek
nolojisini, Batının aydınlığını Doğuya götürmezsek,
Doğunun halkını suçlama hakkını da kendimizde gö
remeyiz,
işte bu nedenledir ki, bugünün Milli Eğitim Ba
kanı, tıpkı bir Mustafa Necati gibi, Türk milli eği
tim tarihine geçecek bir Milli Eğitim Bakanıdır. Ken
disini övmek için, kendisine tabasbusta bulunmak
için söylemiyorum; bu Türk halkının ve bizim ger
çek inancımızdır,
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 180 puanı bu
lamayan öğrenciler, Komando Ayvaz zamanında, öğ
retmen yetiştirilmek üzere öğretmen okullarına, yük
sek öğretmen okullarına alınmışlardır. Bu çocuklar
mezun oldukları zaman, inanıyorum ki, bunlara da
bir öğretmen bulmak gerektir. Çünkü, bu gençler ko
şullandırılmış, bugünün dünyasına tek at gözlüğü ile
bakan birtakım gençlerdir. Bunları yeni eğitimden
geçirmeden, bunlardan yararlanma olanağı yoktur.
Şimdi bir şeyi daha söylemek istiyorum. Sayın
Milli Eğitim Bakanının, okullara asılan bozkurt re-
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; yıllardan beri,
günlerden beri bir gramofona bir kırık plağı burada
koyarak sürekli hep aynı şeyin üzerinde durulmak is
teniyor. Aslında yapılan şey şudur : Parlamentoyu
çalıştırmamak, halkın istediği yasaları çıkartmamak
tır. Buna daha az olanak tanımak, buna birkaç daki
ka daha az olanak tanımak için sözlerimi burada biti
riyor, sizleri saygı ile selamlıyorum. (CHP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Simav.
Efendim, Hükümet adına Milli Eğitim Bakanı Sa
yın Neödet Uğur, buyurunuz efendim. (CHP sırala
, rından alkışlar)
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Gensoru üzerinde düşüncelerini söyleyen siyasal
partilerimizin değerli sözcülerini dinledim. Bu Gen
soru 7 nci olduğuna göre, bir engelleme diye almak
ve böylesine cevap vermek de mümkün; ama ben
yine bunu milli eğitim sorunları üzerinde - çünkü
sözcülerin bazılarının iyi niyetini gördüm - milli eği
tim sorunları üzerinde belki bazı açıklamalar getirir
umuduyla gerçekten verilmiş bir Gensoru gibi alaca
ğım. Ama Sayın Mustafa Eşrefoğlu'nun konuşmasın
da kullandığı deyimleri, cümleleri kınamak istiyorum.
Benim aslolan milletve'killiğimdir, bakanlıklar ge
çicidir. Miletvekili olarak da hepimiz eşitiz, yani eşit
söz hakkımız var, eşit haysiyetimiz var ve haysiyeti
mizle oynandığı zaman eşit tepki gösterme hakkımız
var. Yine milletvekili olarak ağır söz söyleyene söy
lediğini ayniyle iade etme hakkımız var. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun için bırakı
nız bakanlığı bir kere, bakanlığın taşıdığı yük dola
yısıyla ağır söz söylenmeye hak ettiğini hiç zannet
miyorum, ama bir milletvekili olarak buna hakkınız
yoktur. Milletvekili arkadaşınızı en az kendiniz kadar
saygıdeğer olarak kabul etmezseniz, kendinizi yarala
mış olursunuz. Söylediğiniz sözler eğer ölçü ve insafı
kaçırırsa; hem söyledikleriniz inandırıcı olmaz, hem
söyledikleriniz sizi yaralamış olur.
Umarım ki arkadaşım bundan böyle kendisi ka
dar eleştirdiği kişinin de onuruna ve kendisine saygı
sına dikkat eder. Bu şartlarla kendisine cevap veri
rim. Fakat tutanakları okursa görecektir. Yaptığı
konuşmadaki kullandığı kelimeler öylesinedır ki, eğer
cevap verirsem, aynı tonda cevap vermem gerekir.
Aynı tonda cevap vermemiş olmak için, kendisinin
konuşmasını cevaplandırmıyorum.
Sayın Yakup Üstün'ün konuşmasını dikkatle din
ledim. Sayın Üstün...
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Bunlar
'bizim görüşlerimizdir, iddialarımızdır Sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, sizi dinledi Genel
Kurul sükûnet içerisinde. Rica ediyorum Sayın Ba
kanı da bu şekilde dinleyelim.
MİLLİ EĞİTİM BAKANI
NECDET UĞUR
(Devamla) — Sayın Üstün'ün konuşmasını dinledim.
Sayın Üstün'ün konuşmasında iyi niyetini gördüm.
O iyi niyetine cevap vermek istiyorum.
Yalnız Sayın Kösoğlu zannediyorum burada yok,
benim bir sözümü yanlış yorumladı. Eğer Sayın Ya
kup Üstün vakit bulup da gelse, benden bazı bura
daki konular
üzerinde bilgi isteseydi, ona bütün
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açıklığıyla bilgileri verirdim; söylediklerinin bir kıs
mını paylaşırdım, söylediklerinin bir kısmını önle
mek için neler yaptığımızı anlatırdım, söyledikleri
nin bir kısmının da fazla büyütülmüş ve gerçekle il
gisi olmadığını söylerdim.
Örneğin; Türkiye'nin her yerinde 30 bin öğrenci
nin şehirden şehire gittiği,
bazılarının ceza için
gönderildiği, bazılarının da bazı yerlerdekilere ceza
vermek için gönderildiği gibi, gerçeğin tam tersi
bir iddiada bulunmazdı. Bunu sayılarla, bunu bir
yerden bir yere kimlerin nakledildiğini teker teker
göstererek, kendisini bu düşünceden caydırmak müm
kün olurdu.
Yine arkadaşım eğer gelip benimle konuşsaydı,
Gazi Eğitim'den 4 000 kişinin sokaklarda olmadığını,
öğrenimin belirli bir sıraya konulduğunu, Gazi Eği
timde 14 bin öğrencinin bulunduğunu ve bu öğren
cilere o mekân içinde öğrenim yaptırılmasının güç
lüğünü anlatırdım ve sokakta gezmenin olmadığını
yine söylerdim. Hele hele, iki yıllık enstitüden üç
ayda mezun olanın, Gazi Eğitimde öğretim yaptıra
cağının çok kolay bir genelleme olduğunu arkadaşım
da bilirler. Burası mezun vermedi ki, orada öğretmen
olsun. Burası daha yeni mezun verecek.
Bir de, orada öğretmen olduğu, şimdi de yeni
tasarıda profesör olur deyip, yeni tasarıyı görme
den, ön yargıyla burada bir genelleme yapmasını da
kendisine yakıştıramadım,;
Başörtülülere gelince : Sayın Karamollaoğlu ar
kadaşım «eziyet» diyor. O da eğer kendi partisinden
başka değerli üyelere sormuş olsaydı, bu başörtüsü
meselesini bizim hiç bir zaman mesele yapmadığı
mızı ve mesele yapanlara da, mesele yapmamaları
gerektiğini söylediğimizi kendi arkadaşlarından duyar
dı, anlardı. Onun için, Yakup Üstün arkadaşım, aca
ba bunu bazı basındaki bir kaç haberden mi ala
rak söylüyor, yoksa belirli bir olay mı söylüyor? Ba
na intikal eden olayların tümünde, basında okudu
ğum tüm olayların hepsine müdahale ettim. Eğer
müdahale etmediğim bir olay varsa, bunlar çok mev
zii yerler oluyor, ona da memnuniyetle müdahale ede
rim.
Şimdi, gerek Sayın Karamollaoğlu, gerekse Sayın
Yakup Üstün arkadaşım bir hususu daha belirttiler,
«Yüksek İslam Enstitüsü ve İlahiyat Fakültesi me
zunlarının tümü birden bu dersleri vermiyorlar, baş
ka yere gidiyorlar, kimi Türkçe öğretiyor, kimi jim
nastik yaptırıyor. Onların yerine, bu işlerden anla
mayanlar geliyor» dediler.
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Bu da çok büyük, mübalağadan da öteye bir
iddia. Böyle bir durum kesin olarak yoktur, böyle bir
politika yoktur, böyle bir tutum yoktur. Yalnız, yer
yer bugüne kadar veyahut da bir alışkanlıkla bir
sıralama var. O sıralamaya göre öncelikler var. O
önceliklere' göre, önceliğin sonunda gelen veriyorsa
bir kaç yerde zorunluktan veriyor. Yoksa buradan
söylüyorum ki, böyle bir tutum, sonuca varmak için
bir futum değil. Eğer ölçü kaçmışlığı varsa, ki ol
duğunu zannetmiyorum, çünkü en azından ben bilir
dim, ona bakarız.
Arkadaşlarım yine bazı yerlerde olup bitenleri, ya
ni, en azından demokratik bir eğitimle bağdaşmayan
ve yasaların suç sayacağı bazı eylemlerin bazı liselerde
olup bittiğini söylediler, Sayın Nevzat Kösoğlu da
söylediler. Onlar hakkında soruşturma açıyorum. Bu
güne kadarkiler için de açtım, bugün olanlar için
de açıyorum.
Değerli arkadaşlarım, biraz önce yine Kösoğlu,
hem «doğru» dedi, hem de «ne yapıyorsunuz?» de
di. Şimdi Türkiye'de yıllardan beri bir darboğazdan,
bir bunalımdan geçiliyor. Bu bunalımda öğrenci ve'
öğretmen topluluğunun her günkü olaylardan gö
rüyorsunuz ki, önemli payları var, şu ya da bu şe
kilde toplumun hareketli bir parçası olarak bu bu
nalımın içindeler. Bir başka
deyimle, Milli Eği
tim Bakanlığı, Türk toplumunun içinden geçmekte
olduğu bu bunalımda son derece ağır bir yük taşı
maktadır, son derece büyük bir sorumlulukla karşı
karşıyadır; bunu yaratmamıştır, bunu
devralmıştır.
Bu, uzun yılların bir birikiminin bu anda karşımıza
çıkan sorunudur.
Şimdi, bu soruna karşı davranış nedir, tutum ne
dir, izlenen politika nedir, bunu burada çok kez dile
getirdim. Dile 'getirdiğimi bir cümleyle söyleyeceğim;
onunla tutarlı mı, değil mi olan öbür tarafı, uygula
mayı söyleyeceğim.
Dedik ki, «ayrım yapmayacağız» Çünkü, biraz
eVvel söylediğim düşüncede sonuna kadar inanıyo
rum ve ısrar ediyorum. Eğer bir ayrım yaparsak, bu
ayrım, etnik ayrım gibi çok belirgin bir ayrım da de
ğil, mezhep ayrımı gibi son derece tehlikeli, yarala
yıcı bir ayrım değil. Bu, elbette yapılamaz. Bunu Os
manlı yapmadı, dünyanın hiçbir yerinde yapılmıyor,
yüzlerce sene evvel yapmadık. Bunu yapan batar, bu
nun sonu kötü. Bundan daha öteye (Elbette bu ya
pılamaz; ama daha öteye) «insanları ne düşünceleri
ne göre, ne inançlarına göre, ne de ailesinin şu veya
bu gelir 'düzeyinde olması, şu ya da bu düşüncede ol
masına göre ayırmayalım, çocuklara bunlara göre ay
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rı ayrı işlem yapmayalım» dedik. Öğretmenlere de
dedik ki, «Kendi siyasal düşüncelerinizi çocuklara
yansıtamazsınız, yasalar manidir. Çünkü, bunun so
nu bir felakete gidiyor. Bunun sonu ne demektir? Be
lirli düşüncede olan çocukları okula alacaksınız, öte
kileri almayacaksınız. Belirli düşüncedekileri yandaş
kabul edeceksiniz, ötekileri karşınızda hasım kabul
edeceksiniz, Böylesine bir yolun son derece tehlikeli
olduğunu her gün yaşıyoruz; bunu yapmayınız» de
dik. Nasıl? Emirle, genelgeyle. Meclis kürsüsünden
sizlesin sorduğu sorulara cevap verilirken, aynı za
manda Türk kamuoyuna hitap edilir, aynı zamanda
burada söylenen sözler öğretmen için, öğrenci için,
ana bı'ba için de söylenen sözlerdir. Bunlar her tara
fa yayılan sözlerdir. Bunları her seferinde, bütün yet
kilileri çağırarak, müdürleri çağırarak, lise müdürleri
ni, milli eğitim müdürlerini, bütün sorumluları çağı
rarak, Bakanlık erkânını çağırarak söyledik ve uygu
lamaya başladık. Bu çok... (AP sıralarından «Ürgüp
Lisesi» sesleri)^
Dinlerseniz, istisnaları da söyleyeceğim.
Bu zor bir iştir. Yanyana gelmeyip, araları son
derece açılmış ve birbirlerini düşman gibi görenleri
ve birbirlerinin, biri olmadığı zaman kendisini kuv
vetli ve haklı sayanları birlikte oturtmak, çok zor bir
işti, bu zor işe girdik. Bu zor iş, bir sihirli değnek
ckğdirmiş gibi sonuç vermiyor. Büyük emek gereki
yor; büyük eziyet, büyük cefa, büyük katlanma ge
rekiyor. öğretmen buna dayanamıyor; böylesine zor
lu bir işe yönetici gelmiyor. Bunun sonunda hayatını
kaybetmek var, bunun sonunda aile huzurunu kaybet
mek var, bunun sonunda ağsr hakaretlere uğramak
var, yaralanmak var, dövülmek var; öğretmen bunun
için o mesleğe girmemiş. Böylesine bir ortamdayız.
Böylesine bir ortamda öğretmen ve yönetici buluyo
ruz. Bunlara diyoruz ki : «Bu türlü öğrenim yapacak
sın» Hepsi yapıyorlar mı? Mümkün olduğu kadar
hepsine böylesine bir öğrenim yaptırmak için elimiz
den gelen her türiiü gayreti gösterdik. Böylesine öğ
renim yapılmayan yerde müdahale etıilk. Elbette ya
pılmayan yerler oldu. Yapılmayan yerler olacaktı,
olur ve olabilir, daha da olabilir. Son derece güç bir
şey. Elimizdeki, bu türlü bir işleme tabi tuttuğumuz
insanların sayısını, söylemek isterim. Sadece her za
man örnek diye verilen eğitim enstitülerinde 130 bin
yetişmiş insan, lise sonrasında, çoğu da bir hayli iler
lemiş yaşta, çoğu politize olmuş, sokak hareketleri
ne de karışmış, ya da izlemiş insanları aynı binalar
da beraber oturtabilmek, çok zor bir işti; ama mut
laka gerekliydi, eğer bir gün bir iç savaşa gitmeye-
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çeksek. Biz bunu yapmaya çalıştık. Ne ölçüde başa
rılı olduk? Şimdi, önce sizden şunun kabulünü rica
ediyorum : Bunu yapmaya çalıştık mı, çalışmadık
mı? Bu gerçeğin kendisi midir, değil midir? Bu ger
çek olaylarla beli. Yaptığımız öğrenimi birlikte yap
tık mı? Yaptık. Nereden belli? Verdiğimiz mezun
lardan belli. Bu anda 80 bin, 90 bin çocuk birlikte
öğretim görüyor. Bunların hepsi muntazam öğretim
görüyor mu? Aksayan yok mu? Var. Aksayanları ne
yapıyoruz? Gerekirse müdahale ediyorum, kapatıyo
rum, aksatanlar hakkında işlem yapıyorum, tahkikat
yapıyorum, her şey yapıyorum; ama bütün bu zah
metler, bütün bunlar aslında katlanılmaya değer ve
sonuç alınması son derece önemli olan şeylerdir.
Yalnız bu da değil, liseleri de düşününüz Türki
ye'nin her yerindeki. Liselerde, binlerce lisede yüzbinlerce okulda milyona yakın öğrenci her
yaşta.
Bunların arasından, biraz evvel örnekleri verilen li
seler çıkmıyor mu? Çıkıyor. Değişik ttipte insanlar
çıkmıyor mu? Ne yapıyoruz? Hemen harekete geçi
yoruz ve bunların tekrar etmemesine çalışıyoruz.
Sayın Yakup Üstün «yansızlık»ı dedi. Yansızlığa
örnetk olarak bu onbinlerce, bazan yüzbinlerce öğ
renciyi kapsayan, onların hayatını etkileyen kararla
rı ve kararların sonucunu göstermek isterim. Yansız
lığa başka bir örnek: Eğer kasıtlı bir tutum olsay
dı, eğer insanları birbirinden ayırmak niyetimliz ol
saydı, eğer yandaş seçmiş olsaydık, bunun en iyi fır
satı, kimsenin de ses çıkaramayacağı bir fırsatı - hep
böyle geldiği için - mezun oldukları zaman, benden
olanlar diye ayırıp onlara görev vermek ve istenilen
yere götürmek, ötekileri ya almamak, ya da şuraya, bu
raya dağıtmaktı. 40 bin kişi, hiç kim olduğuna bakılma
dan, hangi enstitüden çıktığına bakılmadan, siyasal
eylemine bakılmadan, Türkiye coğrafyasının ihtiyaç
olan her yerine gönderildi. Sayın Üstün'e bir kanıt
diye bunu da göstermek istiyorum. Temmuz'da tek
rar görüşeceğiz; 80 bin kişinin en az 40 - 50 bini tek
rar mezun olacaklar ve bu sorun bir yerde bir baş
ka yere doğru, çözüme doğru gidecek.
Şimdi burada bazı yanlış anlamaları önlemek için
de, eğer müsaade ederseniz bir konuda açıklama yap
mak istiyorum. Eğitim enstitüleri bu ülkenin öğret
men ihtiyacının çok üstünde öğrenci almışlardır. Son
ad çekme dolayısıyla çeşitlü ilere gönderdiğimiz öğ
retmenleri valiler bize geri gönderdiler, artık bizim
ihtiyacımız yok diye, Doğu ileri de bunların içinde
dir. Şimdi 67 ilde yaşayanların her bini kendi İle
rinde bir enstitütü var, oraya gidiyor; mezun olan
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da kendi ilinde görev yapmak istiyor. Türkiye'de bi
zim öyle bölgelerimiz var ki, dağı taşı artık öğret
men, hep o yörenin çocukları gelmiş ve mütemadi
yen de yeni çocuklar alınıyor. Bu bakımdan, bizim
ihtiyacımızın çok üstünde öğrenci
alınmış. Bütün
bunları bırakınız, Maliye bu yükü taşıyamaz. Her
sene 40 - 50 bin kadroyu, hele bir ihtiyaç olmadan,
Maliyenin taşıma imkânı yoktur. Sadece bu, Hazine
için ağır bir yülk. Ayrıca, öğretmen ihtiyacının da
çok üstünde. Fakat alınmıştı, bir Af Yasasının etki
si vardı, daha evvelki tatbikatın etkisi vardı; onların
hepsini bıkmadan usanmadan, olmadı bir daha, bir
daha, oraya gönderdik olmadı, başka bir yerde, so
nuna kadar sabırla ve ayırım yapmadan bir eğitim
den geçireceğiz, aksaklıkların hepsinin üzerine gide
rekten. Aksaklıklar oluyor, toplumdaki rahatsızlığın
sonucudur, onun yansımasıdır. Aslında biz kendi ke
simimizde buna karşı çıktık, bunun mücadelesini ve
riyoruz. Burada belirli ölçüde de netice almaya çalı
şıyoruz. Sizden istediğimiz, bardağın dolu taraflarını
lütfen görünüz; çünkü bu iyi niyetlidir ve Türkiye'
nin içinde bulunduğu bunalımdan kurtuluşun ancak
bu tutumla mümkün olduğu kanısındayım.
BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz bitti efendim.
MlLLt EĞİTİM BAKANI NECDET U Ğ U R
(Devamla) — Danıştay kararlarında da yine Sayın
Üstün, benden evvelki dönemlerde hiç görülmedik
ölçülerde uygulama yapıldı; Danıştay'dan! karar al
mış olanların diyebilirim ki, % 90'ından daha fazla
sı yerlerine geldiler, Bakanlık erkânı arasında geldi
ler, önemli yerlerde geldiler. Dediğiniz islimleri al
dım, onlara da bakarım, haletmeye çalışırım;.
Sürem dolduğundan, diğer cevap veremediiğim ko
nular için özür dilerim.
Bütün arkadaşlarımı sayglaıia selamlarım efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayını Bakan.
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, sorum var.
BAŞKAN — Nerede sorunuz var efendim? Sa
yın Doğan, Gensoruda...
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Bu bir Mec
lis müzakeresidir, sorulabilir efendim.
BAŞKAN — Sayın Doğan, şimdi usul müzake
resine girmeyelim.
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Sayın Baş
kan, bu bir müzakeredir sorulabilir efendimi; 61 nci
maddenin 5 ve 6 ncı fıkralarına göre Sayın Bakana
soru sormak istiyorum efendim, rica ediyorum.
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BAŞKAN — Sayın Doğan, zatıâliniz Daşkanvekilisiniz, uygulamaları çok titizlikle izlemiş bir de
ğerli arkadaşımızsınız; bugüne kadar Gensoruda her
hangi bir bakana bir tek soru sorulmamıştır, rica
ediyorum, lütfediniz yerinize oturunuz efendim.
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Evet, Başkanvekiliyim ve Gensoruda soru sorabillir miyim?..
Sayın Başkan, 61 nci maddeye göre müzakere yapı
yoruz, o itibarla bir sorum vardır, lütfen rica edi
yorum, lütfen, lütfen.
BAŞKAN — Sayın Doğan, benim bu uygulama
ların dışına çıkmam olanaksız, rica ediyorum lütfe
diniz, yerinize oturunuz efendim.
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Bugüne ka
dar olmamış olabilir; ama zatıâlinizin, bugüne kadar
olmadık konularda da teamül yarattığınız mevzular
vardır.
BAŞKAN — Efendim, şimdi tartışmaya girme
yelim Sayın Doğan, rica ediyorum.
M. ŞEVKET DOĞAN (Kayseri) — Rica ediyo
rum Sayın Başkan, Sayın Bakana sorum var.
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BAŞKAN — Lütfediniz, lütfediniz oturunuz efen
dim, lütfediniz oturunuz Sayın Doğan.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim Bakam
hakkındaki Gensoru önergesinin görüşmeleri sonuç
lanmış bulunmaktadır.
Gensorunun gündeme alınıp 'alınmaması hususun
da onayınızı alacağım : Gensorunun gündeme alın
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Gensoru
reddoılunmuştur efendim.
Değerli arkadaşlarım, çalışma zamanımızın dol
masına" bir süre olmakla birlikte bir Gensoruyu gö
rüşebileceğimiz süre yoktur. Kaldı ki, gruplarımızın
sayın yetkilileri, diğer Gensoruların bundan sonraki
birleşimde görüşülmesini arzu etmektedirler.
Genel Kurulun bu arzusuna da uyarak, yarın,
28 . 3 . 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te yapılacak
Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Toplantısın
dan sonra toplanılmak ve Gensoru önergeleriyle di
ğer denetim konularını sırayla görüşmek üzere bir
leşimi kapatıyorum efendim.
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
70 NCİ BİRLEŞİM
27 . 3 . 1979 Salı
Saat : 15.30
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkeresi.
2, — lç!t)üizjöğ)Ü.Ti; 38 nioi maddecine görs doğrudan
doğruya gündeme alınma önergesi.
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER
1. — Kırşehir Milletvekilli Mustafa Eşref oğlu ve
16 arkadaşının; Milli eğitimimizi Anayasa ve Atatürk
ilkeleri doğrultusundan saptırdığı iddiasıyla Mil
li 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)
2. — İzmir MİÜlletveik'ili Erol H. Yeşilpmar 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 Bakanı
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)
3. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı ve 9 arkadaşı
nın; DSİ Genel Müdürlüğüne ait binalarda siyasi
amaçlı toplantı ve diğer faaliyetlere göz yumduğu
iddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar 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)
4. — 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)
5. — Ankara Milletvekili 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 içtüzüğünün 107 nci maddeleri
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme.
(11/38)
6. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan ve 9 ar
kadaşının; Danıştay kararlarını uygulamayarak
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddisıyla
Köy işleri 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 alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/48)'
7. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaız ve 9 arkadaşı
nın; Tüı'k Standartları Enstitüsünde ıkeyfi tasar
ruflarda bulunmak suretiyle hukuk ve kanunları çiğ
nediği iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit hakkında
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107
nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/49)
8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka
daşının, (bir mahlkûm'a aynoaUk yaparalk imlıiyaz
sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri
iddiasıyla 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 alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/50)
9. — İçel Milletvekili A l Ak ve 9 arkadaşının;
Anayasa ve yasalara aykırı hareket ettiği iddiasıyla
Bakanlar Kurulu hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet

Meclisi içtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusunda görüşme. (11/51)
10v — Çorum Mlilletveddiü Mdhmet Irmak ve 9
arkadaşının; Hükümetin bir kısım memurları tasfiye
etmek için plan hazırladığı iddiasıyla Bakanlar Ku
rulu hakkında Anayasanın 89 ucu, Millet Meclisi
içtüzüğümün 107 nci armaıdidlellietii uyarımca bar Gensoru
açılmasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı konusunda görüşme. (11/52)
3
SEÇİM
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim.
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
1. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/27)
2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
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 içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29)
4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, istanbul Valisinin icraatı konusunda
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30)
5. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31)
6. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın

Bakanlığı zamanında
yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 içtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33)
8. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88
ci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34)
9. — istanbul 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 içtüzüğünün 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 iş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36)
11. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet
Liderinin Kars Kalesine
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla
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 Grubu
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10)
13. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin 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 mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39)
15. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40)
16. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi. (10/41)
17. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42)
18. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerindee yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 kömür işletmesine
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44)
20. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakamnın Balıkesir Necati
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45)
21. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46)

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde ba
zı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonul
duğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci,
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi. (10/47)
23. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan UIubahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49)
24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12)
25. — Samsun Milletvekili I. Etem Ezgü ve 10
arkadaşının; içişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına
ilişkin önergesi. (8/13)
26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50)
27. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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 ko
nunda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/52)
29. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14)
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30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve
9 arlcadaşının; Gümrük ve Tekel Balkanının, Ana
dolu Ajansı esıki Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15)
31. — Muğla Milletvekili
Ahmet Buldanlı ve
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri
uyarınca bir
Meclis Araştırması
açılmasına ilişkin önergesi.
(10/53)
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 nci, 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; T R T Kurumunun yayınları konusunda
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasınla ilişkin önergesi. (10/55)
35. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17)
36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve
9 arkadaşının; T R T Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürlüğünce yapılan satınalmalarda yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisli 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 Şerefoğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi
nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/30
4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, 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 kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/32)
6. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,
yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının görevden
alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/33)
7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34)
8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin İçişleri Ba
kanından 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 Biberoğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38)
11. — Trabzon Milletvekili Kemal
Cevher'in,
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41)
12. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/42)
13. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa•oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43)
14. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 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 MıMettvökiiîi Hasan Ekinci'nin, Diyanet işiteni 'Başkanlığında görevden alınan müfettişlere
il'işlkin Devlet Balkanından -sözlü soru önergesi. (6/59)
17. — Sııvas MiilîBbvefcil'i Ali GüıibÜz'ün, «KurHardırruış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/6Q)
18. — 'İzmir Millieiüvdkiüi Zelki Efeöğl'u'nun, Hükü
metin dış polıliûkaısına ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru öne>i!gesd. (6/61)
19. — IsLanjbul M;il:lefcve'kii İhsan Tdksarı'run,
Ağrjı Eğitim EnjstOliüsü Müdürüne (ilişkin Milli Eğilimi
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*)

3Q. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
işçi sağlığı ve ıiş emniyetine •ilişkin Enerji ve Tıaibii
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73)
31. — Kayseri Milletvekili Me'hm'et Doğan'ın
1 Mayıs'ita DİSK tarafından düzenlenen gösterilere
•ilişiklin Başlbalkandan sözlü soru önargesi. (6/74)
32. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in,
1 Mayıs gösteriler'i nedenliyle yaptığı açılk'Jamaya
ilişlkin Başbakandan sözlü 'sioru önergesi. (6/75)
33. — Zongulialk Milletvekili Koksal Toptan'ın,
Ereğli Kömürleı'i İşletmiel'erinden 'etmıelkl'iye ayrılan iş'
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Barbakandan söz
lü soru önergesi. (6/77)

2Q. — Muğla MiJıî'eiSvelkıiti Ahmet Butdanlı'nın,
DİSK''in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başı-'
balkandan sözlü soru önergesi. (6/62)
21. — İçel 'MLiüeiiVeikiii Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabıiilkasına İlişiklin Başlbajkandan sözlü
soru öneuigssii. (6/130) (*)

34. — Kayseri Milletvekili Melhnııet Doğan'ın,
Kılbrıs Türk Federe Devlerinin Danışmanına ilişkin
Dışişleri 'Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*)
35. — izmllr Milletvekilli Erol H. Yeşilpınar'ın,
1 Mayıs gösterilerine ilişıkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/78)

22. — Diyarbalkır Milletvekili M. Yaşar Göçmen'
(in, Dünya Banka'sı Baçiklanı Mc. Naımara'mn ziyanetina iüişikin Başlbajkandan sözlü soru önergesi. (6/63)
23. — Diiyıanbakjir; Milleitıvelk'il'iı M. Yaşar Göçmen'
in, Tüılk'iya Eleiktıromıekanilk Sanayi Anonim Şir'kellna
ilişkin İşletmeler ©akanından sö^lü soru önergesi
(6/64)

36. — Çorum 'Milletvekili Mehmet Irlmlak'ın, Balyındırhk Balkanının demecine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önerge'si ı(6/79)

24. — Güımü'şjhane Miilkilvekili Mehmet Çatalbaş'
m, Gümüşhane Adalet >Far!t!isi Morlkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine âişikjin İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi. (6/66)
25. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun,
Anlkara Valisine il'işlkin İçişle:1! Balkanından 'sözlü soru önergesi. 1(6/67)
26. — Muğla MİUelvdküi Ahmet Buldanlı'nın,
Türküye -• Naifo ilişiklileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başlklanının Türkiye'yi ziyanetıine ilişkin Başjba
ikandan slözllü soru önergesi. (6/68)
27. — Muğla Müieitveıkül'i Ahmet 'Bu'ldanirnvn,
HÜkiilmelt üyelerinlin dış ıseyahatlarma ilişkin Başba(kıandan 'sözlü soru önergesli. ('6/70)
f28. — Malatya M/iileırvekili Mehmet Recai Kutan'
in, Mensin 4 npü Gübre Kompleksinin ihalesine 'il'lş(kıin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71)
29. — AnÖcaJra MiHietveıkilİ Muştala Başoğlu'nun,
Genel Sağlılk Sügorltasıyla igiiıi beyanına ilişkin Sağ
lık ve Sağlık: Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72)

37. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü 'Benzin İstasyonunun ıhizmieiLe açılışına
(ilişiklin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80)
38. — Muğla MilıleLvdkjiii Ahmet Buldianlı'nın,
•toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişIkin Başbakan-'
dan sözlü soru önergesi. (6/81)
39. — Hatay Milletvekili AJıi Yılmaz'ın, orta de
receli oikuiardan ahlâ'k derslerinin kaldırılacağı (idi
diaferına 'İlişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/82)
4Q. — Çorum MlUeıü vekili Meihlmat Irmak'm, bir
ikısım anniiyet mensıup'lıarının özel 'koruyucu olarajk
ıgörevlendiriMiğii iddiasına ilişkin İçişleri Balkanımdan
sözlü isofu önengeai. (6/83)
41. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta
dereoelii okullardan aJhlâlk derslerinin fcaldırıi'lacağı
iddialarınla lil'işlkin Milli Eğitim Balkanından sözlü so
su önergesi. (6/84)
42. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nm,
anarşik olayların soruştıırmialarını yapan görevlilerin
'başka illere tayin ©diMği iddiiasına ilişkin Başbakan
dan söziü soru önergesi. (6/85)
{*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmistir.

6
43^ — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy îşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86)
44. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87)
45. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı ididdialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi." (6/88)
46. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90)
47 — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91)
48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın,
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/92)
49. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, GaziEğitim 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)
51. — 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 İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi. (6/96)
53. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in,
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/132) (*)
54. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98)
55. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağaoğlu'nun, Mardin iline bağlı 'ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/99)

56. — İstanbul 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
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi. (6/100)
58. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Özbaş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/101)
59. — Kastamonu Milletvekili t. Hilmi Dura'nın,
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi,
(6/134) (*)
60. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun,
abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135)
(*)
61:. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb-Derin Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan 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'nün,
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103)
64. — İstabul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru
önergesi. (6/104)
65 — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri 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)
67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107)
(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.

68. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize
Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlak
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*)
69. — Balıkesir Milletvekili tlhan 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 Timurağaoğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/11Q)
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
önergesi, (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» ilişkin 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)
83. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
1 . 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 Koopetifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*)
88. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/122)
89. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un,
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş-'
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*)
90. — 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) (*)
94., — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/161) (*)
(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.

95. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un,
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*)
96. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/124)
97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi. (6/163) (*)
98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/164) (*)
99. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi, (6/165) (*)
100. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın,
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi.
(6/166) (*)
101. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*)
102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın,
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/126)
< 103. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'in,
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 Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve
Kooperatifler Bakanından sözlü soru
önergesi.
(6/127)
106. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın,
toplu sözleşmelerden doğan birikmiş hakların öden
mediği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi. (6/184) (*)
107. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*)
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 İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*)
110. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın,
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*)
111. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'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 İçişleri 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 Aksakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*)
119. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'm, Cidde
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*)
120. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un,
3 ve 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma planlarına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/208) (*)
121. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un,
sanayi gelişimine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/209) (*)
122. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un,
kalkınma faaliyetlerinin tarihsel gelişimine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/210) (*)
(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.
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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, Amerika'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 yurt 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 alınan perso
nele 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 ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*)

137. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava kir
liliğinin önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı 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
sözlü soru önergesi. (6/175)
143. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Devlet
Bakanından 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)
149. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş 'bir kîşinıin tayin edildiği yolundalki iddia
lara il'jşfcin M'ffi Eğicim Rakamından sözliü soru öneav
gesi. (6/179)
150. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halktevieri Genel Kumul ıtopîaniti'sınfa lişküını Raşıbalkıanldıan
sözS'ii soru öoergeiai. (6/1 #0)
(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af'ytanUcaıraJhdsair Mili Eğlüm Mütilüriüğüınıe yapılam «ah
lyüime 'ilişkin Mili Eğittim (Bakamından sözlü soru öner
gesi <6/l«l)
152. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Anıtaflya salhMeriındlekli turistik tefelere ilişkin Turizmi ve
Tanıtma Biakamıındlam sözü soru önergesi (6/182)
153. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizmi ve Tanıltma Bakamımıım Paris gezisi ile ilgili ba
sanda çıkam haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtana Biakanıırtdlam ısözü soru önergesi (6/188)
154. — Çîbrum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, B.
Alman eski Bakam HJonst Ehimke'mlin zâyanetime ü ş Ikin Baışlbakamldamı sözü somu öniârgesi. (6/lı89)
155. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerimin Ondu BetedSyesinıce yayımlanmasına
liüsjklimı Yerel Yönetim Bakamımldaın sözü soru öner
gesi. (6/190)
156. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, siyasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ban
kamıınidam sözlü somu önjergesi. (6/191)
157. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
libyaMa çalışan (î'şçdietıtitmtizie (ilişiktim Çalışma Bakar
mınidan ısözlü soru önergesi. (6/192)
158. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun,
Artara Sıkııyömetfım Majhikemesıime dfüiışfkiin Başbakan ve
İçişleri Bakamuınıdam sözlü sonu önergesi (6/193)
159. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'
m/ün, cevapsız Ikalkn yazalı sorularına ilişiklin Basjbalkanj-.
idam sözlü soru önergesi. (6/236) (*)
160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, götıievidem alımam komsertvatuvai! öğiietmıenlieırine Sli^kStrı,
KüMülr Bakanmnidlam sözlü soru önergesi. (6/194)
161. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem
Boz'un,, Ürgüp -. Taişlkımipaşa Köyü mıuhtannım öldüırütaeslimie ilşktiın İçişleri Bakamımıdaın sözlü soru öner(getâ. (6/195)

165. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel! Baısjkönısolosluğunıda çalışan ibiır memura ilişklinı
ıDıışl^leri Bakanından sözlü soru ömergesi (6/240) (*)
166. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın,
Tokat -. Zille ilçesinlde görevli öğretmelilerin tayin ve
nakillerimle ilişkin Milli Eğüıtm Bakanımdan sözlü so
nu önergesi (6/241) (*)
167. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda
sofctuiafriı kaçak «İlahlara ilişiklim İçişleri Bakamımdan söz-:
Mi sonu önergesi (6/242) (*)
168. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem
©oz'uın, Ürgülp ilçesindeki ıhaşlhaş ekimime ilişiklin Baş
bakandan ısözlü soru önergesi (6/196)
169. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusfuif özbaş'ım Kalhramamımıaıraş olayl'aırındam sonra yan
kalaman samıMara Miskin İçimleri Bakanımdan sözlü
soru önergesi. (6/203)
170. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enisâitüDerlimıde yapılam öğrendi kayalarıma ilişkim
MÜli Eğiltıiım Bakamımıdam sözlü soru önergesi (6/204)
171. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,
MTA kampımda olay çıkaran işçilere ilişkim Enerji ve
Tatdii Kaymaklar Bakamımdan sözlü ısoru1 önergesi.
(6/205)
172. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,
amairfşak olaylara ilişiklin İçlişleri Bakanından sözlü soıru önergesi. (6/2016)
173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sıkııyömetimıce alıınam ömlemlerimtoütümillerde uygulanımaısına ffişkjin (Barbakandan sözlü soru önergesi
(6/2Û7)
174. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,
Ankara Korunmaya Mıulhltaç ÇoculMar BMiğiniim f aaüiyetöterinıe ilişkin İçtişjleri Bakanımıdam sözlü soru öner-ı
gesi., (6/243) (*)
175. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res*
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başbakamldam sözlü soru önergesi. (6/244) (*)

176. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın,
162. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, AnMKE Kurumunca alınan tahrip kalıplarına 'ilişkin
rtJaÜyjai Lüisesümdje dtarJeınldiiği M a edien topUanltıya Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önerge
dllişlkün Miti Eğitim Bakamımıdam sözlü soru önergesi
si. (6/245) (*)
(6/237) (*)
177. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın,
163. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in,
7.10.1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın so
Güımtüşlhame Eğitüm Emsıtliitüsundlellci sımavtan engelınucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
l'emldıiğıi iddiasına ilişkim Mili Eğitliım Balkamımdam söz
gesi. (6/246) (*)
lü ısoru önietngeısti. (6/238) (*)
164^ — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brükısel'dlelki Türk öğrötmiemlerinlin soıriüMainnıa dHişlMn Mfc
{*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ili Eğitim Bakamımıdlajı sözlü soru önergesi (6/239) (*)
ruya çevrilmiştir.

-n-

187. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,
İstanbul 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 DİĞER 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 Hak
kındaki Kanunun 3, 23 ve 28 nci Maddelerinin De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (1/113) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma
tarihi : 3 .1 .1979)
X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu
Raporu. (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)'ın ölüm cezasımn yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/86)
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978)
5. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 21'
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14 . 2 .1978)
6. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi,
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner'
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14)
(Dağıtma tarihi : 14 . 2.1978)
7. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13,
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi: 14. 2.1978)
8. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane Î5'te
kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi :
14 . 2 , 1978)

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

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

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. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219)
183. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa naklindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220)
184. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın,
Keçiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi.
(6/221)
185. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,
ormanlarımızın tahribine ilişkin Orman Bakamndan
sözlü soru önergesi. (6/222)
186. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın,
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223)

—n
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu.
(2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
16. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in,
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312)
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
17. — Sivas îvîiîletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
11. — C. Senatosu Adana üyesi Kemâl Saııibradesine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60)
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978)
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin
18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
445 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/338) (S. Sa
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7 . 3 . 1978)
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile
19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun,
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
Türk Ceza Kanunun un 455 ve 459 ncu maddelerine
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, |
birer fık'-a e k U ı m ^ i hakkında kanun teklifi ile 455
2/334) (S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 2 8 . 2 . 1 9 7 8 )
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu.
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi :
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
7 . 3 . 1978)
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu.
20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in,
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Meclisi
4367
sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
dürlüğü
ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
ma tarihi: 2 8 . 2 . 1978)
da çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki
13. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları,
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı ; 67)
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları,
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978)
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
21. — Çalışma eski Bakam Ali Rıza Uzunerin,
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
Dilekçe Karma
Komisyonu
Genel
Kurulunun
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetveporu. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M.
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair
14. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi :
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69;
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978)
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu :
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
22. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi :
çe Karına Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970
28 . 2 . 1978)
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ölüm cezasının yerine 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 hakkmda 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. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978)

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in,
765 saydı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi

yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve

140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu :
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi :
24.4.1978)
23. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun
2 1 . 6 . 1 9 7 3 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayıl/ Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı :
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek)
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978)
24. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun
426,
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
pora. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi :
2 5 . 4 . 197S)
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. Mec
lisi S. Sayısı : 6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı :
767) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978)
26. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali
Ankan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa
geçici bir madde eklenmesine dair Kanun Teklifi ve
Plan Komisyonu Raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1978)
27. — Nuri Sayın'm, Özel Affına Dair Kanun
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu :
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 2 6 . 4 . 1978)
28. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu

maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sayısı :
97) (Dağıtma tarihi : 10. 5 . 1978)
29. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1 9 6 1 ta
rihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun
'.i nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonlan
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi :
18.5.1978)
30. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı
T R T Kanununun 2 9 . 2 . 1 9 7 2 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 : 1 8 . 5 . 1978)
3İ. — Balıkesir Milletvekili
Cihat Bilgehan'm,
Fahrettin 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
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978)
33. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 2 5 . 9 . 1 9 5 7 doğumlu
Ednan Kavaklfnın, 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 Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978)
35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma
tarihi : 14 . 6 . 1978)
36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi :
1 4 . 6 . 1978)
37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın,
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi :
1 4 . 6 . 1978)
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38. — tsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139)
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978)
39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124)
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978)
40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlayamayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126)
(Dağıtma tarihi : 15.6Jİ978)
41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128)
(Dağıtma tarihi : 19.6.1978)
42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi, Ragıp Üner
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 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, ay
nı 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
rihi : 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,
Sümefbank'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
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136)
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978)
47. — Sivas Milletvekili Azimet- Köylüoğlu'nun,
20.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S.
Sayısı : 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 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27.6.1978)
50. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuru
luş ve görevleri hakkında Kanun Tasarısı ve İstanbul
Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konu
da teklifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Em
re ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Dev
let Arşiv Kanun Teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan
komisyonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayı
sı : 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 İstanbul
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105)
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978)
53. •— C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Adalı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e)
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi :
20.9.1978)
54. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, hane
32, Cilt 44, Sayfa 3 3'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk*
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK'
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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 Komutanlığını 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 İçişleri ve Plan komisyonları
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi :
26 . 12 . 1978)
56. —r. Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi :
27.12.1978)
X 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 Müdür
lüğü (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, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu.
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979)
60. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın,
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı :
269) (Dağıtma tarihi: 5.1.1979)
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 İç

tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi :
10.1,1979)
62. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Senatosu :
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Se
natosu S, Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2.1979)
63. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5.2.1979)
64. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250
sayılı İspirto ve Isportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979)
X 65. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27
Nisan 1977 Tarihinde Tahran'da İmzalanan 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 nci Genel Kurulu
tarafından, 14 Kasım 1970 Tarihinde Kabul Olunan
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye Katılmamızın
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları, (1/150) (S.
Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 6.2.1979)
X 67. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İliş
kin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/201) (Ss
Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 6.2,1979)
X 68^ — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin
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önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nm, 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'm, 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 îhsan 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 tarihi :
7.2.1979)
69. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280)
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979)
70. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216)
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
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 Kanunu 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 : 12.2.1979)
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 sayı'ı 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 Maddesinin 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. Meclisi S. Sayısı : 325; C. Senatosu S. Sa
yısı : 887) (Dağıtma tarihi : 27.2.1979)
76. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İüşkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979)
77. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2
Arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580,
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979)
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78. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un 618
sayılı Limanlar Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesi ve Geçiüi Madde Eklenmesine ilişkin
Kanun Teklifi ve Adalet ve Bayındırlık, imar, Ulaş
tırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/528)
(S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979)

79. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kamun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/246) (S.
Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi : 22 . 3 . 1979)
(X)

Açık aylamaya tabi işler.

(Millet Meclisi 70 nci BMeşim)

