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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Hay
rettin Erkmen'e Devlet Bakanı Ekr<sm Ceyhun'un, 

Maliye Bakanı ismet Sezgin'e Ticaret Bakanı 
Halil Başol'un, 

Kültür Bakanı Tevfik Koraltan'a Devlet Baka
mı Koksal Toptan'ın, 

Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'e Devlet Ba
kanı Orhan Eren'in, 

Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'a Devlet Bakanı 
Ahmet Karahan'ın, 

Ticaret Bakanı Halil Başol'a Maliye Bakanı İs
met Sezgin'in, 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay'a Kül
tür Bakanı Tevfik Koraltan'ım; 

İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil'in istifası ü& 
boşalan İçişleri Bakanlığına Devlet Bakamı Orhan 
Eren'in, 

Devlet Bakanı Orhan Eren'den boşalan Devlet 
Bakanlığına Devlet Bakanı Koksal Toptan'ın vekil
lik etmelerinin ve 

Açık bulunan İçişleri Bakanlığına Devlet Balka
nı Orhan Eren'in atanmasının, 

Devlet Bakanı Orhan Eren'in İçişleri Bakanlığı
na atanması üzerine boşalan Devlet Bakanlığının 
kaldırılmasının uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kumlun bilgisine 
sunuldu. 

İçişleri Eski Bakanı Mustafa Güîcügiriin istifa
sından önce Başkanlığa verilmiş olan İzmir Millet

vekili Coşkun Karagözoğlu ve 107 arkadaşının Gen
soru önergesi (11/65) okundu; istifa nedenliyle Gen
soru önergesinin işlemden (kaldırıldığı açıklandı. 

Milli Selamet Partisi Grubu Başkanı Konya Mil
letvekili Necmettin Erbaıkan ve 2 arkadaşının; tu
tum ve davranışlarıyla dış politika konusunda mil
li menfaatlerimize aykırı hareket ettiği iddiasıyla 
Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/66) okundu; 
okunmuş bulunan Gensoru önergesinin özel gündem-
d-3 yer alarak gündeme alınıp alınmaması hakkın-
dafci görüşmenin 26 . 8 . 1980 Salı günkü birleşimde 
yapılmasına ilişkin CHP ve MSP Grubu önerisinin 
oylanması sırasında Genel Kurulda çoğunluğun kal
madığınım ileri sürülmesi üzerine yapılan yoklama 
sonucunda çoğunluğun bulunduğu anlaşıldı. Ancak, 
başlanmış olan işlemin karara bağlanmasına imkân 
kalmadan çalışma süresi dolduğundan: 

Cumhurbaşkanı seçimi tamamlandığı takdirde 
26 Ağustos 1980 Salı günü saat 15.00'te, aksi tak-, 
dirde TBMM Birleşik Toplantısından sonra topla
nılmak üzere (birleşime saat 19.03'te son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

ismail Hakkı Yıldırım 

•Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

,Diıvtan Üyesi 
(DaniizlJ/i 

Mustafa Gazaleı 

No. : 87 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 8 . 1980 Pazartesi 

Tasarılar 
,1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı 

Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/595) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

2. — Özel ve Kamu Kuruluşlarında Teknik Staj 
Yapacak Öğrenciler Hakkında Kanun Tasarısı. 
(1/596) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

3. — İstanbul Teknik Ünliver̂ itesıi Öğretim 
Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa 
Ek Kanun Tasarısı. (1/597) (Milli Eğitim ve Plan ko
misyonlarıma) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
Anasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleş

menin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/598) (Sağlılk ve Sosyal İşler ve Dışişleri komis
yonlarına) 

Tezkereler 
1. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldirılmasma İlişkin Başbakan
lık Tezkeresi. (3/1089) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

2. — İçel Milletvekilli Veli Yıldız'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin Başba
kanlık Tezkeresi. (3/1090) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 
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3, — Ordu Milletvekili Bilâl Taranoğlu'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresi. (3/1Ö91) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarınran Kurulu Karma Komisyona) 

4. — tçel Milletvekili Veli Yıldız'ın Yasama 
Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi. (3/1092) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından Kurulu Karma Komisyona) 

• Yazılı Soru Önergesi 
1.'— Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 

MSP Genel Başkanının Irak seyahatine ve seyalhat 

dönüşündeki beyanına ilişkin Dışişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/876) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 22 arka
daşının; Çorum dinde meydana gelen olayların fail
lerini ve bu olaylar 'karşısında alınacak önlemleri 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına 'ilişkin önergesi. 
(10/89) 

»>-••<« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 1637 
BAŞKAN : Başkan vekili İsmail Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : Nîzamte*liiatı Çoban (Kütahya), Mustafa Gaasalla (Denizli) 

Başkan — Millet Meclisinin 124 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN 
re geçiyoruz. 

— Çoğunluğumuz vardır, görüşmele-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ticaret' Bakanı Halil Başol'un, ekonomik 
konular hakkında gündem dışı açıklaması ve siyasi 
parti grupları adına yapılan konuşmalar. 

BAŞKAN —• Sayın Ticaret Bakanı, Yüce Mecli
se ekonomik konular hakkında bilgi arz etmek üze
re söz talep etmişlerdir. 

Ticaret Bakanı buradalar mı?.. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

Bir dakika efendim, şu İçtüzüğü inceleyeyim 
İzlin verirseniz. 

. Sayın Başol, buyurunuz efendim., (CHP sıraların
dan gürültüler) 

Efendim, İçtüzük «yerine getirir» diyor; baktık 
ona. Tüzük hükümleri uygulanacak efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) 
nizi ayarlayınız Sayın Başkan. 

Saat 17.16; saaıti-

BAŞKAN — Buyurun siz idare edin o zaman. 
Bizim önümüzde de saat var. Burada bir saat var 
efendim, buraya koymuşlar, yardımcı olmamız için. 
Sayın üyeler söz istedikleri zaman, söze başladıkları 
zaman, saat kaçta başladıklarını kaydediyoruz ve 
hitamını da tespit ediyoruz. 

Buyurunuz efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Hükümet olduğumuz günlerde hepinizin bildiği 
gibi Türkiye'de çok hızlı seyreden bir enflasyon ola-
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yi mevcuttu. Hükümet olduğumuz günlerde, yine hem 
Hükümet olmadan evvel hem de Hükümet Progra
mında ekonominin yeniden rayına oturtulması için, 
özelikle enflasyonun ekonomiyi tahrip eden önemli 
bir canavar olduğunu ifade ederek, bu canavarla cid
di bir mücadelenin 'içerisine gireceğimizi ifade etmiş
tik. 

iSize şu aınlda memnıirilıukla bİJdirtmek fetödliğiım bûr 
ih.ws.us vardır. Temmuz ajymın -enldeksferi hlesaplanımuş-
'tır ve bugün de yiaıyımılanım ıştır. Tömımıuz lajymlda toptan! 
eşya fi'yalt'laırandıaki ıaır!tıış binide- 2'dliır. Binde 2lik 
toptan eşya fiyatları artışı, aıflasyonla mücadelede 
başarıya ulaşıldığı konusunda çok önemıüi bir göster
gedir. Gerçekten, 1971 yılından itibaren başlayan ge
reğinden fazla enflasyon hızına sürüklenme şeklinde 
görülen ekonomim izdeki arıza, 1971'den 1974'e ka
dar yılda 29,9 oranına ulaşmıştı. 1974 yılı da hemen 
hemen 1978 ve 1979 yılları hariç, ekonomliık tarihimi
zin en yüksek seviyeli enflasyon hızı idi. 19'75'te enf
lasyon hızı % 10,1 'e, 1976'da % 15,6'ya, Î977'de 
'% 24,1 'e yeniden yükselmiştir. 1978 yılında toptan 
eşya fiyatlarında yıllık artış % 52,6, 1979'da ;%' 63,9'a 
ulaşmıştır. 

1980 yılının ilk aylarında hızlı enflasyon devam 
etmiştir. Bildiğiniz gibi, 25 Ocak tarihinde aldığımız 
ekonomik kararlar sonucunda, piyasada ikili fiyat 
sistemi içerisinde muamele gören temel malların önem
li bir kısmına önemli zamlar yaptık. Aslında bu yap
tığımız zamlar, i'ki fiyatın ortasında yeni bir fiyat tes
pit etmek anlamına geliyordu. Örnek vermek lâzım 
gelirse, 20 - 23 lira civarında olan inşaat demiri piya
sada 50 - 5'5 lira, civarında muamele görüyordu. Sacın 
fiyatı 40 lira görüldüğü halde piyasadan 100 liraya da 
temin edilemiyordu. Böylesine bir piyasayı tek fiyat 
sistemine çökmek amacıyla yapmış olduğumuz operas
yon sonucunda resmi fiyatlarda yükselme olmuş, ama 
piyasa fiyatlarında düşme olmuştur. 50 - 55 liralık 
demir fiyatları giderek normal fiyatlara ulaşmış ve 
40 lira seviyesine inmiştir. '100 liranın üzerine çıkan 
yassı mamul fiyatları normal fiyatların seviyesine in
miştir. Şubat ayı endekslerine, bu yapılan operasyonla 
tespit edilen fiyatlar inikas etti. Bu fiyatlara göre Şu
bat ayındaki Türkiye'deki fiyat artışı % 29,3'e yük
seldi, bir önceki aya göre. IBu % 29,3 'lük artışın bel
li temel mallara getirilen yeni ayarlamalar çıkarıldığı 
takdirde % 6,5 -7 civarında bir artış olduğu görülü
yor. % 20'den fazla olan bir kısmı fiyat operasyonun
dan dolayı meydana gelmiştir. IBu demektir ki, 1979 
yılında birtakım fiyat artışları olmuş, ama bu fiyat 

artişları resmi fiyatlar endekslere intikal ettiği için 
endekslere intikal etmemiş, 1979 senesinde depo edi
len enflasyon, Şubat ayında 1980 senesi endekslerine 
intikal etmiştir. Şubat ayından sonraki fiyat hareket
leri gelişmesi fevkalade ümit verici bir seviyededir. 

Mart ayında toptan eşya fiyatlarındaki artış yüz
desi % 4,4, Nisan ayında % 3,5, Mayıs ayında % 2,9, 
Haziran ayında ,% 2,8 ve Temmuz ayında binde 2 se
viyesine düşmüştür. 

Şimdi Mart ile Haziran ayı arasındaki 5 aylık fi
yat artışlarını kümülâ'tif olarak topladığımız takdir
de, 5 aylık fiyat artışlarının 13,8 mertebesinde oldu
ğu görülür. Bu fiyat artış strüktürü bundan sonraki 
aylarda devam ettiği takdirde, yıllık fiyat artışının 
% 30 - 35'lere indirilebileceği kesinlikle orta yere 
çıkar. % 60'larm üstüne depo edilmiş enflasyonu da 
hesaba kattığımız zaman % 80'lerin üstüne çıkmış bir 
enflasyon hızını, bir yıl içerisinde % 35'lere indirebil
menin ekonomide başarılı bir hareket olduğunu ifa
de etmek istiyorum. 

Hepinizin bildiği gibi, enflasyon' Türkiye'de 1979 
yılında çok büyük tahribat yapmıştır. Hızlı enflasyon 
nedeniyle bütün verilen taban fiyatları, hemen hemen 
istisnasız, geçerliliğini tümüyle kaybetmiştir. Buğdaya 
4 lira 20 kuruş taban fiyatı verilmiştir, buğday piya
salarda 8,5 - 10 liraya kadar yükselmiştir, taban fiya
tının 2 misli. 'Pamuğa 25 lira taban fiyatı verilmiş
tir, pamuk fiyatları piyasalarda kısa zamanda 40 - 45 
liraya kadar yükselmiştir. Bu, diğer maddelerde de 
'böyle olmuştur. Ayçiçeğine önce 12 lira taban fiyatı 
verilmiş, sonra 4 liralık bir seçim primi ilave edilmiş 
16 lira olmuş; ama, piyasalarda 2 - 3 ay zarfında, ya
ni bizim Hükümet olduğumuz günlerde 22 ile 25 lira
ya kadar ayçiçeği muamele görmeye başlamıştır. 

Bunun sonucu şudur1: Üretici tespit edilen taban 
fiyatları üzerinden elinde bulunan malı çıkarmış ve 
destekleme organlarına teslim etmiştir. Destekleme 
organlarına ürünlerini teslim eden üreticiler daha çok 
küçük ve orta çaptaki üreticilerdir. Bunların borçla
rı vardır, bunların sıkıntıları vardır ve döküm mevsi
minde mahsul idrak edilir edilmez, elinden malını çı
karmak suretiyle, hayatını idame ettirmek, işletmesini 
idare etmek Zorundadırlar. 

ORHAN BÎRiGÎT (istanbul) — Sayın Başkan, ne 
kadar konuşacak Sayın Bakan? 10 dakika değil mi? 
Yani bildiğim kadarıyla 10 dakikadır gündem dışı. 

TİCARET BAKANI HAUÎL BAŞOL (Devamla) 
— Dalha varlıklı olan çiftçilerin bir kısmı, mallarını 
stok etmişleridir. Ama sonradan meydana gelen fiyat 
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artışları, hiç bir zaman bu küçük üreticinin, fakir I 
üreticinin cebine bir kuruş eklenmemiştir. Sadece 
onun ürettiği malı bir başkası satın almışsa ve elinde 
stok etmişse, fiyat artışından o faydalanmıştır. 

Meseleyi bu yönden mütalaa ettiğimiz zaman, bu 
aşırı enflasyon politikasının özellikle Türkiye'nin dar 
gelirli insanlarını büyük ölçüde ezdiğini görmemek, 
hissetmemek, mümkün değildir. 

Bu sene bütün üretici, geçen senenin yangınından 
çıkmış ve ferahlamış bir durumdadır. 1978 ve 1979 
yılında uygulanan ekonomik politikalar, Türk ekono
misini sadece enflasyonun içerisine itmemiştir. Bu po
litikalar nedeniyle Türk ekonomisi hemen hemen her 
noktasında büyük tahribata uğramıştır. 

Taban fiyatları konusunda fakir köylü ezilmiştir, 
ezdirilmiştir. Ücretler konusunda sabit gelirliler ezil
miştir, ezdirilmiştir. Bütün bunlar yetmiyormuş gi-
!bi, bütün bu sıkıntılar yetmiyormuş gibi, piyasada en 
zaruri ihtiyaç maddelerinden tutunuz da, Türkiye'de 
kurulmuş olan sanayii çalıştırabilmek için gerekli bu- I 
lunan hammaddeler, yedek parçalar ve yardımcı mal
zemeler de piyasadan yok olmuştur. Vatandaş bir ta
raftan en zaruri ihtiyacı bulunan, hergün tenceresine 
koymak zorunda olduğu yağını bulamazken ve tespit 
edilmiş fiyatların dört beş mislini ödemek suretiyle I 
karaborsacıya teslim olurken; öteki yandan bundan 
sonraki yılların nafakasını çıkarmak için, traktörünü 
tarlasına götürmek için bir avuç mazot bulamamıştır. 

Vatandaş ürettiği malını tüketim merkezlerine gö
türebilmek için nakil aracı bulamamıştır, mazot yok
tur, yedek parça yoktur. Türkiye'de yer yer - Hükü
mete geldiğimiz günlerde - kapalı pazarlar teşekkül 
etmiştir. Belli birtakım bölgelerde, belli mallar üretil- I 
mektedir; ama tüketim merkezlerine götürecek nakliye 
imkânlarından yoksun olduğu için üretici kendi malı-- I 
m o bölgelerde yok pahasına satabilmektedir. Bu, o1 I 
derece ileriye gitmiştir ki, dayanıklı birtakım mallar I 
bile Türkiye'nin sathında kapalı pazarlar halinde çe- I 
şitli fiyatlar göstermektedir. Konya'ya gidersiniz buğ
day fiyatı 9 liradır, Trakya'ya gidersiniz buğday fiyatı 
aynı anda 12 liradır. Eğer Diyarbakır'a giderseniz, 
Diyarbakır'da 7,5 lira görürsünüz buğday fiyatını. I 
Adeta Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli mahsuller I 
için kapalı pazarlar meydana gelmiştir. 

Bütün bunların ötesinde sanayi kuruluşları, ki mil- I 
yarlarca liralık tasarruf yapmak suretiyle, fedakâr
lık yapmak suretiyle kurduğumuz fabrika tesisleri; 
kâh ara malzemesi, kâh yardımcı malzeme, kâh ham- I 
madde bulamamaktan, kâh mazot bulamamaktan ça- I 
lışamaz hale gelmişlerdir. | 
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Türkiye'de sanayi kapasitesinde % 30'lara kadar 
düşen sanayi dallarına rastlanmıştır. Hatta ve hatta 
birçok sanayi kuruluşları faaliyetlerini tatil etmek zo
runda kalmışlardır. Üretim düşmüştür, çok hızlı sey
reden enflasyona rağmen arz ve talep dengesi kuru-
lanTamıştm\ 

Bütün bu sıkıntıların ortasında devir aldığımız 
Türkiye'de yatırımlar durmuş, üretim azalmış, Merkez 
Bankası çaluşamaz hale gelmiş, Hazine ödeyemez hale 
gelmiş; kış aylarında hiç bir hazırlık yapılmamış Ka
sım ayına kadar Türkiye'de. Zamanın Hükümeti bü-
'tün bu ekonomik sıkıntıları bir noktaya bağlamak ça
bası içerisinde kalmış. O nokta da şu : Efendim biz 
iktidardayız; ama, bu yoklukların, bu sıkıntıların so
rumlusu biz değiliz. Ya kim; bu sıkıntıların, bu yok
lukların, bu darlıkların sorumlusu? Bundan evvelki 
iktidarlardır. Zamanın Hükümeti hemen hemen zama
nının çoğunluğunu kendisinden önce gelen iktidarların 
ekonomik politikalarını tenkit etmeye harcamış, bu 
ekonomik politikaları tenkit ederken sadece daha ön
ceki hükümetleri itham etrnişlerdk; 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Vakit doldu, 
saat doldu. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, konuşma süresi içtüzüğün 
Öl nci maddesine göre 20 dakikadır. 

ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Şener Battal 17,15 
demişti. Siz de evet demiştiniz. Şimdi saat 17,35. 

BAŞKAN — Şener Battal bunu ayarlamıyor, biz 
bakıyoruz. 

Sayın Balkan devam edin efendim^ 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Sadece önceki hükümetlerin tenkidi yapılmamış, ay
nı zamanda Türk Devletine bühtan edilmiştir. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Vakit geçi
yor 

BAŞKAN — Efendim, sizin zamanınıza başkası ta
lip olmadığı gibi, başkasının hakkına da siz talip ol
mayıp 

BORİHAN ECÜMIİŞ (Niğde) — Kaçta başladı? 
BAŞKAN — Benim saatime göre bir dakikası 

var., 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

—• Öylesine Türk Devletine bühtan edilmiştir ki, dev
letin ekonomik durumunun iflas noktasına ulaştığı, 
Türkiye'de ekonominin enkaz haline geldiği ifade edil
miş, bu ifadelerle önceki'hükümetler suçlanmak isten
miş; ama, aslında Türk Devleti suçlanmış ve Türk 
Devleti yıpratılmıştır, itibarı zedelenmiştir. Bu nede-
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lenmiş itibar ile ekonomik sıkıntıların içerisinden çık
mak için dışarıdan kredi almak için müracaat eden 
Hükümet başarılı olamamıştır. Kendi kendisini iflas 
etmiş olan bir tüccar, iflasını ilân etmiş bir tüccar hiç 
bir banka müdüründen kredi alamaz. Ağlayan insan, 
cesaretini yitirmiş kimse, Türkiye'nin ekonomik potan
siyeline inanmayan bir hükümet kredi alamazdı. Onun 
için mazot bulunmamış, onun için yağ bulunmamış, 
ı(jA!P sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) onun için 
kredi bulunmamış ve 1979 Kasımında bize... 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz dolmuştur, ko
nuşmanızı tamamlamanızı rica ediyorum. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Süre doldu. 
TİCARET BAKANI HALÎL BAŞOL (Devamla) 

— ... Fevkalâde sıkıntılı bir ekonomiyi teslim etmiştir. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan süreniz dolmuştur, ko
nuşmanızı bağlamanızı rica ediyorum. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayım Başkanım, bağlayacağım sözlerimi. 

BURHAN ECEM'İŞ (Niğde) — Bağlama değil, 
süre doldu, vakit bitti, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Müsaade edin de sözlerimi bağlayayım. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

Türkiye'nin ekonomik durumunu izalh etmek, Tür
kiye'nin sevineceği birtakım rakamları orta yere koy
mak sizi niye rahatsız ediyor, onu anlıyamıyorum? 
(CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Şimdiye ka
dar neredeydin? Ülkenin içine tükürdükten sonra. 

BÜLENT EGEVÎT (Zonguldak) — Engelleme ol
duğu belli. 

BAŞKAN — Efendim, biz Sayın Bakana süresinin 
dolduğunu ve sözlerini bağlamalarını rica ettik. O da 
^bağlıyorum» dedi. 

MEHMET'GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Hakiki, yok 
efendim, süresi doldu. 

BAŞKAN — Efendim, süresi dolmuştur, izin ve
rirseniz cümlesini tamamlasın. 

TİCARET BAKAM HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Başkanım... Çok rahatsız olmayın. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sürenin dol
duğunu daha evvel de hatırlattınız. Sahtekârlık iste
miyoruz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Türkiye'nin iyi yolda gidişinden rahatsız olmayı
nız. Dinleyiniz, kimseyi itham etmiyorum. Birtakım 
gerçekleri orta yere koyuyorum. Bu gerçekler hiç 
kimseyi rahatsız etmez. (CHP sıralarından gürültüler) 

j BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen son cümlenizi 
ifade buyurun ve sözünüzü bitirin. Gerçekten 20 da
kikanız dolmuştur. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Cum
huriyet tarihinde Meclisi engelleyen Bakansın sen. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Ama izin vermezseniz nasıl son cüm
lesini söyleyecek? Lütfedin Sayın Bakan sözünü bi
tirsin. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Başkanım, eğer izin verirseniz sözlerimi tö-
parlıyayım. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Bitirin efendim. To
parlamayın da bitirin efendim. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Hükü-
I meti de bu hale getirdiniz. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gerçekten eko
nomimizde enflasyon hızı kesilmiştir. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Beyefendi, 
bağlayın artık. Başka zaman konuşuruz bunları. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
I — Bağlıyorum, bağlıyorum sözlerimi. 

BAŞKAN — Lütfedin, bağlayın efendim. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

— Enflasyon hızı kesilmiştir. Hazine ve Merkez Ban-
I kası yeniden çalışır hale getirilmiştir. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yoklamaya 
I gelseydiniz. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Sen yoklamada 
I var mı idin? 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 
— Darlıklar ve yokluklar sona erdirilmiştir. (OHP sı
ralarından gürültüler) Türkiye'de herkes her istediği 

I şeyi bulabilmektedir. 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Yalan söylüyorsun. 
TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamla) 

I — Gayet iyi taban fiyatlarıyla vatandaşlarımız yeni-
I den umutlu bir dünyaya doğru bakmaya başlamışlar-
I dır. (CHP sıalarmdan «Daha kaç dakikası var?» ses-
I leri, gürültüler) 
I 'BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin efen-
I dim. Yeni bir ihtara meydan vermeden bitirin efen-
I dim, 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Devamîa) 
I — Bu durumu, milletimizin temsilcisi olan Yüce Mec-
I lise izah etmenin, duyurmanın görev olduğunu kabul 
j ettim. (CHP sıralarından gürültüler) Bu görevi yapar-
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ken, eğer bazı grupları... (CHP sıralarından ayağa ' 
kalkmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen oturun efendim. 
TİCARET BAKAM HALİL BAŞOL (Devamla) 

— ... Ve bazı arkadaşlarımı incittimse özür dilerim. 
Ama ben, Tünkiye'nin ekonomik bakımından daha 
iyiye doğru gittiğini duyan arkadaşlarımın memnun ve 
mssut olacaklarını düşündüm. 

Hepinize saygılar sunarım. ı(CHP sıralarından 
«Yuh» sesleri, AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Agâh Oktay Güner slöz istemişlerdir. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkandan, 

Meclise bilgi vermek için hangi saatte acaba zatıâli-
nize başvurdular, bir. 

ikincisi de, Hükümet adına bilgi verildiği zaman 
bugüne kadar gruplara haber verilmediği vaki midir? 

Bunu açı'klar mısınız? 

BAŞKAN — Dalha önceki uygulama hakkında bir 
malumatım yok. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Bilgim yoksa, ben 
grup adına ne söyleyeceğim, söyler misiniz? 

'BAŞKAN — Zatiâiinizin ne söyleyeceğini- de ben
deniz mi tayin edeceğim? 

MİETİN TÜZÜN (İstanbul) — Hayır, daha ön
ceden haber verilmesi gerekirdi. (CHP sıralarından 
gürültüler) Tarihte vaki değil böyle bir durum. 

BAŞKAN — Efendim, benim... (CHP sıraların
dan gürültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Meclis 
çalışmasını engellediğiniz için, sizi vicdanınızla başba-
şa bırakıyoruz. Anayasayı çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır, Anayasayı çiğnemiyoruz, İç
tüzüğü tatbik ediyoruz efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Herkes yapardı 
ama, siz yapmazdınız. 

'BAŞKAN — Hayır efendim; benim yaptığım iş, 
İçtüzük dışında herhangi bir tatbikat değildir. 

ORİHAN BİRÖİT (istanbul) — Üzülüyorum, se
ni de alet ettiler. 

BAŞKAN — Hayır öf endim, içtüzük çerçevesinde 
herkes hakkını kullanır, ben buna müsaade etmeye 
mecburum. (CHP sıralarından gürültüler) 

VELÎ YILDIZ (içel) — Meclise gelmiyorlar, bir 
de söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğü değiştirin, 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — içtüzük gayet 

sarih, ancak, olağanüstü müstacel hallerde... 
BAŞKAN — Doğru, bunu kim takdir eder? 
MUAM'MER AKSOY (istanbul) — Siz. 
'BAŞKAN — Ben takdir edemem. Ben, Devletin 

bütün istihbarat imkânı elinde bulunan, Devlet adına 
lıer türlü tasarrufta bulunma yetkisine haiz olan bir 
Bakanın, kendi olağanüstü ehemmiyet atfettiği ve ne 
beyan edeceği benim meçhulüm olan husus için tak
dir hakkım yoktu, kullanamam. (CHP sıralarından gü
rültüler) Bunun takdiri bendenize ait değildir efen
dim. İçtüzükte, «Bakan söz isterse, Bakana söz veri
lir» diyor. «Başkan, söz verme takdirine sahiptir» 
demiyor. Başkanın böyle bir takdir hakkı olsa düşü
nürdüm. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Devam 
edelim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bizi azarlamaya hakkınız 
yok. (CHP milletvekilleri salonu terk etti.) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Arka
daşlar gitti, devam edin. 

BAŞKAN — Siz, izahat istiyorsunuz, izahatı alın
ca da öfkeleniyorsunuz. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

Devam edin efendim, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına Sayın Güner. 

MHP GRUBU ADİNA AGÂH OKTAY GÜ
NER (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; muhterem heyetinizi Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubu ve şahsım adına saygılarımla selâmlayarak 
közlerime başlıyorum. 

Her Türk vatandaşının Türkiye'de iki temel sıkın
tısından şikâyetçi olduğunu hiç şüphesiz bilmeyenimiz 
yoktur. Nitekim bugün iktidarda bulunan Hükümet 
görev başına gelir, bu kürsüde programını Yüce Mec
lisin müzakeresine sunarken, Hükümet olarak iki te
mel konuyla meşgul olacağını; bunlardan birisinin 
anarşi, ikincisinin de ekonomi olduğunu ifade etmiş
ti. Bugün, bu çok önemli iki temel meseleden ikincisi 
hakkında huzurunuzda görüşlerimizi ifade etmek im
kânını bulduğumuz için büyük memnuniyet duyuyo
ruz, 

Bu konularda çok önceden haber alarak uzun sü
reli hazırlıklara ihtiyaç duymayacak kadar, bu mese
lelerin çilesini ve ağırlığını vicdanımızda hissediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; günümüzde yaşanmakta olan 
ekonoıriik olayların bugüne akseden, düne dayanan 
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ve yarınlara giden çok yönlü sebepleri ve neticeleri 
vardır. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak 
bütün temennimiz, sayın üyelerin, sayın grupların bu 
türlü fırsatları her türlü hesabın ve her türlü düşünce
nin üstünde ve ötesinde belli bir mesele dizisini, hiç 
olmazsa bir meseleyi çözebilecek samimiyette ve cid
diyette bu kürsüye getirmeleridir. Eğer biz Parlamen
to olarak, bu meselelerin üzerine ciddi tedbirlerle hü
kümetlerin gitmesini sağlayamazsak, Türkiye'nin eko
nomik buhrandan kurtulması ve bu meseleleri çözme
si mümkün olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu Hükümet kurulduğu za
man Türkiye'nin ekonomik tablosunu isabetle tespît 
etmek zorundayız. Bu kürsüde muhtelif vesilelerle 
ifade ettiğimiz gibi, güven duygusu yıkılmış, devlet 
ıdeğil diş borç taksitlerini, ithalâtın bedelini ödemek; 
memurlarıyla ilgili çekleri dahi karşılanmaz hale gel
mişti. Şimdi bu karışıklığın sebebini bu kürsüde muh
telif kereler ifade ettik. Dedik ki, Türkiye'de Anayasa
nın tespit etmiş olduğu bir ekonomik model varken 
ve bu modbl bütün yönleriyle belli iken; her gün ye
niden vatandaşın, ekonomik hayat nereye gidiyor, ka
mu kesiminin Türkiye'deki payı ne olacak ve Türki
ye'de özel sektör hangi sahalarda çalışacak diye şüp
heye düşürülmesi, ekonomiye zaman ve kaynak kay
bettirmekten öteye bir mana taşımaz. 

Ve yine hatırlarsanız, demiştim ki; sizin almış ol
duğunuz ekonomik tedbirler Türkiye'de enflasyonu 
% 50'den aşağıya, hatta % 50'de tutabilirse, Cumhu
riyet Halk Partisinin Maliye Bakanını ilk tebrik ede
cek arkadaşınız biz olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hiçbirisi olmadı ve 
çok önemli bir zaman dilimi heba oldu gitti. Şimdi 
'bugüne geldik. Biraz önce Sayın Bakan bazı rakam
ları burada ifade buyurdular. Sayın Başbakan da 
aynı yolda basın toplantıları yapıyorlar. Bize göre 
meselelere bizim bakışımız ve vardığımız sonuçlar, 
Sayın Başbakandan ve sayın bakanlardan belli ölçü
lerde ayrılmaktadır. 

Biz öncelikle bu Hükümet kurulduğu zaman ve 
hatta bu Hükümetten önceki Cumhuriyet Halk Parti
sinin Hükümet Programı görüşüldüğü zaman, Türki-
ye\îe ekonominin anarşiden ayrılamayacağını ve Tür
kiye'nin değişen dünya ekonomisi şartları, gelişen 
petrol fiyatları karşısında yeniden bir geçiş dönemi 
planı hazırlamasının elzem olduğunu ifade etmiştik. 
Bu fikrimize, Cumlhuriyet Halk Partisi iktidarı her 
fikrimize hemen hemen olduğu gibi hiç yanaşmadı. Bu 
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iktidarın da layık olduğu ağırlığı verdiğini söyleme
miz mümkün değil. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan bu Meclisten geçmiştir, 
IBu Hükümet kurulurken vaatleri arasında en başta 
geleni, Dördüncü Beş Yıllık Planı revize etmek, ye
niden gözden geçirmek ve planı yurt gerçeklerine, Ana
yasa çizgisine çekmektir. 

Hükümet iktisadi tedbirler almıştır. Maalesef Ana-
mühalefet Partisinin sayın sözcüleri, Sayın Genel 
Başkanı bir tek gün meseleyi bu ciddiyette ve ağırlık
ta dile getirememiştir. (Bunu söylemek şerefi de yine 
bize nasip olmuştur; bir kere daha söylüyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, alınan ekonomik tedbirler Dör
düncü Beş Yıllık Planı fiilen yürürlükten kaldırmış
tır. Dördüncü Beş Yıllık Plan hukuken yürürlüktedir, 
ama fiilen Dördüncü Beş Yıllık Plan uygulamadan 
kaldırılmıştır. 

Simidi 1981 programını, Hükümet hazırlama du
rumundadır. Hangi plana dayanarak 1981 Prolgramı-
mı iktidar hazırlayacaktır? Bu çok önemli bir konudur. 
Türkiye'de planlı kalkınma, bir Anayasa emridir. Bu 
planlı kalkınma Anayasa emri olduğuna göre, Anaya
sanın bu gerçeği ışığında iktidarın ne düşündüğünü 
öğrenmek istiyoruz. 

İkincisi, anarşinin ekonomideki tahribatı layık ol
duğu ölçüde değerlendirilememiştir ve bu konuda bü
tün ısrarlarımıza rağmen Meclise bir tedbirler bütünü 
getirilememiştir. 

Şimdi huzurunuzda söyleyeceğim rakamlar insanın 
yüreğine bir ağı gibi çöküyor : 

Türkiye sigara fabrikalarının, en modern sigara 
fabrikalarının % 10 veya % 15 kapasite ile çalıştıra
biliyor. Toplu sözleşme yapıyor iktidar, genel mü
dürler; zam yapıyor, sosyal haklan karşılıyor. Ama 
belli bir ideolojinin emrinde, Türkiye'de Anayasa dü
zenini yıkacağını açıkça ifade eden sendikalar üretimi 
durdurabiliyorlar ve Türkiye dışarıya 2 kilo tütün ve
riyor, fason çalıştırıyor, 1 kilo sigara alıyor. 

Bunun ekonomimize yıllık yükü 60 ile 70 milyon 
dolardır. Biz, bunun tedbirini Parlamento olarak dü
şünmezsek, muhalefet olarak dile getirmezsek, iktidar 
cesaretle bu meselelerin üzerine yürümezse; biz, her 
yıl ekonomimize yalnız sigara için 60 ila 70 milyon 
dolar külfet yükleyerek nereye gidebiliriz arkadaşlar? 

Biraz önce burada taban fiyatları ifade buyuruî-
du. Taban fiyatları, Türkiye'de her siyasi iktidar dö
neminde belli ölçüde tenkit edilmiş meselelerdir. An-
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cak Sayın Hükümet, bu konudaki samimiyetimizi lüt
fen değerlendirmek mevkiindedir. 

Aziz arkadaşlarım, taban fiyatlarını politikanın 
dışında tutmak, ekonominin lehinde işletmek, taban 
fiyatlarım belli bir model bütünlüğüne kavuşturabil
mek gibi bütün bunların hepsinin bu devirde yapıl
masını beklemiyorum, ama lütfen Hükümet şunu ka
bul etsin : Hükümetin tespit etmiş olduğu tedbirler
deki para hacmi yetersiz olmuştur. 

Buğday çiftçisi parasının büyük bir bölümünü ala
mamıştır, çay üreticisi perişan edilmiştir, bütün vaat
lere ve emirlere rağmen çay üreticisi parasının % 30' 
unu, belli yerlerde daha düşüğünü alabilmiştir. Şe
ker pancarı çiftçisi ise maalesef avanslarını alama
mıştır. 

Şimdi Sayın Hükümetin bu kürsüye gelip «Enf
lasyon hacmini frenleyebilmek, enflasyonu dizginle
yebilmek için para hacmini kısmak zorundaydık» de
mesi, kendi modeli açısından savunmaya layık görü
lebilirse de, hemen şu soruyu' karşısında bulacaktır : 
Acaba bu tedbirleri alırken, Türkiye ekonomisinin 
üretim rakamlarını ve yakin gelecekteki hacimlerini 
gözönüne almak icabetmez miydi? 

Aziz arkadaşlarım, bu tedbirler alınırken Anado
lu sanayii düşünülmemiştir, Anadolu sanayii ölüyor. 
Birbiri peşisıra alınan kur farklarıyla büyük köy man
zarasından ileriye gidemeyen Anadolu şehirlerinin 
etrafında doğan, yeni doğan sanayii perişan ediliyor. 

Dış kredi kullanan sanayi tesisleri rahat; kur far
kı onlara bir şey getirmiyor. Ama her seferinde kur 
farkı ödeyen Anadolu sanayii yıkılıyor. Bunu gör
mek, bunu duymak zorundayız. Eğer bu acıyı gör
mez, bunun tedbirlerini getirmezsek, birbiri peşisıra 
kapanan fabrikalar, hele ve hele özellikle yurt dışın
daki işçilerin tasarruflarına dayanan Anadolu'daki 
sanayi tesislerinin de yurt dışındaki ümitlerin de yı
kılışı olacaktır. 

GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Oldu zaten. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Biz, Hü

kümetin küçük sanayiin ve Anadolu sanayiinin kredi 
meselelerine tezelden tedbirler getirmesini talep edi
yoruz, 

«Gelen tedbirlerle sanayie dış pazarı doldur, iç 
pazardan dönün...» 

BAŞKAN —: 1 dakikanız kaldı Sayın Güner. Ko
nuşma süresi 10 dakika ile sınırlıdır. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Gelen 
tedbirlerle sanayie «Siz iç pazardaki tatlı kârlardan 
vazgeçin, dış pazara dönün, diyoruz» deniliyor. 
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Aziz arkadaşlarım, ihracatın altyapısı kurulmadan, 
ihracattaki bürokratik engeller aşılmadan ve biz dün
ya standartlarında üretime geçmeden dış pazara mal 
satmamız mümkün değildir. Nitekim ihracatta da 
büyük sıçrayışlar gerçekleşememiştir. 

Bu Hükümetin, ısrarla bir koordinasyon ekono
misi kurmasını istedik. Neydi koordinasyon ekono
misi : Planlamanın, Maliyenin ve Merkez Bankasının 
ahenkli çalışması. Dışarıdan takip edebildiğimiz ka
darıyla Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkila
tında ve Maliye Bakanlığında kurulmuş olan koordi
nasyona ayak uyduramamıştır. 

Faiz politikası çok konuşulacak. Biz bu konuyu 
basit politika aracı yapanlardan değiliz; ama bu faiz 
uygulaması ve bu aşırı devalüasyonlar, işletmeleri, 
büyük işletme sermayesi içerisine sokmuştur. Onun 
için kur farklarının takside bağlanmasında, gelişmek
te olan sanayi işletmeleri için, yeniden bir selektif 
kredi politikası uygulamakta büyük fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Güner süreniz dolmuştur. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Tamam

lıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
COŞKUN KARAGÖZOGLU (İzmir) — Haberi 

olduğu için not hazırlamış, onu okuyacak. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Haberi 

olan şerefsizdir. Ben bu meseleleri yazmadan konu
şacak kadar güçlüyüm biliyorsunuz. (AP ve MHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, CHP sıralarından gülüş
meler) 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Nereden biliyor
sunuz, nereden? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Hükü
metin KİT'lerle ilgili uzun vadeli reform tedbirlerine 
girmesi, serbest bıraktığı fiyatların meydana getirece
ği büyük boşlukları doldurabilir. 

BAŞKAN — Lütfen konuşmanızı bitirin efen
dim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Aksi 
halde, delik cebe para koymaktan öte zamlar sonuç 
vermez. 

.BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyiniz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Devamla) — Milli
yetçi Hareket Partisi Grubu olarak her zaman, her 
hal ve her kârda, hele özellikle anamuhalefet parti
sinin «Hazırlıksız, kürsüye çıkamayacağız» diyeceği 
böyle milli meselelerde konuşmaktan zevk duyaca
ğız. 
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Muhterem heyetinizi saygıyla selamlıyorum. (MHP 
sıralarından alkışlar) 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Aydınlık Gaze
tesini oku, orada ne yazıyor oku, oku. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Millet Meclisi Gru
bu adına Sayın Çatalbaş buyurunuz; süreniz 10 da
kikadır. 

AP GRUBU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; Adalet Partisi Grubu ve şahsım adına 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlayarak sözlerime 
başlıyorum. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Adalet Partisi Hükümetinin bu dönem aldığı eko
nomik kararlar aziz milletimizin yüzünü güldürmüş, 
memleket ufuklarını saran karanlıklar aydınlığa ka
vuşmuştur. Güzel ülkemizin üzerine çöken bu karan
lık bulutlar, 8 nci ayın şu günlerinde ve yakın tari
himizde zannediyorum ki, memleketimizin ve milleti-. 
mizin her yönden huzura ve refaha kavuşması için 
atılmış önemli adımlar olarak tarihe malolacaktır. 

Evet 22 aylık dönemde kapkaranlık bir Türkiye 
bırakıldı. Fabrikalarının % 60'ının bacaları tütmü
yordu, üretim durmuştu. Bütün Cumhuriyet tarihin
de basılan 73 milyar liraya karşı, bu dönemde 103 
milyar lira para basıldı. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Geçen hafta bir 
defada 35 milyar lira bastınız. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Türk pa
rasının değeri mangır olacak dereceye indirildi. Emis
yon hacmi % 116 arttı. Merkez Bankasının kaynak
ları % 69,7 oranında tüketildi. Hazine bu durumdan 
da farksızdı, işte bunlar yapılınca, ekonominin anaku-
ralları içinde ne olur? Üretim artar. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Tüketim de biter. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Tükete

cek bir şey bırakmadınız ki, neyi tüketeceksiniz? Yol
larda hanımlar likit gaz tüplerinin üstüne otura otu-
ra at nalı gibi arkalarında - affedersiniz - yaralar çık
tı. Neyi tüketeceklerdi'ki? 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sen o zaman pa
zarlık halindeydin. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bu tarihi 
günde Yüce Meclise sesleniyorum : 1071 Malazgirt 
Meydan Muharebesi var, 29 Ağustosta İstiklâl Har
binin başlangıç yılları var, Büyük Taarruz var. İşte 
16 ncı asırda 16 Türk Bayrağını ve sancağını dünya
ya diken ve dünyaya adaleti götüren dedelerimizin, 
atalarımızın, bu neslin çocukları olarak bu çatının 
altında oturuyoruz. 

I Alpaslan'lar, Yavuz'lar, Fatih'ler, Barbaros'lar, 
I Atatürk'ler bu aziz ülkeyi, bu mübarek vatanı bize 
I emanet ettiler, dediler ki : «Türkiye'nin Yüce Mec-
I lisi, gerçeklere eğilen, hakikatleri gören, memleket ve 
I millet meselelerinde bir yumruk olan bir meclis ol-
I malıdır. 
I Soruyorum sizlere, bu 22 ay anlatıldığı zaman ne-
I den gocunuyorsunuz, neden yerinizde oturamıyorsu-
I nuz, yalan mı? Açın bir müzakere de, bunun müza-
I keresini yapalım, tartışmasını yapalım. Tarih huzurun-
I da haklı haksız belli olsun, onu yapalım. 

ALÂETTİN ŞAHİN (Sinop) — Sen sus. Genso-
I ruda belli olacak. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Ben diyo-
I rum ki Yüce Meclise; bu tarihi günde 1071 ile 1922' 

de... 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Bunalım geçirdin. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sen ken-
I dine bak kendine evladım, bunalımı sen geçirdin. Se-
I nin ne bu dünyada, ne de öbür dünyada yerin kal-
I madı artık. (Gülüşmeler) 

I Burada Sayın Ticaret Bakanı ekonomik konularda 
I bilgi vermeye başladı ve tahammül edip de dinlemek 
I lütfunda bulunmadınız. Ben Yüce Meclise satırbaş-
I larını arz etmek suretiyle bilgiler sunmaya çalışaca-
I ğım. 
I Değerli milletvekilleri, Türkiye'de üretim, şu an-
I da % 70 oranında geçmiş döneme kıyasla artmıştır. 
I Türkiye'deki bütün fabrika bacaları tütmektedir. Ta-
I nmın, ulaşımın, sanayinin can damarı olan mazot ve 
I benzin her tarafta Allah'a şükür bol bol bulunmak-
I tadır. Şu gün dahi rafinerilerimizde 3,5 ay yetecek de-
I recede stokumuz mevcuttur. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Şeker de ihraç 
I ediyoruz. 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Şeker de çok. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Şekerin 
I vebali sizin üzerinizdedir. Şeker sahalarını % 30 ora-
I nında tahdit ederseniz; bir varil mazot karaborsada 
I ' 
I 8 bin liraya satılırsa ve tesellüm merkezlerindeki pan-
I carı fabrika kantarlarına götüremezseniz. Dijestiyonu 
I '% 2,5 oranında düşürürseniz ve 1 milyon 100 bin 
I ton olarak hedeflenen şekeri 830 bin tonda bağlarsa-
I nız ve sizin bıraktığınız o tahribatın sonunda Türk 
I Hükümeti 200 bin ton şeker ithal etmek zorunda ka-
I lırsa, şeker meselesini ağzınıza almamanız lazımdır. 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Şeker bunalımı 
J geçiriyorsun. 
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MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Şu ülkede, 
1950'lerde aziz Türk milletinin beheri 4 kilo 100 gram 
şeker yerken, rahmetli Menderes ve Adalet Partisi
nin kurduğu 18 fabrika sayesinde bugün 26 kilo 700 
gram ortalama şeker yemektedir. Şeker, bir memle
ketin refah unsurlarından birinin simgesidir. 

Kömür meselesine gelince : Gene geçen sene ben 
bu kürsüden Yüce Meclise seslenmiştim, demiştim ki; 
Ağustos ayında Türk milleti karakışta nasıl titreyece
ğinin hesabını yapmaktadır. Siz, bu istihsal methiyesi 
içinde Türk milletini kışın tam anlamıyla soğukta çıp
lak ve sefalet içinde bırakacaksınız. Nitekim öyle oldu. 

Bugün, biz daha bugünden 1 milyon ton kömürün 
üretimini yapmak suretiyle ihtiyaç sahalarına sevket-
meye başladık, iki ay, üç ay içinde 5 milyon ton kö
mür Türk milletinin istifadesine sunulmuş olacaktır 
ve bu 200 000 ton olarak planlanmıştır. 

Yani, size şu kadarını söyleyeyim ki, uyguladığı
nız taban fiyat politikası Türk çiftçisini, Türk köylü
sünü inim inim «iletmiştir, ağlatmıştır. Bugün Türk 
çiftçisi pancarda, buğdayda, tütünde, fındıkta, ayçiçe
ğinde, zeytinde, kuru incirde, üzümde uygulanan ta
ban fiyat politikasından fevkalade memnundur ve üre
timin % 70 bedeli de ödenmiştir. En yakın tarihte 
Türk çiftçisinin üretimden teslim, ettiği mallardan do
ğan, ürününden doğan alacakları da aziz milletimize, 
aziz çiftçilerimize ödenecektir. 

Geçen sene traktörlerin kuyruklarını vatan çocuk
ları olarak sizler görmediriiz mi?.. Size sesleniyorum, 
bırakın partiyi, siyaseti, siyasi ekolü bir tarafa atın, 
atın da deyin ki, «görmedik.»; «görmedik» diyorsanız, 
gözlerinizi bir muayene ettirin. Hakikatlere niye eğil
miyorsunuz, hakikatleri niye söylemekten içtinap edi
yorsunuz? 

Enflasyonun beli bükülmüştür, enflasyonun beli kı
rılmıştır. Bundan iki ay önce bu Yüce Mecliste enf
lasyonun % 30'larda, % 130'larda olacağını ifade et

meye çalışıyordunuz; bugün enflasyon % 40'ın üstü
ne çıkmayacaktır. Adalet Partisinin aldığı, Hükümeti
mizin aldığı değerli kararlarla, ekonomik kararlarla 
enflasyon hiç düşündüğünüz kadar olmayacaktır, yani 
sizlerin o gün ifade ettiği şeyden, % 150 oranında dü
şük olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, sözlerinizi toparla
yınız efendim. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bugün or
man ürünlerimiz % 25 - 30 oranında artmıştır. Ger
çekten artık dış ticaret yönünden, ihracat yönünden 
orman ürünlerinin bir ağırlığa kavuşturulduğu ifade 
edilebilir. İhracatın arttığını, ihracatın artma yolun
da olduğunu rakamlarla ifade ettiğimiz zaman, niye 
sizler buna «evet» demiyorsunuz?.. Yani sizler bu 
memleketin 2,5 - 3 milyar dolar nispetinde dış tica
ret açığının bir yerde kapatılmasından yana değil mi
siniz? (CHP sıralarından gürültüler) Hayır, onu lüt
fen söyleyiniz, değil misiniz?.. 

Bugün Türk topraklarının, çatlayan Anadolu top
raklarının, sulara altın kelepçe vurulduğu takdirde su
landığında, petrolün 1 litresini 1 kilogram buğdayla 

-değiştirmek için çalışma yolunda olduğumuza sevin
miyor musunuz?.. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, süreniz dolmuştur, 
son cümlenizi söyleyin ve Başkanlığı zor duruma dü
şürmeyin. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, biz satırbaşları itibariyle ve ülkenin önemli konu
larını- Yüce Meclise sunarken müsamahanıza sığınıyo
rum ve süremin dolması nedeniyle de Yüce Meclise 
saygılar sunuyorum. Yalnız şu kadarını ifade etmek 
istiyorum ki, memleket ve milletin temel meselelerin
de birlik ve beraberlik içinde olalım; aşamayacağımız 
hiçbir engel yoktur. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

V. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. — Aynı birleşimde, İçtüzüğün 60 ncı maddesine 
göre gündem dışı açıklamada bulunmak isteyen birden 
fazla bakana söz verilip verilmeyeceği hakkında. 

BAŞKAN — Sayın Esat Kıratlıoğlu, petrol duru
mumuz hakkında söz istemişler. 

Sayın îslâmoğlu, sağlik konularıyla ilgili olarak 
Tüzüğün aynı maddelerine göre açıklama yapmak üze
re söz istemişlerdir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, mü
saade eder misiniz? 60 ncı maddeye göre söz verdiniz. 
60 ncı maddeye göre bu tatbikatınızın, Hükümet üye
leri hakkında bundan sonra yapacak olduğunuz tat
bikatın yanlış olduğuna dair söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Başkan, muh

terem arkadaşlarım; 
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Bu konuda Sayın Başkanın tutumu hakkında, sa
yın bakanlara vermiş olduğu söz nedeniyle söz al
mış bulunuyorum. Tüzüğün 60 ncı maddesine göre 
söz vermiştir; gündeme geçmediği için, gündem dışı 
olarak söz vermiştir Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, bu Tüzük tedvin edilirken Komis
yon müzakerelerinde vardım ve bu kelimeler buraya 
monte edilirken, bu maddeler tedvin edilirken, her ke
limenin üzerinde durulmuştur. Burada «Hükümet» der. 
«Hükümet» deyip, «bakan» demediğine göre, gereksey-
di, elbette bakanlar söylerdi; hükümet bir küldür. Ana
yasanın 105 nci maddesinin 1 nci ve 2 nci fıkralarına 
göre, hükümetin mesuliyeti müşterektir. Hükümet, acil 
vakalarda elbette buraya gelir, Millet Meclisine bilgi 
verir. Şimdi, Hükümet üyesi çıktı, bilgi verdi. Doğ
rudur, usuldür. Ancak, Hükümet, böylesine bir önem
li konuda bilgi vermeye kalktığı zaman, bütün grup
lara Sayın Başkan (nöbetçi başkanlık) önceden bilgi 
verir; ama şimdi idarecilerimizden aldığımız bilgiye 
göre, Cumhuriyet Halk Partisine böyle bir bilgi veril
memiştir, belki de başkalarına da verilmemiştir. Eğer 
başkalarına da verilmediyse, yanlış tatbikat yaptınız 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Hükümet adına bir arkadaşım ge
rekli bilgiyi vermiştir, gruplardan da arzu edenler 
10'ar dakika konuşmuştur, bitmiştir bu. 

Şimdi, Gensoru gibi bir müesseseyi yok etmek is
tiyorlar. Bu Anayasa kedi değil ki, kuyruğuna basın
ca cıyaklasın! Anayasa böyle ihlal edilir. (CHP sıra
larından alkışlar) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Siz niye kaçtınız? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Biz kaçmadık, si

zin pabuçlarınız her zaman dışarıda duruyor; sayın 
arkadaşım, böylesine bırakmayın... 

Siz hem Hükümet olacaksınız - kusura bakmasın 
Hükümet üyesi arkadaşlarım ve sizler - hem de burada 
olmayacaksınız; muhalefet burada olacak ve Meclisi 
çalıştırmayacaksınız, 

Sayın Millet Meclisi Başkanı, sosyal konuların 
görüşülmesi için önerge verdi; buyurun görüşelim. Laf 
ediyorsunuz. Nerede?.. Gensorudan kaçacaksınız, söz
lü sorulardan kaçacaksınız, yazılı sorulardan kaçacak
sınız; ondan sonra geleceksiniz, burada taktikle bu 
memleketi idare etmeye kalkacaksınız... Mümkün de
ğildir! Davet ediyorum sizi Sayın Hükümet : Geli
niz, çalıştıralım; Gensoruları da konuşalım, sözlü so
ruları da konuşalım, kanunları da konuşalım; ama 
dışarıda değil. Yoksa, Reisicumhurdan çıkarken be
yanat vermekle, basında beyanat vermekle bu mem
lekete hizmet edilmez. 

Onun için Sayın Başkan, 60 ncı maddeyi yanlış 
tatbik ediyorsunuz; bunu tescil etmek için sizi ikaz 
ettim. Zannedersem, uygulamanızı ona göre tanzim 
edeceksiniz. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, bir arkadaşım İçtüzüğün 64 ncü madde
sine göre söz almıştır; aleyhte konuşmuştur; lehte söz 
alma hakkım doğmuştur. Söz verin. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Efendim, aslında kararı... 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, ka

rarınız nedir de söz veriyorsunuz?. 

BAŞKAN — Bir arkadaşım söz aldı mı, dört ar
kadaşa kısa kısa söz vereceğim. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Lehinizde söz 
istiyorum efendim. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sizin kararınız 
nedir efendim? 

BAŞKAN — Efendim, benim kararımı bekleme
ye tahammülünüz olmadı ki. 

HASAN CERİT (Adana) — Niye söz verdiniz 
öyleyse? 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, kısaca, bir iki cüm
leyle hallediniz efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 

Bugün Yüce Mecliste İçtüzüğün 60 ncı maddesi
ne göre görüşmeler yapılmaktadır. İçtüzüğün 60 ncı 
maddesi gayet sarihtir : «Hükümet, olağanüstü ve 
acele hallerde gündem dışı söz isterse, Başkan bu is
temi yerine getirir»; «getirebilir» değil, «getirir.» Baş
kanlık Divanı, İçtüzüğün 60 ncı maddesindeki sara
hate göre görüşme açmıştır ve görüşme yapılmakta
dır. 

Bir arkadaşım, gündem dışı konuşmaların sanki 
yalnız milletvekilleri tarafından yapılabileceği gibi bir 
fikir ortaya atmıştır. Tabii, saygıyla karşılarım, fikir 
ona aittir. Halbuki, 60 ncı maddeye göre, hem mil
letvekili gündem dışı söz isteyebilir, konuşur; hem de 
Hükümet, bakanlardan herhangi birisi, memleketin ge
nel meseleleri hakkında Mecliste izahat verebilir; o 
yapılmıştır, yapılan odur. 

Yine değerli arkadaşım, «Efendim, Meclise gelmi
yorsunuz, Anayasayı ihlal ediyorsunuz...» Eğer bu id
dia doğruysa, yarım saat evvel Anayasayı siz ihlal 
ettiniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi toplantısına ni
ye katılmadınız? O zaman Anayasayı ihlal etmek yok 
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muydu? (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
CHP sıralarından «Biz açtık» sesleri) 

Reisicumhur adayı göstermeyeceksiniz, Reisicum
hur seçimlerine katılmayacaksınız, Meclise katılmaya
caksınız; Anayasa ihlali yok! Geçen seneki tatbikat 
hafızalarımızda; 3 Temmuzda Meclisi tatil edip, Mec
lisi terkeden sizler değil misiniz? O zaman Anayasa 
ihlali yok muydu? 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, 60 ncı maddenin uy
gulanmasıyla ilgili konuşun. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğün 60 ncı maddesinin 
uygulanmasıyla Başkanlığın herhangi bir yanlış hare
keti, usul dışı hareketi yoktur; uygulama doğrudur. 
O itibarla, lehinde söz aldım. 

Kaldı ki, 60 ncı maddeye göre Hükümet üyelerine 
söz verildiği zaman, parti gruplarının da İçtüzükte bel
li sürelerde konuşmaları en tabii haklarıdır; bu hak
ları kullanıyoruz. 

O itibarla, bu 60 ncı maddenin açıklığı, sarahati 
karşısında arkadaşlarımın telaşlanmasının manasını an
layamadım. Burada bugün bir değerli bakanımız mem
leket meselelerini dile getirdi; rahatsız olanlar var, 
bunu anlamak mümkün değil. 

Yani, Meclisin görevi yalnız Gensoruları müzake
re etmek değil; bu Mecliste memleket meseleleri de 
konuşulmalı. Bir değerli bakan memleket meselelerini 
dile getirmiş, ekonominin durumunu izah etmiş, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu durumu izah etmiş, ekono
mik gelişmelerin bugünkü geldiği noktaya dikkatleri
mizi çekmiş. Bundan niye gocunuyorsunuz, bundan ni
ye alınıyorsunuz? Anlamak mümkün değil bunu. 

BAŞKAN — Usul konusunda konuşuyorsunuz... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Sa
yın Başkanın tutum ve davranışı İçtüzüğe, teamülle
re tamamen uygundur. O itibarla söz aldım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
'Sayın Tüzün, buyurun. 
FEVZİ ARICI (İçel) — Sayın Başkan, söz iste

miştim. 
BAŞKAN — Sıra ile veriyoruz işte. İki lehte, iki 

aleyhte dört kişiye söz vereceğiz. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisin sayın üyeleri, Türk Parlamento tarihinde 
ilk kez uygulanan bir obstrüksiyonla karşı karşıya-
yız. Üzüntümüz, bu obstrüksiyonun, özellikle oturu
mu yöneten Başkanvekili tarafından uygulamaya ko

nulmasıdır. Biz, Sayın Başkanvekilimizin bugüne ka
dar uygulamalarından bu türlü bir obstrüksiyona mey
dan vermeyeceği... 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Alet olmayacağı... 
METİN TÜZÜN (Devamla) — Alet olma keli

mesini yine kullanmak istemiyorum; meydan verme
yeceği kanısındaydık. Şu açıdan söylemek istiyorum 
değerli arkadaşlarım : Eğer İçtüzüğün belli madde
sine göre, yani 60 ncı maddesine göre, bir sayın ba
kan veya hükümet söz istediyse - ki, «bakan» demi
yor İçtüzük, «hükümet», diyor - bu Hükümet herhal
de bu toplantı yapılmadan evvel Sayın Başkanlığa mü
racaat etmiştir; «Olağanüstü hal var, olağanüstü bir 
durum var, onun için söz istiyorum, Yüce Meclise 
bilgi vereceğim» demiştir; ama Meclisi yöneten Baş
kanların bir görevi vardır : Bu olağanüstü durumu 
Yüce Meclise sunacak bakanlar, Millet Meclisi top
lantısı açıldığı zaman buradalar mı, değiller mi? Ona 
bakması lazımdı. Eğer olağanüstü bir bilgiyi vermek 
gerekiyorsa, Sayın Bakanın, Meclis açılırken burada 
bulunması lazımdı, bu olağanüstülüğü kendi mevcu
diyetiyle burada tescil ettirmesi lazımdı, bir. 

İkincisi; bilgi vermek için sıraya giren sayın ba
kanlar, Sayın Sağlık Bakanı, Sayın Enerji Bakanı! 
Gensorular devreye girsin, çok uzun uzun bilgi vere
ceksiniz; sizin bilgi vermeniz için, sizin hesap verme
niz için Gensoru verdik, biz sizden evvel davrandık. 
Şimdi bu bilgileri vermemek için ve de Gensoruları 
engellemek için, biten hükümete, bitmeyen Parlamen
to sorumluluğu ile hesap soracaktır. Bundan kaça
mazsınız, bundan kurtulamazsınız (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) korkunun ecele faydası yok. Gide
ceksiniz... Armut hep dibine düşer, hiç başka yere düş
memiştir; bunu unutmayın. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Birgit'le Sayın Kocal ikisi de 
lehte söz istediler. Hanginizin önce olduğunu ben far-
kedemedim, doğrusu bu. 

Buyurun Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın arkadaşla

rım, ellerinizi vicdanınıza koyarsanız, Sayın Başkanın 
tereddüt içerisinde olduğunu görür ve hak verirsiniz. 
Sayın Başkan bir parti grubunun üyesi değildir, bir 
partinin üyesidir; ama gruba girmiyor. Ne bilsin ki, 
Sayın Enerji Bakanıyla, Sayın Sağlık Bakanı, Sayın 
Dışişleri Bakanından sonra Gensoru hesap verme kuy
ruğuna girmişken bunu engelleme yoluna tevessül ede
cekler, bu kadar küçük oyunlara girecekler. Bunu he
sap etmediği için arkadaşlarımızın söz talebini kabul 
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ettiğini hesaba alıyorum ve o nedenle kendisinin tutu
munun lehinde davranıyorum ve hepinize Adalet Par
tisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in geçen sene 
CHP İktidarda iken bir Gensoru olayı dolayısıyla söy
lediği bir veciz sözü hatırlatıyorum : «Deve çanı gibi 
boynunuzda kalacak bu Gensoru» demişti. Biz onun 
hesabını gördük. Şimdi, o çanı, örneğin Adalet Par
tisi Grubundan istediğiniz bakana hediye edebilirsi
niz değerli arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bizim tutumumuz hakkın
da iki lehte, iki aleyhte konuşulmuştur. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Sayın Bakan, 
lütfedin efendim, şu konuyu bitirelim. 

'Bizim tereddütümüz, gerçekten, İçtüzüğün 60 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrasının uygulanmasıyla ilgili idi. 
Sayın Başol'un söz talebini yerine getirdiğimiz za
man, aşağıdan itirazlar oldu. Bu itirazlar üzerine, 
gerçekten, «Acaba ben doğru mu ediyorum, yanlış 
mı ediyorum?» gibi bir ter&dd'üte düştüm. Ben söz 
verirken «Hükümet olağanüstü acele hallerde gün
dem dışı söz isterse, Başkan bu istemi yerine getirir» 
hükmünü, kendi anlayışıma göre yorumladım. 

Hükümet adına Sayın Ticaret Bakanı, olağanüstü 
acele izahat yapma zarureti ile karşı karşıya olduğu
nu, ihtimal, düşünerek söz istediler. Ben bunu yerine 
getirmeye mecburdum; çünkü, İçtüzük «yerine geti
rir» gibi kesin bir hüküm, koymuş; «Başkan bu istemi 
yerine getirir.»- Geriye kalıyor, «Olağanüstü acele 
haller var mı yok mu?», bunun takdiri. Çok önemli 
devlet yetkilerini kullanan bir hükümet üyesi, Dev
letin fevkalâde, yani derhal Yüce Meclise açıklamak 
zaruretinde bulunduğu bazı meselelerinin mevcut ol-' 
duğunu ifade ederlerse, ben bunu takdir edemem. 
(CHP sıralarından «Bravo» siesüeri, alkışlar) 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Hakkı 
suiistimal olur. 

BAŞKAN — Bu takdir, hakkı suiistimal olur, 
hakkı hüsnüistimal olur, ona karışmam; ama bir sa
yın balkan bunu kendisi takdir eder; ben o takdirine 
saygı duyarım. Benim anlayışıma göre, Meclis Baş-
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kanının, hükümet adına bu kabil söz istemelerde tak
dir yetkisi yoktur, benim anlayışım böyle. N 

İkincisi: Başka sayın Hükümet üyeleri de aynı 
celsede Hükümet adına yine, «Olağanüstü acele du
rum vardır, bizde siöz istiyoruz» diyebilirler mi? 

Bu konuda arkadaşlarımda, Sayın Şener dahil ol
mak üzere, benim aleyhimde herhalde onun için söz 
aldılar. Ben 1 nci fıkra dolayısıyla ilk uygulamam için 
söz vermiştim. O konuda arkadaşlarımla ben de hem-
fikirim. Yani, hükümet adına söz istenir ve hükümet 
adına açıklamada bulunulur. Bu, hükümet adına ya
pılan açıklamanın ehemmiyeti kendilerince takdir 
edilir. Bence bu yapılmıştır; iki grup üyesi de Tüzü
ğün kendilerine tanıdığı halkları, yetkileri kullanmışlar
dır. 

Kalıyor başka bir konu: Biz burada yoklama yap
tığımız sırada, bu söz talebi önergesini masamızda bul
duk, burada bulduk. Daha öntce benim de haberim 
yofctu herhangi bir grulba tarafımdan bir haber de 
verilmemiştir, benim malumatım yoktu. Biz yokla
mayı yapıp, saydığımız sırada bu önerge geldi. 

Kanaatime göre, eğer gündeme geçmemişselk, ya
ni bu önerge zamanında gelirse, bu önergenin gereği 
yapılır. Bu kanaatteyim; herhangi bir tereddüte düş
mediğim için böyle yaptım. Yaptığımın da, arkadaşla
rımın açıklamasından sionra, yanlış olmadığı kanaa
tine vardım. 

Şimdi, bu sebeple, iki sayın Bakanımız tekrar ay
nı şekilde, hükümet adına söz istemişlerdir; bu istek
lerini gelecek birleşim için, gruplara da haber vererek 
değerlendireceğiz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başjkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, zatı âlinizi 
dinleyeceğim efendim. 

Şimdi. Sayın Başol, Milliyetçi Hareket Partisi söz
cüsünün konuşmasında, Hükümetin aldığı kararlarla 
ilgili bazı açıklamalara davet olduğunu, bu davete 
cövap vereceklerini söylediler. 

Böyle bir usul yok. 
3 sayın üye gündem dışı söz istemişlerdir. Gün

deme geçme imkânımız kalmayacağı için, bu talepleri 
de yerine getirmemiz bu celse için mümkün değildir. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Dtev^m) 

B) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Siyasi Parti Grubu önerileri 
1. — Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkın

da verilmiş bulunan Gensoru önergesinin görüşülme 
gününe ilişkin CHP ve MSP grupları önerisi. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, şim

di önergeyi oylatacaksınız kaldığınız yerden. 
BAŞKAN — Ne yapacaksam ben yaparım; itira

zınız varsa beyan edersiniz. 
ŞENER BATTAL (Konya) —Efendim, yine yok

lama istenecek. Eğer böyle bir durum olacaksa, saat 
19.00'dan sonra da o yoklamanın ve işlemin tamam
lanması lazımdır. Geçen birleşimde hata yaptınız; 
şimdiden hatırlatıyorum. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan 
biraz evvel Sayın Orhan Birgit konuşmasını yaparken, 
bizim küçüldüğümüzü, hakkımızda Gensoru verildiği 
için o Gensoruyu beklemeden böyle bir konuşma 
yapma arzusu izhar etmemizden dolayı küçüldüğü
müzü ifade etmek suretiyle hareiket etmiştir. Müsaade 
buyurursanız, kendisine cevap vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Ben zannediyorum ki, Başkanlığa 
hitaben böyle kırıcı beyanda bulundular. Ben bu be
yanları üzerinde durmadım. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Başkanlığa 
değil efendim. Sayın Birgit beni ve Sayın Sağlık ve 
Sosyal Bakanını göstermek suretiyle, «Kuyruğa gir
diler» dediler. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Birgit, siz sayın Bakana mü
teveccih böyle bir sataşmada bulundunuz mu? 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben böyle bir sa
taşmada bulunmadım Sayın Başkan. (AP sıralarından 
gürültüler) ' 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
lESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Zaptı getirtin 
efendim; direniyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 
MÜNİF İSLÂMOĞLU (C Senatosu Kastamonu 
Üyesi) — Sayın Başkan, bir maruzatım vardı. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI ALİ 

MÜNİF İSLÂMOĞLU (C. Senatosu Kastamonu 

Üyesi) — Sayın Başkan, sağlık personelinin direnişi 
sebebiyle içte ve dışta akisler oldu. Mühim ve gün
cel bir konudur; izahat vermek istiyorum. 

BAŞKAN — O önergenizi gruplara tebliğ ettire
ceğiz. İnşallah yarınki birleşimde, fırsat bulursak bu 
talebinizi yerine getirmeye gayret ederiz efendim. 
(AP sıralarından gürültüler) 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Başkan, 
benim sataşma ile ilgili talebime cevap vermediniz' 

BAŞKAN — Efendim, ben size sataşma görmüyo
rum. Yani, kanaatime göre, sataşma yoktur. (AP sı
ralarından gürültüler, «Sataşma vardır» sesleri) 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Vardır efen
dim, direniyorum ve söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ben sataşma görmüyorum; direnir-
seniz oylarım, başka çarem yok zaten. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ne kadar söz söy-
lemişsen sataşma zannettiği, geri alıyorum efendim. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Geri alıyorlar efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Burada bu 
kürsüde 'herkes arzu ettiği cevabı almak zorundadır. 
(CHP sıralarından şiddetli gürültüler ve «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu... Sayın Kıratlıoğlu, 
Sayın Birgit, «Ne kadar sataşma telakki ettikleri be
yanlar varsa tamamını geri alıyorum» dedikten sonra 
Ibir problem kalmıyor; (AP sıralarından gürültüler) 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan «Çan 
ortada kalmıştır, boynunuza takılsın» diyorlar. (CHP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Çok öfkeli konuştuğunuz için beyan
larınızı anlamıyorum efendim. (AP sıralarından gü
rültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Müsaade ederseniz 

iki hususu arz etmek istiyorum. 
iBirisi, sayın Bakanın konuşma talebi sırasında 

konuşmayı yapan ve sataşma yaptığı ifade edilen sa
yın hatibin «Sözlerimi geri alıyorum» demiş olması, 
kendisi tarafından bizatihi sataşmanın kabulü mana-
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sındadır. (CHP sıralarından gürültüler) Bu sözlerin 
sahibi sataşmayı kabul etmiştir. 

İkincisi; sayın Bakan «Konuşmak istiyorum» de
miştir. Siz İçtüzüğün hangi maddesine göre, sayın 
Bakana söz vermediniz? 

Bu bakımdan tutumunuz hakkında, o andaki tu
tumunuz hakkında... 

BAŞKAN — O tutumum hakkında biz müzakere 
açtık efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hayır efendim, şu 
andaki tutumunuz hakkında söz istiyorum. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçtik; gündem 
dışı bir tutumumuz vardı; o, gündem dışında kaldı, 
biz şimdi gündeme geçtik. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, yeni 
bir tutumunuz vardır. 

BAŞKAN — Gündemin uygulanmasında yeni bir 
tutumumuz yoktur. Gündemin uygulanmasında tu
tum yoik. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İçtüzüğün neresin
de, zatı âliniz hangi maddeye istinaden ikinci bir ba
kanın konuşmasını uygun bulmadınız? 

BAŞKAN — İçtüzüğün 60 ncı maddesinin 2 nci 
fıkrasına istinaden, Hükümet adına söz istenildi, ver
dim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İkinci bir bakanın 
'konuşmasını uygun bulmadınız. 

Sayın Başkan, o zaman lütfen oylayın, sayın Ba
kanın konuşma talebini oylayın. 

BAŞKAN — Yalnız, şimdi benim tutumum hak
kındaki izahatınızı dinledim de, Bakan adına konuş
maya yetkiniz yok ki. O, bakanın kendi takdirine kal
mıştır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Yaptığınız yanlış 
bir muamele. 

BAŞKAN — Yanlış olabilir de, onu söylediniz, 
benim yanlışımı ifade buyurdunuz yerinizden. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İki yanlışınızı söy
ledim. 

BAŞKAN — İki veya daha fazla; ama, sayın Ba
kan adına konuşma hakkınız yok. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Direndiği halde... 
Bakan adına kbnuşmuyorum; sizin tutumunuzun 

yanlış olduğunu belirtiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Bakanla Sayın Bingit anlaştı

lar efendim, Sayın Birgit bütün beyanlarını geri aldı, 
sataşma telakki edilecek beyanlarını; mesele bitti. 
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
ESAT K1RATLIOĞLU (NeVşehir) — Geri almak 
meselesi değil. Bir hususun açıklığa kavuşmas gereki
yor. 

BAŞKAN — Direniyorsanız oylayayım. Ben sa
taşma görmüyorum. 

Oyunuza arz edeceğim efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan lütfen zabıtları inceletin; sonra, sataşma varsa 
söz verin. Eğer sataşma varsa, her zaman yaptığınız 
gibi, zabıtları inceletin, «'Sonunda söz vereceğim» de
yin, işlemi devam ettirin efendim. Gündeme geçtiniz.. 

- Sataşma varsa, inceletin, sonra söz verirsiniz. 

BAŞKAN — Gündeme geçtim. Tabii bu sataş
manın gündemle falan alakası yok; bu oturum devam 
ettiği müddetçe bu konu halledilir. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, Meclisi çalıştırmak sizin göreviniz. 

(BAŞKAN — Efendim, ben çalıştırıyorum... He
pimizin görevi, Meclisi çalıştırmak hepimizin görevi. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Önce 
sizin. 

ıBAŞKAN — Önce, sonra diye bir şey yok ki... 
Herkes kendine düşeni tam yaparsa Meclis çalışır. 
Meclisi çalıştırmamak da elinizdedir, çalıştırmak da 
sizin elinizdedir. Benim, elimdeki İçtüzüğü tatbikin 
dışında herhangi bir yetkim yok ki. 

Milli Selâmet Partisi Grulbu Başkanlığının Dışiş
leri Bakanı hakkındaki Gensoru önergesi geçen birle
şimde okunmuştu... 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Direniş ne oldu? 

BAŞKAN — Efendim zaptı istedim. Zaptı hemen 
getirecekler, gereğini yapacağım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Evvela zaptı getir
tin. 

ıBAŞKAN — Zaptı (getirteceğim efendim. 

Görüşme gününe ilişkin önergenin oylama safiha
sında zamanımız dolmuştu ve oylama yapma imkâ
nını Ibulamamıştık. Şimdi bu önergeyi tekrar okuta
cağım, isonra onaylınızı alacağım. 

Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 5.8.1980 tarihli toplantısında 
bir Danışma Kurulu önerisi hazırlamak için oybirliği 
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sağlanamadığından, aşağıdaki önerimizin İçtüzüğün 
19 ncu maddesine göre işleme konmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
CHP Grup Başkanvekili . MSP Grubu Görevlisi 

Istanlbul Konya 
Metin Tüzün Şener Baittal 

Öneri : Okunmuş bulunan Gensoru Önergesinin, 
gündemin özel gündemde yer alacak işler kısmında 
yer alması ve gündeme alınıp alınmaması hakkın
daki igörüşmenin 26 . 8 . 1980 Salı günkü birleşim-
d'e yapılması ve bu ıkonudaki görüşme ve oylamanın 
yapılacağı igünlerde ibaşkaca 'konuların görüşülmeme-
isi önerilmiştir. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Anlıyamıyoruz Sa
yın Başkan. (AP sıralarımdan gürültüler) 

BAŞKAN — Bu önergeyi oylarınıza sunacağım 
efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çoğunluk yok... 
(AP sıralarından «çoğunluk yok» .sesleri), (10 millet
vekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — Onu da yerine getireceğiz. 
Evet, aradaşlarım isimlerinizi tespit ediyor. 
•Sayın Tüzün bir önerge göndermişsiniz. Bu öner

gede «Dışişleri Bakanı hakkındaki Gensoru işlemi 
için Mecliste çoğunluk vardır. Bir önceki oturumda 
kalidığımız yerden )bu konunun bitimine kadar»; yani 
bu önergenin oylama işlemi bitinceye kadar, «oturu
mun uzatılmasını öncelikle karar altına alınmasını arz 
ederim.» diyorsunuz. Aynı durumla karşılaşırsak ne 
yapacağız? Şimdi, «Ekseriyet yok» deniliyor. Bunu 
da öylarsam, onu da öylarsam... 

METİN TÜZÜN (Istanlbul) — Bu önergeyi önce
likle oya koyacaksınız, karar alacaksınız, ondan sion-
ra diğer işlemi yerine getireceksiniz. Çoğunluk yok
sa, zaten geçmeyeceksiniz; ama yoklamanın yapıldığı 
sırada, yoklama bitmeden, saat 19.00 olmadan oyla
manın... 

BAŞKAN — Saat 19.00'dan önce, bu durumu ar
kadaşlarımla istişare edeyim; lütfedin, bir düşüne
lim. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Yoklama iste
minden önce verildi Sayın Başkan. (AP sıralarından, 
«Yoklamayı yapın» sesleri) 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Benim önergem 
yoklama isteminden önce verildi, (ben daha önce ver
dim. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 
Şimdi, bir önergenin oylaması safhasındayız. Oy

lama safhasında başka bir önergeyi araya koyup 
oylatırsaSk, bunun pratik sonucu acaba mümkün mü? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Önce Verdik, yok
lama isteminden önce verdik. 

BAŞKAN — Hayır, bu geçen birleşimden kalma, 
devam eden bir iş. (AP sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, geçen 
birleşimde kaldığımız yerden devam etme konusun-
daJki önergeyi, yoklama isteminden önce verdim. Onun 
için bunu saat 19.001dan evvel karara bağlarsanız... 
(AP sıralarından gürültüler)' 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, bir 

evvelki oturumda saat 18.57 idi, sohbetlerle oylama
yı yapmadınız. (AP sıralarından, («Aynen senin yap
tığın gibi» sesleri) 

BAŞKAN — Mümkündür. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Şimdi, daha evvel 
şu çalışmalar biterken zatıalinize geldim, şerefli bir 
insansınız, yoklama istemi olmadan, elimi vurarak, 
Sayın Başkan, biraz isionra yoklama isteyecekler. Yok
lama istemi saat 19.00'a kadar bitmeyebilir. Karar 
alın; çünkü, hatalı tutumunuzdan dolayı size olan 
saygımızın devamında, muhabbetimizin devamında, 
araya bir husuis sokmayın dedim. 

Şimdi şu anda, Meclis .teamülleri böyle; ekseriyetin 
fiilen mevcut olduğu noktada bu işlemi yapacaksınız. 
Şayet, bu işlem, yoklamada ekseriyet olmadığı hâsıl 
olursa, zaten keentemydkûn hale gelir; ama, Mecliste 
tatbikat budur. Değilse, bu maddeyi çalıştırmak müm
kün değildir. Siz, şerefli bir insansınız, bu hatayı yap
mayın. 

Sayın Başkan, bu halta bir şey getirmez, yine bu
gün Gensoru görüşülmezse, yarın görüşülmezse, per
şembe günü zaten Anayasa gereğince görüşülecek; 
kmseye alet olmayın. Vicdanınıza da mevdudur. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Zaten alet olmaya gerek yok. Bu
yurduğunuz gibi, ben, mümkün mertebe bir gergin
liğe meydan vermeden bu birleşimlerin devam etme
sini istiyorum. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Simidi zabıtlar ge
lecek... 

BAŞKAN — Dinler misiniz efendim? 

İfade ettiğiniz gibi, im engellenirse, engellenirse 
bir yarın engellenir, ondan sonra engellenmesi Ana
yasa gereğince mümkün değildir; ama, benim hak
kım yok. Ben şimdi... (CHP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Zamanı gelince o meseleyi de 19.00' 
dan önce halledeceğim. 

METİN TUZUN (İstanbul) — -Saat 19.00'a | 
di. (AP sıralarından, «Yoklamayı yapın» sesleri) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Başoğlu?.. Burada. 
Sayın Ahmet Sayın?.. Burada. 
Sayın Halil Karaatlı?.. Burada. 
Sayın Aykurt?.. Burada. 
Sayın Ezgü?.. Burada. 
Sayın Tanrıverdi?.. Burada. 
Sayın Adem Ali Sarıoğlu?., Burada. 
Sayın Kaya Çakmakçı?.. (Burada. 
Sayın Oğuz Aygün?.. Burada! 
Sayın Gıyasdütin Karaca?.. Burada. 
Ad 'okumak suretiyle yoklama yapıyorum. Ekse

riyet olduğu takdirde, önergenizi de, Öbürünü de oy
layacağım, 

Buyurun. 
ŞENER BATTAL (Konya) — -Önergeyi oyla, 

önergeyi oylaman lazım. Önergeyi oyla Sayın Baş- • 
kan. '(CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Oylamam için çoğunluğun olması 
lazım. (Gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — 'Hayır, önergeyi 
oyla önce. 

BAŞKAN — Bağırmakla bir şeyi halledemezsi
niz Daha sakin konuşun. Önergeyi oylamam için ço
ğunluğun olması lazım. 

ŞENER BATTAL (Konya)' — Önergeyi oylama
nız lazım önce. 

BAŞKAN — Yapamam ki! .«Çoğunluk yok» di
yor. (Gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Konya) — Vicdanınızı dinle
yin. (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Benim vicdanıma göre değil; me
sele, Iburadaki rakamlara göre olacak. (AP sıraların
dan ıgürülitüler) önergenizi oylayacağım çoğunluk 
varsa. 

ORHAN SEZAL Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, yoklamayı düğmeyle yapın efendim. 

'BAŞKAN — Ad okuyarak yapacağım. 
Buyurun okuyun efendim. 

/(Yoklamaya' başlandı) 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan an

laşılmıyor. 
'BAŞKAN — Ben anlıyorum. 
Yoklamaya devam edi'yomz efendim : 
«Şükrü Bütün?.. Burada. 

Ahmet Çimbek...» 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

özür dileyerek 'bir şey söylemek istiyorum. 
BAŞKAN — Siz engellemeye katılmayın, oturun 

lütfen.: 
ŞENER (BATTAL '(Konya) — Sayın Başkan, 

«Yoklama işlemi ve yarım kalmış işlerin tamamlan
masına kadar süre uzatımım oylarınıza sunuyorum» 
demeniz lazımıdır. 

BAŞKAN — Henüz saat, 19.00'a 18 dakika var; 
yani zaman israfına niye uğraşıyorsunuz? 

Devam edin efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

şahsen diyemezsiniz, oylayacaksınız. 
BAŞKAN — Devam edin efendim. 
(Konya Mlletveklffi Necati KalaycıogUiu'nıa kadar 

yoklama yapuldu). 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, saat 19.00'a geldi; bir karar veriniz ar-
tik. 

BAŞKAN — Efendlilm kanar mı vereyim? 
ÇoğuirJuğutrniuz vaıridıır. (CHP sıralarımdan alkış

lar), 
«Okuınmuuş ıbulunain Gensoru Önlergesinlim, Gün

demlin «Özel Gündemde Yer Alacak İşJer»ı kısmımda 
yer akması ve gündeme aıknıp atamaması hakkında
ki görüşmenin 26.8.1980 Salı günkü bıMeşlimdfe ya-
pılllması ve bu konudaki görüşme ve oylamamın ya-
pıiDacağı günlerde başkaca konularım görüşülmemesi 
Önerilmiştin»!. 

Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Sayın Şenler Battal, sizin önergemiz ve Sayın Tu
zun'ün önergderinim artık işleme konulması için bir 
gerdk kalmamıştır. 

Zamanımız döflimuştuır. 
AHMET SAYIN (Bundur) — Çok güzel yaptınız 

Sayın Başkam, 'bravo, sizi tebrik ederirn. 
BAŞKAN — Yaran, 27.8.1980 Çarşamba günü 

salajt 15.00'te yapılacak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Birleşik ToıpHamtıısundan sonra toplanmak ve gün
demdeki konuları görüşjmıeik üzere ıbiMeşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati : 19.02 

* a * » i 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Si
vas iline bağlı bazı ilçeler arasındaki karayolu çalışma
larına ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Selâhattin 
Kılıç'in yazılı cevabı. (7/866) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 

28 . 7 . 1980 
Sivas Milletvekili 

Azimet Köylüoğlu 
Soru : 
Yıllardır Sivas - Suşehri ilçesi halkı tarafından ya

pılması istenen Zara - Suşehri (Geminbeli) yolu 1979 
yılı programına alınmasına karşın, iki yıldır konulan 
ufak göstermelik ödeneklerle yolun yapımında ciddi 
bir ilerleme görülememektedir. 

Yıllardır Karabayır'da ecel ile savaşan Suşehri 
halkı binlerce trafik kazası sonucu kaybettiği yüz
lerce insanını düşününce, bu yolun ne zaman yapı
lacağını merak etmektedirler. 

1. Bu Geminbeli yolunun yapılması için yapılan 
projenin parasal değeri nedir? Yıllar itibariyle ayrı
lan ödenek miktarları nedir? Bu yol ne zaman biti
rilecektir? 

2. Bu yol için 1980 yılı içerisinde ne gibi bir 
çalışma yapılacaktır? Ne kadar para harcanacaktır? 
1980 yılında ayrılan 5 milyon ödeneğin artırılması 
düşünülmekte midir? Ufak ödenekler ayrılmak su
retiyle bu yolun sürüncemede bırakılması mı hedef
lenmektedir? 

3. Koyulhisar ilçesinin Sivas'a bağlanması han
gi güzargahlarda ve ne zaman sağlanacaktır? Koyul- * 
hisar'dan Şerefiye üzerinde yol yapılması düşünül
mekte midir? Bu konularda yapılmış bir proje çalış
ması var mıdır? Hangi aşamadadır, varsa projelerin 
parasal değerleri nedir? 

4. Kangal • Divriği; Gürün - Sivas; Divriği -
Arapgir; Koyulhisar - Suşehri; Sivas - Hafik ve Ha
fik - Zara yolları ne zaman bitirilecektir? Bu yolla
rın yapılması için yapılmakta olan çalışmalar hangi 
aşamadadır? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 20 . 8 . 1980 

Ankara 
A.P .K.D; Bşk. Pl. Md. 

Sayı : A-08/11/539 
Konu : Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun yazık so
ru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1.8.1980 gün ve Kanunlar Md. 7/866/6010/ 

30970 sayılı yazınız. 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun Bakan

lığımıza yöneltilen yazılı soru önergesinin cevapları 
aşağıda sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla, 

Bayındırlık Bakanı 
Selâhattin Kılıç 

1. 1980 yılı Çalışma Programında 79 E010390 
DPT numarası ile yer alan Zara - Suşehri (Gemin
beli) yolunun proje tutarı 300 000 000 TL. dır. 

Yolun 1984 yılında bitirilmesi programlanmıştır. 
1980 yılı Yatırım Programına göre yıllar itiba

riyle ayrılan ödenek miktarı; 
1980 yılında 5 000 000 TL. 
1981 yılında 80 000 000 TL. 
1982 yılında 80 000 000 TL. 
1983 yılında 75 000 000 TL. 
1984 yılında 54 000 000 TL. dır. 

2. Zara - Suşehri yolunun uzunluğu 54 Km. 
olup, 1979 mali yılı sonuna kadar 5 990 000 TL. 
harcanarak etüt - proje ve bir kısım sanat yapısı ça
lışmaları yapılmıştır. 

Projesi tamamlanan Km. 0+000-10+000 arasın
da 1980 yılında 5 000 000 TL.'lık ödenek dahilinde 
Bölgesince emanet sanat yapıları çalışmaları sürdü
rülmektedir. Ayrıca bu kesimde 3 161 000 TL. kıeşif 
bedelli sanat yapıları işi de ihale safhasındadır. Km. 
10+000-54+000 arasının etüt ve proje çalışmaları 
ise kısım kısım devam etmektedir. 

1980 yılında, ek ödenek alınabildiği takdirde, adı 
geçen yolun ödeneğinin artırılması düşünülmektedir. 
Ufak ödenekler ayrılmak: suretiyle bu yolun sürün
cemede bırakılması söz konJsu değildir. Nitekim, 

— 741 — 



M. Meclisi B : 124 26 . 8 . 1980 O : 1 

ypkarıda belirtildiği gibi, yıllar itibariyle ayrılması 
planlanan ödenek miktarları da bunu teyit etmekte
dir̂  

3. Koyulhisar ilçesinin Sivas'a bağlantısı 2 gü
zergâh üzerinden sağlanacaktır. 

a) Koyulhisar - Suşehri - Zara Devlet yolu gü
zergâhı üzerinden Sivas'a bağlantı, 1980 Yılı Çalış
ma Programına göre 1984 yılında sağlanacaktır. 

b) Koyulhisar - Şerefiye - Zara il yolu güzer
gâhı üzerinden Sivas'a bağlantı için 1980i yılı Etüt 
Proje Programında Zara-Koyulhisar (Bey deresi) gü
zergâhı yer almaktadır. Bu pıograma göre 1980 yı
lında söz konusu yolun etüt, aplikasyon ve proje iş
lerinde çalışılması öngörülmektedir. 

Projesi tamamlandıktan sonra keşif bedeli hesap
lanacak ve ileriki yıllarda adı geçen yol Yatırım 
Programına alınarak yapımına geçilecektir. 

4. a) Kangal - Divriği yolu 85 Km. olup, Kan
gal'dan itibaren 22 Km.lik kesimi asfalt sathi kapla
madır. Ayrıca Divriği'den iti'oaran 11 Km.lik kesim 
de asfalt sathi kaplamadır. Yolun arada kalan 52 
Km.lik kesimi ise stabilize ?!arak hizmet görmekte
dir. Söz konusu yolun yapımı 1980 yılı programında 
yer almamaktadır. 

b) Gürün - Sivas yolunun Gürün - Kangal ay
rımı ıkesiimli 1980 Yılı Çalışma Programında 
79 E010400 DPT Numarası ile yer almaktadır. Pro
je maliyeti 300 000 000 TL. olup programa göre 1984 
yılında bitirilmesi öngörülmektedir. 

1980 yılı ödeneği 1 000 000 TL.'dk. Halen Km. 
0ı+000-39+000 iarasında aplikasyon çalışmaları ve 
Km, 54+000-63+000 (Bağırsak Deresi) kesiminde 
de Bölgesince kazı ve sanat yapı çalışmaları emanet 
olarak sürdürülmektedir. 1980 yılı için ayrılan öde

nek bu çalışmalar için yeteniz olup, ihtiyaç duyulan 
ödenek program değişikliği -1e aktarılacaktır. 

Kangal ayrımı - Sivas ar?„sı projeli olarak yapıl
mış ve asfalt kaplanmıştır. 

c) Divriği - Arapkir yolu 82 Km. olup, Divri
ği'den ayrıma kadar 3 Km.:.ik kısmı asfalt kaplama
dır. Ayrım - Arapkir arası standardı düşük bir yol
dur. Bu yol Yapım Programlında değilse de Takviye 
Programına dahil edilmiş olup 27 500 000 TL. öde
nek ayrılmıştır. Bu ödenekle mevcut üst yapı takvi
yesi yapılmaktadır. 

d) Koyulhisar - Suşehri yolu 1980 Mali Yüı 
Çalışma Programında 74 E010510 DPT Numarası 
ile yer almaktadır. Toplam proje maliyeti 310 000 000 
TL. olan yol ihaleli olarak yapılmaktadır. 1980 yılı 
ödeneği 85 000 000 TL/dir. Km. 1 + 80O-2Ö+746 
arasının sanat yapıları ve Km. 1+800-5 + 190, 
15 + 280-16+075 ve 19 + 976-20+747 arası toprak 
işleri çalışmaları, sürdürülmektedir. Yolun inşaatının 
1982 yılı sonunda bitirilmesi programlanmıştır. 

e) Sivas - Hafik - Zara yolu 1980 Mali Yılı Ça
lışma Programında 76 E010150 DPT Numarası ile 
yer almaktadır. Proje maliyeti 182 000 000 TL. yo
lun uzunluğu 70 Km.'dir. 1979 Mali Yılı sonuna ka
dar 138 000 000 TL. harcanarak sanat yapılarının 
tamamı, Sivas 0+000 olmak üzere, Km, 0+000-62 
+ 920 arasının toprak işleri Km. 0+000-25 + 700, 
Km. 38 + 160-51+600, Km. 56 + 700-70+000 arası
nın üst yapı işleri tamamlanarak Km. 0+000-25 
+ 70/0 arasının asfaltı yapılmış ve trafiğe açılmıştır. 

1980 Mali Yılında 44 000 000 TL.'lık ödenek ile 
Km. 25 + 7O0-38 + 16O-51+600-56 + 70O arasının üst 
yapı işleri tamamlanarak, mevsim içinde asfaltı ya
pılacak ve yol inşaatı 1980 yılı sonunda tamamlana
caktır. 
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GÜNDEMİ 

124 NCÜ BİRLEŞİM 

26 . 8 . 1980 Sab 

Saat : TBMM Birleşik Toplantısından Sonra 

1 -
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1'. — Gensoru Önergeleri. 
2. — Meclis Araştırması önergeleri. 

3. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1979; 
Ocak, Şubat 1980 aylarına ait Millet Meclisi Hesap
larını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/53) (S. Sa
yısı : 495) (Dağıtma tarihi : 7.7.1980) 

4. — Millet Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, 
Mayıs 1980 aylarına ait Millet Meclisi Hesaplarını 
înceleme Komisyonu Raporu. (5/54) (S. Sayısı : 496) 
(Dağıtma tarihi : 1 7 . 7 . 1980) 

5. — Millet Meclisi Başkanlığı tezkereleri. 

6. — Danışma Kurulu önerisi. 

7. — Meclis Araştırması komisyonlarının süre 
uzatımına dair Başkanlık önerileri ile komisyon baş
kanlıkları tezkereleri. 

8. — CHP, MSP ve MHP Millet Meclisi Grup 
larının İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre müşterek 
önerileri. 

9. — İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca doğru
dan doğruya gündeme alınma önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. — Anayasa Mahkemesinde Açık Bulunan 2 
Asıl Üyelik îçin Yapılacak Seçime Dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı Tezkereleri ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından Kurulu Karma Komisyon 
Raporu ve Aday Listesi. (3/83, 3/84) (S. Sayısı : 
63'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 18.8.1980) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun 
Hükmünde Kaıarnamenin Kabulüne Dair Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Reddedilen Metni Hak
kında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliklere iliş
kin Millet Meclisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/245; C. Senato
su : 1/626) (S. Sayısı : 273'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 28.2 .1980) 

2. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi \* 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Milli Savunma ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/170) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

4. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında K<* 
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

5. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı MajddderfoiMi Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/672) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 30.4.1979) 

6. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın Bir Kı
sıra Personele Fiili Hizmet Müddeti Verilmesi "için 
5434 Sayılı Kanunen 32 nci Maddesinin Değiştirilme-



si ve Blir Fılkira Elklemmıesıinıe İlişiklin Kamun Tekili fi ile 
C. Senatosu Erzurum Esiki Üyıesi Hilmi Nallbantıoğ-
lıu'num ayını kornoda (kanun tekıllifii ve Bayındırlık, imar 
Ulaştırma ve Turizm Komliısyonu Raporu ile Konya 
Milletvekilli Semer BaUtıaıl'ın İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyanınca günderhıe alınma önergesi. (2/180ı, 2/190) (S. 
Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 8.2.1980) 

7. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısının Millet Meclisince Kabul edilen Metni 
Hakkında C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve . C. 
Senatosunca Yapılan Değişikliklere ilişkin < Millet 
Meclisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/153; 
C. Senatosu : 1/624) (S. Sayısı : 143'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihî : 15.2.198ü; 

8. — Kütahya Milletvekili A. Mahir Ablum ve 
10 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
na Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/701) (S. Sayısı : 391) 
(Dağnfcmıa tarihi : 8.2.1980) 

9. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet üluğbay ÇLP~ 
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

10. — 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) 

11. — Malatya, Merkez ilçesi, ismetliye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82Me kayıtlı Hacı'bekir 
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) 

12. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Alfcay 
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) 
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j 13. — Dursunbey ilçesi, Naipler Köyü, Hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu, ŞakibeMen 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 : 
1 4 . 2 . 1978) 

14. — Korkuteli ilçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'te kayıtlı ismail oğlu, Düriye'den ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

15. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

17. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor

saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
•a 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

18. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C Senatosu S Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 .2 .1978) 

19. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adialet Komisyonu Raporu. 

j (2/313) (S. Sayısı: 53) (Dağıtma tarihi :. 28 . 2 . 1978) 



20. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 noi maddesi
nin 2 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/312) 
(S. Sayısı: 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) . 

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

22. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
noi maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) 

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

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

25. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye ilker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği 
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1978) 

26. — Milli Savunma eski Bakanı İlharni San-
car'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
'21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet

velindeki 19065 sayılı 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 
Jair 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) 

27. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay-
QI Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/293, 2/291) (S. Sayısı 79) (Dağıtma ta-
'ihi : 25 . 4 . 1978 ı 

28. — Nuri Sayın'ın, 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 : 26 . 4 . 1978) 

29. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

30. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca seçilen eski 
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) 

3L — Tokat - Merkez ilçesi Sof yon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı ; 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 . 1978) 

32. — Ali Ulusoy'un, Özel Affına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

33. — 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) 



34. — Veli oğlu 1955 doğumlu Balkı Güneş'in, özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

35. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S, Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

36. — ismail Niyazi Aksoy'un, özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

37. — 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) 

38. — 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 
tşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

39. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Erytldız'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) 

40. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ye Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

41. — 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) 

42. — Konya Milletvekili İhsan Kalbadayı 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) 

43. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, İmar 
Affı Kanun Teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

44. — izmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'te kayıtlı ismail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 

ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 .1978) 

45. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
ili, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın 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) 

46. — İmar ve iskân' Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu^ 
(1/159) (Ss Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1,1979) 

47. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı iş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin iki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi, uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı iş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

49. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına ilişkin 6594 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ile C. Senatosunca reddedildiğine daiı C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi MiUr Eğitim 
Komisyonu Raporu. (M, Meclisi : 2/141; C. Sena' 
tosu : 2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; 
C, Senatosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

50. — 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, imar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları rapottarı. (1/121) (S, Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5.2.1979) 



51. — 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 Hakkında 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) 

52. — Kastamonu Milletvekili Saibri 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) 

53. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı ; 332) (Dağıtma tarihi ; 
293.1979) 

54. — Bursa Milletvekili eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1979: gün ve 49 sayıl) 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1979 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 10.4.1979) 

55. — Yunaik İlçesi, Hacıfakıiı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiye
tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (3/558) (Ss Sayısı : 347) (Dağıtma tari
hi : 27 . 4 . 1979) 

56. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/473) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1979) 

57. —- Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in, 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ile 15 arka
daşının, Ordu.Milletvekili Memduh Ekşi ile 3 arkada
şının, Fındık Tarımı Hakkında Kanun teklifleri ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 

ve Köy İşleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S, Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18.5.1979) 

58. — Rize Milletvekili Sami Kumlbasar ile Yıl
maz Balta'nın, Divanbakırlı Gemisi Mürettebatının 
özel Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/655) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
24 t 5 . 1979) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sa
hanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın OLay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4.6.1979* 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto
kol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili tdari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/242) (Ss Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 61. —Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 4 t 6 . 1979) 

62. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad- • 
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 4 , 6 . 1979) 

63. — Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül 
ve 2 arkadaşımn, İbrahimoğlu Cemal Alemdar'ın Af
fı için Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/743) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

64. — Osman Kızılkuyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(1/286) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

65. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen Dilaver Göçemen (Göçmen)in Özel Affı 
Hakkında 2232 numaralı Kanun ile Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/296) 
(S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi ister. 
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66. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövj ve 10 ar
kadaşının, 2739 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 221 sayılı Ka
nunun yürürlülkten kaldırılmasına ilişkin Kanun Tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/764) (S. Sayı
şı : 373) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1979) 

67. — Aydın Milletvekili Selami Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vamıik Tekin'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 noi maddesinin 5 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Ada 
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1979) 

X 68. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında «Trakya'da ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudut 
Olaylarının Önlenmesi ve Halli hakkında Anlaşma» 
ile Trakya hududunda ve Meriç Nehrinin Denize 
Döküldüğü Bölgede Hudut işaretlerinin Muhafaza
sı, Kontrolü, Balkımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyon 
lan raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 . 1979) 

69. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
40 nci Maddesinin (Ç) Fıkrasının (1) Sayılı Bendinin 
(5 ve 6) Sıra Sayısında Belirtilen Yaş Sınırlarının 
Değiştirilmesine ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ko
misyonları raporları. (1/243) (S. Sayısı : 377) (Dağıt
ma tarihi : 27.12.1979) 

70. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek 
Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Değişik 2 nci Maddesinin ikinci Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/353) (S. Sayı
sı : 379) (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1980) 

71. — C. Senatosu Konya Üyesi Erdoğan Bak-
kaılbaşı'nın, Bahri Çan'ın Özel Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/809) (S. Sa
yısı : 380) (Dağıtma tarihi : 17 . 1 . 1980) 

72. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16.7.1965 
gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 nci maddesiyle 
140 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine 
ve bu Kanuna bir ek ve bir geçici madde eklenmesine 
dair 2246 numaralı Kanun ile geri gönderme tezkeresi 
ve İçişleri Komisyonu Raporu. (1/297) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1980) 

73. — Jandarma Eratı Hakkındaki 1861 sayılı Ka
nuna ek 4005 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci Maddele
rinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli 
Savunma ve İçişleri komisyonları raporları. (1/279) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 28 . 1 . 1980) 

74. — Adli Tıp Kurumu Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul edilen metni hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişikliklere ilişkin Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Raporu. (Millet Meclisi : 1/156; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/643) (S. Sayısı : 348'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1980) 

75. — İsparta İli, Sütçüler İlçesi, Sarımehmetler 
Köyü, cilt 24, sayfa 37 de nüfusa kayıtlı, Hüseyin oğ
lu, Fatma'dan olma, 16.2.1946 doğumlu Veli Acar'ın, 
ölüm cezası ile mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/597) (S. 
Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . J980) 

76. — Mehmet Nuri oğlu, 1957 doğumlu İsmail 
Sökmen'in özel affına ilişkin yasa tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (1/287) (S. Sayısı : 382) (Dağıt
ma tarihi : 4 . 2 . 1980) 

77. — Sinop ili, Ayancık ilçesi, Çamyayla köyü, ha
ne 23/7, cilt 31, sayfa 41 de nüfusa kayıtlı, Hakkı 
oğlu Fati'den olma 1943 doğumlu Fşref Özcan'ın ölüm 
cezasıyla mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık Tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/587) (S. Sayısı : 383) 
(Dağıtma tarihi : 4 , 2 . 1980) 

78. — 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Kanununun Elk 2 noi Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Değiştirilin esine İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/280) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 8.2.1980) 

79. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 
537 nci maddelerinin Değiştirilmesi ve 503 ncü Mad
desine İki Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
Hakkında C. Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve C. 
Senatosunca Yapılan Değişikliklere İlişkin M. Mec
lisi Adalet Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/677; 
C. Senatosu : 2/154) (S. Sayısı : 291'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 15.2.1980) 

80. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Solmaz Belül 
ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı konudaki 
Kanun Teklifleri ve Plan Komisyonu Raporu. (1/275, 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 
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2/561, 2/626) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15,2.19800 

81. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Türk 
Farmakppesi Hakkında Yasa Önerisi ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı'nın Türk Farmakopesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu. (2/724, 2/301) (S. Sayısı : 393) 
(Dağıtma tarihi : 15.2.1980) 

82. — Cumhuriyet Senatosu Ordu Üyesi Orhan 
Vural'ın, Vatani Hizmet Tertibinden, Ragıp oğlu 
1928 Gönen doğumlu, Yılmaz Çolpan'ın eşi ve ço
cuklarına Aylık Bağlanmasına İlişkim Yasa Teklifi. 
ve Plan Komisyonu Raporu. (2/845) (S. Sayısı:398) 
(Dağıtma tarihi : 15.2.1980) 

83. — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları ra
porları. (1/495) (S. Sayısı : 399) (Dağıtma tarihi : 
15.2.1980ı) 

84. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 109 ar
kadaşının 9.5.1969 günlü ve 1177 sayılı Tütün ve Tü
tün Tekeli Kanununun 38 nci maddesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu. (2/698) (S. Sa
yısı : 394) (Dağıtma tarihi: 26.2.1980) 

85. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu'nun, Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan do
ğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun teklifi 
ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları. OIR56) 
(S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 26.2.1980) 

86. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 2 mad
de eklenmesine dair kanun ve Cumhurbaşkanlığınca 
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve içişleri Komisyonu Raporu. (1/21) (S. Sayısı : 
432) (Dağıtma tarihi . 26.2.1980) 

87. — 6785 sayılı İmar Kanununun 39 ncu madd v 
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Anı -
yasa Komisyonu mütalaası ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 26.2.1980) 

88. — Konya Milletvekili Şener Battal ile Anka
ra Milletvekili Semih Eryıldız'ın, Konya'nın Kulu 
İlçesi Karacadağ Köyü nüfusuna kayıtlı, 1946 do
ğumlu Mahmut Ateş'in Özel Affına Dair Kanun Tek
lifi ve Konya eski Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın 
Aynı Konudaki Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/824, 2/797) (S. Sayısı : 434) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1980) 

I 89. — Türk Ceza Kanununun 236, 311, 449 ve 
450 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/504) 
(S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 10.3.1980) 

90. — Muhammed oğlu 1918 doğumlu Muham-
med Mamo'ya Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komis-

J yonu Raporu. (1/346) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma ta-
1 rihi : 4.3.1980) 

91. — Dört Kişiye Vatani Hizmet Tertibinden 
I Aylık Bağlanmasına İlişkin Yasa Tasarısı ve Plan 
I Komisyonu Raporu. (1/186) (S. Sayısı : 439) (Da

ğıtma tarihi : 4.3.1980) 

92. — 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad-
j delerinin Değiştirilmesi ve Geçici Madde Eklenmesi

ne İlişkin Kanun Teklifi Hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresi ve C. Senatosunca Yapılan Değişik
liklere Dair M. Meclisi Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm Komisyonu Raporu. (M. Meclisi: 2/528; 
C. Senatosu: 2/157) (M. Meclisi S. Sayısı: 327'ye 
1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 937) (Dağıtma tari
hi: 18.3 . 1980) 

93. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 9 . 5 . 
!969 günlü ve 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nununa Bağlı (!) Numaralı Cetvelde Değişiklik Ya 

| pıhnası Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu. (2/861) S. Sa-

I yısı : 440) (Dağıtma tarihi : 18 . 3 . 1980) 

X 94. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu Değiş
tiren 202 sayılı Kanunun Değişik Geçici 4 ncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Aynı Konudaki Kastamonu Milletvekili Ali Nihat 
Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan ve 2 
arkadaşının, C. Senatosu Adana Üyesi Nuri Âdem
oğlu ve 6 arkadaşının Konya Milletvekili Şener Bat
tal ile C. Senatosu Konya Üyesi Ahmet Remzi Ha-
tip'in ve C. Senatosu İstanbul Üyesi Emin Uyansoy' 
un Teklifleri ^ ve Plan Komisyonu Raporu. (1/497, 
2/663, 2/673, 2/704, 2/767 ve 2/819) (S. Sayısı : 441) 
(Dağıtma tarihi : 1 8 . 3 . 1980) 

95. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Sadi Irmak'ın, 1750 sayılı Üniversiteler Kanu
nunun 24 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Da
ir Yasa Teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/811) (S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 20.3.1980) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 



96. — 1730 sayılı Yargıtay Kanununun 48 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu, (1/256) 
(S. Sayısı : 445) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1980) 

97. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Mad
delerine Fıkralar Eklenmesine ve Kanuna Yeni Bir 
Madde ilavesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu, (1/502) (S, Sayısı : 446) (Dağıtma 
tarihi : 24,3,1980) 

98. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanu
nunun 1 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/501) (S, Sayısı : 447) (Dağıtma tarihi : 
24.3.1980) 

99. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Er
dinç'in, Başlık Parasının Yasaklanması ile ilgili yasa 
önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/668) (S. Sa
yısı : 448) (Dağıtma tarihi : 26.3.1980) 

100. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
Abdullah Başkan'ın Özel Affına ilişkin Yasa Önerisi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/807) (S. Sayısı : 
449) (Dağıtma tarihi : 26.3.1980) 

X 101. — Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdası
na İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/293) (S. Sayısı : 460) 
(Dağıtma tarihi : 8.4.1980) 

X 102. — 1 Mayıs 1968 Tarihli Türkiye - İsviç
re Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil Eden Ek Söz
leşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/515) (S. Sayısı : 463) (Da
ğıtma tarihi : 8.4.1980) 

X 103. — 16 Şubat 1976 Tarihinde Barselona'da 
İmzalanan Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunma
sına Ait Sözleşme ile İki Protokol ve Eklerinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları Raporu. 
(1/259) (S. Sayısı : 459) (Dağıtma tarihi : 14.4.1980) 

X 104. — Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe 
Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi 
Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonları raporu. (1/49) (S. Sa
yısı : 462) (Dağıtma tarihi : 14.4.1980) 

105. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Değişik 49 ncu Maddesinin (b) Ben
dindeki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(1/500) (S. Sayısı : 464) (Dağıtma tarihi : 14.4.1980) 

X 106. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
panya Devleti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/303) (S. Sayısı : 461) (Dağıtma tarihi : 
14.4.1980) 

107. — Borçlar Kanununun 110 ncu Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/349) (S. Sayısı : 465) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 4 . 1980) 

108. — Konya İli, Yenimahalle Nüfusu Hane 23, 
Cilt 176/01, Sayfa 58'de kayıtlı Ali kızı Nergiz'den 
olma 25.5.1958 doğumlu Dudu Gül'ün ölüm ceza
sıyla mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/951) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi : 15 . 4 . 1980) 

109. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun Bazı 
Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları 
ve Milli Savunma, Adalet ve Plan Komisyonları Ra
porları. (1/355, 1/294) (S. Sayısı : 467) (Dağıtma ta
rihi : 18 . 4 . 1980) 

110. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ilişkin Yasa tasarısı hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliklere dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/169; C. Senatosu : 1/648) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 324'e 1 nci ek; C. Senatosu 
S. Sayısı : 946) (Dağıtma tarihi : 24.4.1980) 

X 111. — Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Ka
rarların Tanınmasına ve Tenfizine ilişkin Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun ta
sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/299) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma tarihi : 24.4.1980) 

112. — Ordu İli Aybastı İlçesi Armutlu Mahallesi 
nüfusu hane 58/67, cilt 001/02, sahife 43'de kayıtlı 
Mehmet oğlu Behire'den olma 1.1.1956 doğumlu Ca
fer Aksu'nun (Altuntaş) ölüm cezasına mahkûmiye
tine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (3/1000) (S. Sayısı : 469) (Dağıtma tari
hi : 24.4.1980) 

(X) Açık oylamaya tabî işler. 



X 113. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi 
Uluslararası Teşkilâtı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İş
letme Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair Kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporla
rı. (1/509) (S. Sayısı : 470) (Dağıtma tarihi : 24.4.1980) 

X 114. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Ceza Yargılarının Yerine Geti
rilmesine ilişkin Anlaşmanın onaylanması ve uygu
lanması hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/350) (S. Sayısı : 472) 
(Dağıtma tarihi: 24.4.1980) 

X 115. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ce
za İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/347) (S. Sayısı : 473) (Dağıtma tarihi : 24.4.1980) 

X 116. — Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Ka
nuna dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/300) (S. Sayısı : 474) (Da

mıtma tarihi: 24.4.1980) 
X 117. — Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine iliş

kin Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişle
ri komisyonları raporları. (1/269) (S. Sayısı : 475) 
(Dağıtma tarihi: 24.4.1980) 

X 118. — Tedhişçiliğin Önlenmesine dair Avrupa 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/202) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma 
tarihi : 24.4.1980) 

X 119. — Vasiyet Tasarruflarının Biçimine ilişkin 
Kanun çatışmaları konusunda Sözleşmeye katılmamı
zın uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. v .̂'175) 
(S. Sayısı : 477) (Dağıtma tarihi : 24.4.1980) 

120. — Esnaf ve Sanatkâr Siciline İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 3 
Arkadaşının, Esnaf ve Sanatkâr Sicili Kanunu Teklifi 
ve Adalet ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komis
yonları Raporları. (1/274, 2/295) (S. Sayısı : 471) (Da
ğıtma tarihi: 28.4.1980) 

121. — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Fıkralar Ek
lenmesine İlişkin Kanun Tasarıları ile Bursa Millet
vekili Kasım Öffadım'ın, C. Senatosu Nevşehir Üyesi 
Ragıp Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
nın, aynı mahiyetteki Kanun teklifleri ve Dışişleri 

ve İçişleri Komiyonları raporlarL (1/290, 1/496, 
2/393, 2/522, 2/805) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma Tarihi: 
9.5.1980) 

X 122. — Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yeniden Teş
kilatlanması, Silah, Araç ve Gereçlerinin Alımı, Ye
nileştirilmesi Amacıyla, Milli Savunma Bakanlığına 
Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere Girişme Yet
kisi Verilmesi Hakkında 1904 ve 2020 Sayılı Kanun
larla Değişik 27 Haziran 1972 Tarih ve 1601 Sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan Ko
misyonları raporları. (1/518) (S. Sayısı : 479) (Dağıt
ma Tarihi: 9 . 5 .1980) 

X 123. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşu 
Kanunu Tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
raporları, (1/140) (S. Sayısı : 480) (Dağıtma tarihi : 
14,5.1980) 

124. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun Değişik 49 ncu Maddesinin (d) Bendine 
Bir Fıkra Eklenmesine ve Değişlik 109 ncu Maddesi
nin (a) ve (b) Bentlerinde Değişiklik Yapılmasına Dâ
ir Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan Komis
yonları raporları. (1/512) (S. Sayısı : 481) (Dağıtma 
tarihi: 16.5.1980) 

125. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesine 
ve Bu Kanuna Bazı Fıkralar ile Ek Geçici Maddeler 
İlave Edilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Milli Sa
vunma Komisyonu Raporu. (1/517) (S. Sayısı : 482) 
(Dağıtma tarihi: 29.5.1980) 

126. — Ankara Milletvekili Erol Saraçoğlu'nun, 
Naci Başsorgun'un özel affı hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/903) (S. Sayısı : 
483) (Dağıtma tarihi: 29.5.1980) 

127. — Yozgat Milletvekili A. Fuat Eyüboğlu ve 
2 arkadaşının, 26 . 1 . 1978 Gün ve 2110 Sayılı Kanun
la Değişik 18.5.1974 Tarih ve 1803 Sayılı Kanunun 
15 nci Maddesinin (A) Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklfii ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/777) (S. Sayısı : 484) (Dağıtma tarihi : 29.5.1980) 

128. — 1330 Tarihli Askeri Tayınat ve Yem Ka
nunu Muvakkatına Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komisyonu Ra
poru, (1/532) (S. Sayısı : 485) (Dağıtma tarihi : 
2.6.1980) 

129. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nun Tasarısı ve Milli Savunma ve Adalet kömis-* 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 
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yonlan raporları. (1/31) (S. Sayısı : 486) (Dağıt
ma tarihi : 9 a 6 , 1980) 

130. — Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun Tasarısına Dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/27, 2/164; 
C. Senatosu : 1/685) (M. Meclisi S. Sayısı : 369'a 
1 nci ek: C. Senatosu S. Sayısı : 1014) (Dağıtma ta
rihi : 13.6.1980) 

131. — Aslkeri Ceza Kanunu Tasarısı ve Konya 
Milletvekili Şener Battal'ın 1632 sayılı Askeri Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Adalet 
Komisyonları raporları. (1/29, 2/526) (S. Sayısı : 487) 
(Dağıtma tarihi : 13.6.1980) 

132. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, Ferudun Durum'un Özel Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/915) 
(S. Sayısı : 488) (Dağıtma tarihi : 13.6.1980) 

133. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine ve 144 
sayılı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununa Bağlı 
Ek Cetvelin 2 nci Sütununun Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan Komis
yonları raporları. (1/529) (S. Sayısı : 489) (Dağıtma 
tarihi : 13.6.1980) 

134. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 6 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa 8 . 7 . 1971 gün ve 1425 sayılı 
Kanunla Eklenen ve 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sayılı 
Kanunla Değiştirilen Ek 6 nci Maddenin 1 nci Fık
rasının Değiştirilmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçtü
züğün 38 nci Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma 
Önergesi. (2/806) (S. Sayısı : 492) (Dağıtma tarihi : 
18.6.1980) 

X 135. — Mali İstikrar Kanun Tasarısı ve Kon
ya Milletvekili Şener Battal ile Sivas Miletveiklili Azi
met Köylüoğkı'nun, Konya Milletvekili Şener Battal 
ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Kas-
taimıonu Milletvekili Sabfi Tığlı, İstanbul Milletvekili 
Metlin Tözün ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-
lu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner, Kas-
taırîonu Milletvekili Salbri Tığlı ve Ankara Milletveki
li Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can ve 2 Arkadaşının, Kayseri Milletvekili Turhan 
Feyziioğlu ve 5 Arkadaşının, Adana Milletvekilli Ne
dim Tarihan'ın, Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğ-

lu'nun, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Anka
ra Milletvekili Semih Eryıldız'ın, C. Senatosu Cum
hurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi Hüsamettin Çelebi' 
nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege ile Hatay Mil
letvekili Öner Miski'nin, Konya Milletvekili İhsan Ka
badayı ile Tokat Milletvekili Farulk Demirtola'nın, 
İzmir Milletvekili Neccar Tüılkcan'm, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Yusuf Özbaş ile 4 arkadaşının, 
Rize Milletvekili İzzet Akçal ile 5 Arkadaşının, Kon
ya Milletvekili Şener Battal'ın, Adana Milletvekili 
Oğuz Yazıcıoğlu'nun, Kayseri Milletvekilli Tur
han Feyzioğlu ve 2 Arkadaşının, Artvin Mil
letvekili Mustafa Rona ve 3 Arkadaşının, C. Se
natosu Cunuhurbaşkamıtnoa Seçilen Üyesi Adnan Ba-
şer Kafaoğlu'nun, Çeşitli Vergi Kanunlarında Deği-
şiiklilk Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Plan 
Komisyonu Raporu. (1/522, 2/1, 2/11, 2/17, 2/20, 
2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 2/66, 2/78, 
2/82, 2/84, 2/109, 2/118, 2/124, 2/503, 2/525, 2/543, 
2/798, 2/799, 2/813, 2/814, 2/818, 2/825, 2/827, 
2/878) (S. Sayısı : 490) (Dağıtma tarihi : 27.6.19S0) 

136. — Zonguldak Milletvekili Burhan Karaçelik 
ve 9 Arkadaşının, 19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı 
Avukatlık Kanununun 2.11.1978 Tarih ve 2174 Sayılı 
Kanunla Değişik 81 nci Maddesinin 2 Numaralı 
Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/934) (S. Sayısı : 491) 
(Dağıtma tarihi: 27.6.1980) 

137. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel 
ve 231 Arkadaşının, 9.7.1961 Tarih ve 334 Sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 95 nci Maddesine 
İkinci ve Üçüncü Fıkra Olarak İki Fıkra ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Anayasa Komisyonu Raporu. (2/935) (S. Sayısı : 493) 
(Dağıtma tarihi : 1.7.1980) 

138. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ile Abdullah Tomıba'nın, İstanbul Boğaz Köprüsüne 
«Fatih Köprüsü» Adının Verilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/222) (S.; 
Sayısı : 494) (Dağıtma tarihi : 1.7.1980) 

139. — Banka ve Diğer Kurum ve Kuruluşların 
Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/559) (S. Sayısı : 497) (Dağıtma tarihi : 
31.7.1980) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

(Millet Meclisi 124 ncü Birleşim) 


