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me alınması, yapılan görüşmelerden sonra reddolun-
du. 

9 Mayıs 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 19.34'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili İstanbul 

Muslih Görentaş Recep Özel 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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II. — GELEN 

8 . 5 . 1978 

Teklif 
1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 193 

sayılı Gelir Yergisi Kanununun 29 ncu maddesine bir 
fıkra ilavesi hakkında kanun teklifi. (2/585) (Plan 
Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/310) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/311) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (3/312) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

4. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'm yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/313) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

5. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'm, yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi. (3/314) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

6. — İstanbul Milletvekili Muammer Aksöy'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/315) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

7. — Tokat - Merkez ilçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25. 9.1957 doğumlu Ad
nan Kavakh'mn, TCK'nun 450/9 ncu maddesi uya
rınca idam cezasıyla mahkûmiyetine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (3/316) (Adalet Komisyonuna) 

8. — Lockheed Uçak Şirketi ve Mc Donnel Doug-
las Şirketi konulanna ilişkin olarak Adaletin Yerine 
Getirilmesinde Karşılıklı Yardım Usulleri hakkındaki 
Anlaşmanın süresinin 8 Temmuz 1977 tarihinden iti
baren geçerli olmak üzere bir yıl için uzatıldığının 
31 . 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince 
Millet Meclisi Genel Kurulunun bilgisine sunulma
sına dair Başbakanlık tezkeresi. (3/309) (S. Sayısı : 96) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978) (GÜNDEME) 

No. : 56 

KÂĞITLAR 

Pazartesi 

Raporlar 
L — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sos

yalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolosluk 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) (S. Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 .5 1978) 
(GÜNDEME) 

2. — Hükümetlerarası Avrupa Göç Hareketleri 
Komitesi (CİME)'nin kuruluş yasasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu. (1/116) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978) (GÜNDEME) 

3. — Türkiye, tran ve Pakistan tarafından imza
lanan kalkınma için Bölgesel İşbirliği Teşkilatı ile il
gili İzmir Andlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu. (1/124) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
8 . 5 . 1978) (GÜNDEME) 

Sözlü Sorular 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, 

1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

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

3. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nün, 
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

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

Yazılı Sorular 
1. — İstanbul Milletvekili Recep Özel'in, Bur

haniye'de Nur Risalelerini okuyan kişilere polisçe 
baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/241) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'm, Kıb
rıs Türk Federe Devletinin danışmanına ilişkin Dış
işleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/242) 

3. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
TARİŞ'in üretim durumuna ilişkin Ticaret Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/243) 
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No. : 57 

9 . 5 . 1978 Sak 

Tasan 

1. — 1997 sayılı Hacettepe Üniversitesi Öğretim 
Üyeleri ve Öğretim Yardımcıları Kadro Kanununa 
ek kanun tasarısı. (1/136) (Milli Eğitim ve Plan Ko
misyonlarına) 

Teklifler 
1. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Mehmet Kılıç 

ile 3 arkadaşının, 20 . 2 . 1968 tarih ve 1005 numa

ralı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde değişiklik ya
pılması ve Kore Gazilerine Aylık Bağlanmasına İliş
kin 27 . 4 . 1976 tarih ve 1985 sayılı Kanunun 1 ve 
2 nci maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi. (2/586) (Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 

2. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 10 
arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğünün 19 ucu mad
desinin değiştirilmesine dair İçtüzük değişiklik teklifi. 
(2/587) (Anayasa Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 142 nci Birleşimini açıyorum. 

III. YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; salonda bulunan sayın üyelerin yüksek ses
le belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arkadaşla
rın birer tezkere ile raüracaatlanm rica ediyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başhyonızv 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Türk 
Devletini yıkmak amacıyla solcu ve komünistlerin 
giriştikleri faaliyetler hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Üç sayın mületvekiti arkadaşımın 
gündem dışı söz istemi vardır, yerine getiriyorum. 

İzmir Milletvekili Sayın Zeki Efeoğhı, son Türk 
Devletini yıkmak ve komünizm rejimini gerçekleş-
tirniiek amacıyla faşizm sloganı altında solcu ve ko
münistlerin giriştikleri faaliyetler hakkında buyurun. 
(AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Efeoğhı, süreniz 5 dakikadır efendim. 
ZEKİ EFEOGLU (İzmir) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; 
Son günlerde Türkiye'de meydana gelen anarşik 

olaylar bilindiği gibi had safhaya çıkmış, son Türk 
Devletinin varlığını hedef almıştır. 1 Mayıs olay
ları, geçmiş diğer olaylar, faşizm sloganı adı altın
da Türkiye'de komünizm hareketlerini kamufle şekil
leriyle meydâna gelmektedir. Ne hazindir ki, Hükü
met dahi faşizm sloganı altmda meydana gelen anar
şik olayların üzerine gidememekte, 
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Rusya'nın 1935 yılında Üçüncü enternasyonal yedinci 
kon&esiade aldığı bir kararı Türkiye'de uygulamak
tadırlar. Buna göre dünya devletlerinde kim ko
münist hükümet değilse, o faşist hükümettir. Fert 
komünist değişe o faşisttir. 

Türkiye'de faşizm yoktur. Türkiye'de faşizm slo
ganı altında komünizm yatmaktadır. Gerek İçişleri 
Bakanlığının, gerek Hükümetin, gerek Hükümet 
mensupEarmın, bu slogan altında komünizm mese
lesini daha iyi kavram attmda, konuyu görebilme
leri için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Aziz arkadaşlar, Türkiye ve Türkiye'deki ko
münizm mâalesef Hükümetin müsamahası atanda 
kuvvet bulmaktadır, kuvveti 1 Mayıs olayları bu
nun en tipik ımsalidiH-. Faşizm sloganı adt attında, 
orak çekiçü bayrakların arkasında Cumhuriyet Halk 
Partisi miBetvekiBeri yürüyüş yapmıştır. Türkiye'de 
1 Mayıs m&mgierinde bir tek Türk bayrağınm ol
madığı, bir tek Türk büyüğünün resmimin buhmma-
dığı bu yerde» faşizm sloganı altında Hükümetin mü
samahasını ve o Hükümete mensup üyelerimin bulun
ması ibret verici ve korkunçtur arkadaşlar. 

Muhterem nıîBetveMBerî, Sayın Hükümeti uya
rıyorum ve soruyorum: Türkiye'de faşizm var mıdır, 
yok mudur? 

DURMUŞ ALt ÇALIK (Konya) — Vardır. 
ZEKt EFEOĞLU (Devanda) — Vardır diyorsu

nuz. Türkiye'de faşizmi öven bir tek kitap gördü
nüz mü? Türkiye'de faşizmi öven bir tek makale gör
dünüz nü? (CHP sıratanndan «Çok, çok:» sesleri) 
Türkiye'de, Türkiye duvarlarında «Yaşasm Hitler», 
«Yaşasın MussoMnib lafını gördünüz mü, «Yaşasm 
faşizm» gördünüz mü? 

İSMET ATALAY (Kars) — Ama sen yazdın, 
konuşmak için sen yazdın. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 
ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaş

lar» stefc bir şey söyleyeceğim: Ne diyor Saym Ece-
vk? Saym Başbakan Büfeni Ecevit ne diyor bakı-
uas «Çağımızda komünist diktatörler bütün rnnh»-
Bflerîne faşist damgası vururlar» (22 Mayıs 1957, 
Ulus Gazetesi). Arkasından, «Faşistler, haikmv me
mulların ve noMderin önünde yemMgiye uğradılar» 
(MÜfiyet, 11 Ekim 1975). Arkasından, Oslo'da 15 
Arahk 1975 MUryet gazetesinde «Türkiye'de faşizm 
yoktur». Peki bun» göre, Türkiye'de faşizm ohna-
dığuuı göne neden faşizm sloganı altmda komünist
lere saha veriByor aziz arkadaşlar? Niçm atmıyor 
Halk Partili miBetvekiK arkadaşlarım? 

Türkiye Devletini korumak Adalet Partisi bünye-
siyfe, müi mefkureye inanmış diğer partililerin 
bünyesiyle alakası yok. MUüyetçi Halk Partili ar-
daşlarun var, neden 1 Mayala öfi* bir tek Halk 
Partili miDetvekül arkadaşım ayağa kalkmadı? Ne
den Türkiye Cumhuriyeti içerisinde orak çekiçü kı
zıl yıldızlarım arkasında yürüyen milletvekillerini ve
to etmedi? (AP sıralarından «Bravo» sesleri aftış-
lar) Devlet varlığım kaybediyor. Yürüyüş yaptığınız 
o basa Halk Partili milletvekillerinin 1 Mayıs Disk 
mitinginde yürüyüş yapağı insanlar ne dtryor bakı
nız, bayrakları nasıl tarif ediyorlar? «Partimizin 
bayrağı kırınızı zemin üzerinde yıldız ve yıldızın 
içmde çekiç oraktır. Bayrak kızıl rengini dünya 
proleter devriminden ve bu uğurda şehitlerin dök
tüğü kandan almaktadır. Bayrağımızda parıldayan 
yıldız son amacımız olan komünist toplumdur. Biz 
bu yıldızın, yani Marksizm, Leninizm, Maoiznr dü
şüncesinin ışık tuttuğu yokla mücadele ediyoruz. 
Bayrağımızdaki çekit orak işçi köylü ittifakına da
yanan proletarya diktatörlüğünü temsil etmektedir.» 

BAŞKAN — Toparlayınız Saym Efeoğhı. 
ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Bu düşünce al

tında insaınları peşinde sürükleyen bazı Halk Partili 
ıniHetvekîK arkadaşlara diğer müh* mefkureye inan
mış miRetvekiM arkadaşlarıma yan çıkmak ve onlara 
karşı mili mefkureye yumruğunu vurmak mecburi
yetindedirler arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti par
sel parsel komünizme gidiyor. Hükümet seyirci, 
daima sağ, daima sağ, daima sağ, sol lafı yok, ko
münizm Kafi yok; Devlet varlığını kaybediyoruz ar
kadaşlar. 

Sözlerimi şöyle bağlıyorum: Bana bir tek faşizmi 
öven bir gazete çıkarın; ama öbür tarafta 131 ko
münist gazete çıkıyor, 131. Marks var, Engels var, 
Lenin var; bayraklarında bunlar var aziz arka
daşlar. 

Gemi, Hükümeti uyarm, Devlet varhğmı mü
dafaa edeMm. Adalet Partisi anarşiye karşı sizimle 
beraber. 

BAŞKAN — Bağlayınız Saym Efeoğhı. 
ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Muhterem ar

kadaşlar, bu sebeple... 
SADULLAH USUMt (Balıkesir) — Erkeksen 

hepsini söyle, 10 tsmpfâıtfn ismini söyle. 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Ben mi? 
BAŞKAN — Saym Efeoğhı, bağlayınız efen

dim. Karşüıkh görüşmeyelim, bağlayınız efendim. 
Rica ediyorum bağlayınız efendim. 
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ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Şu kurtuluş, bu 1 
kurtuluş; 131 komünist yayın çıkıyor, bir tek fa- I 
şizm kitabını gösteremezsin. 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — 131 tanesini I 
say, erkeksen say. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, rica ediyorum bağ
layınız. Bağlayınız efendim. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Yarm geleceğim, 
size, 131 gazeteyi huzurunuzda gözlerinize sokaca
ğım^ 

İSMET ATALAY (Kars) — Kendi güzüne sok 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, bağlayınız. 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Şunu da söylü

yorum... 
BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, bağlayınız. 

ZEKt EFEOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Sayın Balıkesir Milletvekili, Halk Partili millet-
vekillerini çok istismar ettin, çok komünistleri des
tekledin. Senin yerin burası değil, esasında senin 
yerin Moskova, Mao... (CHP sıralarından, «Sözünü 
geri alsın» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, Sayın Efeoğlu... 
(CHP sıralarından gürültüler) Bir dakika. 

Sayın Efeoğlu, inmeyiniz bir dakika. Sayın 
Efeoğlu, bir dakika, kürsüye buyurun. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayım Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Tüzün. 
Sayın Efeoğlu, son sözünüzü, yanlış anlaşılma

ması için tavzih ediniz efendim. (CHP suralanndan 
gürültüler) Efendim, bir yanlış anlama olmaması 
için arkadaşımdan tavzih etmesini rica ediyorum... 
(CHP sıralarından gürültüler) Sayın Yıldız, Baş
kanlık burada gereken müdahaleyi yapıyor. 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Efendim, ben 
diyorum ki, Balıkesir milletvekilinin tutum ve dav
ranışları -şahsi değil- tutum ve davranışları, bir 
günden bir güne komünizm aleyhinde konuştuğunu 
görmedim. Şahsının gitmesi değil, fikrinin gitmesi. 
Onun yanında... (CHP sıralarından gürültüler) «Ha
yır» deyin, neden Halk Partili arkadaşlarım müna
kaşa etmiyor? 

Aziz arkadaşlar, yarın geleceğim, Atatürk yerine, 
İsmet Paşa yerine bütün duvarlarda Lenin var, Sta-
lin var, Marx var, Engels var aziz arkadaşlar... 

ORHAN ŞEZAL (Kahramanmaraş) — Senin ce
binden çıktı onlar. Yalan söylüyorsun. (CHP sıra
larından gürültüler) 
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ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Zafer meyda
nına git, görürsün orada. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu... 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Tamam efendim, 
çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, son sözünüzün bir 
partiyle ilgili olup olmadığı hususunda arkadaşları
mızın tereddüdü var, lütfen bunu tavzih etmenizi ri
ca ediyorum. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Efendim, izah 
ediyorum. Arkadaşımızın şahsının Moskova ile il
gili olduğunu söylemiyorum; fikriyatının o yönde ol
duğunu söylüyorum. Bu memlekette, bu kürsüden 
Nurhak dağlarında öldürülen komünistler için ağıt 
yapıldı. Çok rica ederim, böyle demeyin. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Efeoğlu. 
Buyurun bağlayın. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Teşekkür ede
rim. (AP sıralarından alkışlar) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

«1 Mayısta orak çekiçti bayraklar arkasında yürü
yen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri» dedi; 
aynen tabir budur. Birincisi bu. 

İkincisi, «Cumhuriyet Halk Partisi Marksizmi, 
Leninizm!, Maoizmi savunan miBetvekillerini niçin 
veto etmiyor» tarzındaki görüşmeleri konusunda söz 
rica ediyorum. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Doğru. 
BAŞKAN — Şimdi bu hususta Sayın Efeoğlu'nun 

bir şeyi olmadı. (CHP sıralarından «Haydaa» ses
leri, gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, 1 Ma
yısta orak çekiç... 

BAŞKAN — Sayın arkadalarım, rica ediyorum; 
sayın üye söz aldı, kendisiyle konuşup anlaşıyoruz. 
Bağırmanıza herhalde gerek yok. Çok rica ediyo
rum. 

Buyurun. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, «1 Ma

yısta orak çekiçti bayrakların arkasında yürüyen 
Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri» dedi. (AP 
sıralarından «Doğru» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım. Evet... 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Bu konuda söz 

istiyorum. 
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BAŞKAN — Grup başkanvekilleri, grup adına... 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Grup adına de

ğil efendim. Ben orada grup adına bulunmadım. 
Ben Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak ora
da bulundum. Ben grup adına da . bulunmadım. 
Ama ben o toplantıda... 

BAŞKAN — Şimdi anlaşalım. Siz sataşmayı 
Cumhuriyet Halk Partisine yapıldığı için mi istiyor
sunuz?... 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Hayır efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisine öyle şey yakışmaz. Ama 
nıOeltvekfli olarak biz itham edildiğimiz için ben söz 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, orada 24 milletvekilinin bu
lunduğu ve şahsınıza yönelik, tek kişiyi kastede
rek, isminizden bahsederek bir ifade olmadığım za-
tıâlüıiz de gördünüz Sayın Tüzün. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Efendim, yirmi-
dörtte bir dahi olsa bu söz hakkmı doğar. 

BAŞKAN — Şimdi, yirmiidörtte bur olsa da, 
adınızdan bahsetmediği için söz hakkınız doğmaz. 
Size söz veremem o hususta. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, önce 
peki dediniz. 

BAŞKAN — Doğmaz efendim, doğmaz; öyle bir 
şey yok efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Var efendim. Ni
çin yok? 

BAŞKAN — Hayır. İçtüzüğümüzde de açdcça bir 
sataşma durumu ismen veya parti olarak vardır. Bu 
türlü 24 milletvekilinden şu şeyin içerisinde kimin ol
duğunu saptamak imkânı yoktur. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim 24 ki
şinin içindeyim, ben varım. Böyle bir durum ba
na resmen sataşmadır. Buna nasıl yok diyebilirsi
niz? 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Bakın siz de 
24 olduğunu söylüyorsunuz. 24 rakamını siz de 
kultandınız Sayın Başkan? Nereden biliyorsunuz? 

BAŞKAN — Kendileri söylüyorlar efendim, bu
radaki konuşmacılar da söylüyorlar. 24 kişinin içe
risinde Sayın Tüzün'ün, sizin olduğunuzu ismen bah
settiler mi efendim? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Ben olduğumu 
söylüyorum. 

BAŞKAN — Siz olduğunuzu söyleyebmrsiniz. 
Sataşmanın size ait olduğunu değerlendirmem için... 
(CHP şıralarından gürültüler) Sayın Tüzün bu ko
nuda söz veremeyeceğim. (CHP sıralarından gürül

tüler) Veremeyeceğim efendim. Sataşma yok efen
dim, şahsınıza sataşma yok. Lütfen oturunuz, lüt
fen... 

ALT AN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan siz 
grup adına zannederek söz veriyordunuz, arkadaşım 
kendi adına söz istemektedir. 

BAŞKAN — Ben CHP Grupu adına sataşma var
sa grup yöneticileri... 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Say m Metin Tüzün konuşacak
tır efendim. 

BAŞKAN — Grup adma Sayın Metin Tüzün, 
buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA METİN TÜZÜN (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın miBetveMüeri... (AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, rica 
ediyorum bırakın hatip rahat konuşsun. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — 1 Mayıs 1978^ 
yasaların tanıdığı haktan yararlanarak Devrimci İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu Taksâm'de bir tören dü
zenledi 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Var mı öyle bir 
tören? (CHP sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Aynı tören Ada
let Partisinin iktidarda olduğu devirde de düzenlen
di efendim. (AP şualarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ezgü... Sayın Ezgü rica edi
yorum efendim. (AP sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Adalet Partisi
nin iktidarda olduğu devirde de düzenlendi. 

Efendim, o devrin saygı duyduğum Başbakanı 
da burada, içişleri Bakam da orada. Sizin iktidar 
devrinizde de düzenlendi efendim. Yalan söylüyor
sam kendi yöneticilerinize sorarsınız. (AP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar rica ediyorum, bırakın 
hatip rahat konuşsun. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Yasaların tanı
dığı hakları kullanarak Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu, Taksâm'de bir tören düzenledi. 
Bu törene, ben ve benimle beraber 23 Cumhuri
yet Halk Partili arkadaşımız katıldık, doğru. 

1 Mayıs 1978'den önce, günlerce basında, siya
setçilerin ağızlarında soygun, talan, hücum sözleri 
oldu. «1 Mayısta İstanbul talan edinecek» dendi, 
«Soygun yapılacak» dendi (AP sıralarından «Millet 
hapsedildi» sesleri) Aflah'a şükürler olsun, İstan
bul'da 1 Mayısta emekçiler vardı, işçiler vardı doğ-
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ru; ama soygun yoktu. (AP sıralarından gürültüler) 
2 Mayısta, 3 Mayısta, 31 Mayısta ve 364 Mayıstaki 
soygunun hesabını 1 Mayısta yine soracağız. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

1 Mayısta Cumhuriyet Hale Partisi milletvekil
leri yürüdü, doğru; ama 1 Mayısta Cumhuriyet Halk 
Partisi milletvekilleri orak çekiçli bayrağın arkasında 
yürümedi. Çünkü, 1 Mayısta Taksinı'de orak çe
kiçli bayrak yoktu. (AP sıralarından gürültüler) 
Yoktu. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Kızıl 
bayrağın arkasında yürüdünüz. 

BAŞKAN — Sayın Özutku, Sayın Özutku rica 
ediyorum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Bun
lar kızıl bayrağın arkasında yürüdü. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, oturunuz ye
rinize rica ediyorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Kendisine güve
nen insanlar, kendi inancına güvenen insanlar her 
yere girerler; ama kendi görüşlerini savunurlar. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Yalan
cılar. 

METÎN TÜZÜN (Devamla) — Sayın BSrgit ge
çen gün burada söyledi (AP sıralarından gürültü
ler) Sataşma yapmıyorum, lütfen bağışlayınız. 

BAŞKAN — Çok rica edîyorjum, çok rica edi
yorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Türkeş 
Hıristiyan Demokrat Partisi kongresine gitti diye... 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Komünistlere karşı 
mısınız? 

BAŞKAN — Saym Efeoğlu, lütfen yerinize otu
runuz, Saym Doğan oturunuz. (AP ve CHP sıra
larından karşılıklı ayağa kalkmalar) Sayın arkadaş
lar, lütfen yerinize oturunuz. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Sayın Türkeş 
Hıristiyan Demokratik Partisinin kongresine gitti diye, 
Hıristiyan mı oldu? Hayır, böyle bir şeyi kabul et
miyorum. Kendi görüşlerine inanan insanlar her 
yere giderler; ama, kendi görüşlerini savunurlar. Şu 
ilkel düşünceyi kafalarınızdan çıkarın, şartlanmış 
kafalarla demokrasi ornıaz. Nasıl ki, 70*indeM insan
dan jet pilotu olmazsa... 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Komünizme karşı 
mısınız?.. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Söyleyeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Karanhkh görüşmeyin. Saym Tu
zun, Sayın Tüzün cevap vermeyin, rica ediyorum. 

METİN TÜZÜN (Devamla) — Söyleyeyim de, 
hepiniz dinleyin. Ben siyaset adamıyım, benim 
kendi görüşlerim vardır, ne derecede, nerede olduğum 
beni ilgilendirir; ama, ben bir partinin mensubuyum. 
Partim nereye kadar nerede varsa, ben en fazla 

. o kadar varım; ama size bir sorum var: Hırsızlığa 
karşı mısınız? (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 
O zaman 1 hafta sonra görüşelim, randevu veriyorum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 

Başkan, «Şartlanmış kafalar» demek suretiyle grupu-
muza hakaret etmiştir. (CHP sıralarından gürül
tüler, «Otur ulan, sus» sesleri) 

HASAN VAJVMK TEKİN (Giresun) — Sen ar
tık dayak istiyorsun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 
Saym özutku, lütfen yerinize oturunuz. Rica 

ediyorum oturunuz ve yerinizden söyleyiniz. 
Arkadaşlarım, ben müdahale ediyorum. Niha

yet her milletvekili sizin arkadaşımzdır, birbirinize 
bu türlü sözlerle kırıcı olmayın lütfen. 

SADULLAH USUMİ (Bahkesir) — Sayın Baş
kan, şahsıma sataşma vardır; onun için söz istiyo
rum. «Senin yerin CHP sıraları değil, Moskova'dır» 
dedi. 

BAŞKAN — Sizin şahsınıza böyle sataşma yok 
Sayın Usumi. 

SADULLAH USUMİ (Bahkesir) — Aman efen
dim, nasıl yok Saym Başkan? 

BAŞKAN — Sizin şahsınıza böyle bir sataşma 
yok. Zaptı getirteyim, adınızdan bahsedilerek böyle 
bir sataşma varsa gayet tabii söz vereceğim. 

SADULLAH USUMİ (Bahkesir) — Var efendim, 
var; bekliyorum. 

2. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gaydalı'nın 
Bitlis tütüncülüğü hakkındaki gündem dışı konuşma
sı ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın 
cevabı. 

BAŞKAN — Saym Bitlis Milletvekili Abidin 
inan Gaydalı, Cumhuriyet Hükümetimiz ve Bitlis 
tütünüyle ekicileri hakkında gündem dışı söz istemiş
siniz. 

Buyurun efendim. 
ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitli») — Sayın Baş

kan, değerîi arkadaşlarım; ilimiz Bitlisin ekonomik 
yaşamı hakkında bazı açıklamalarda bulunacağım. 
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Bitlis'imiz de diğer geri kalmış veya bırakılmış yö- I 
relerimizden biridir. Nedense her yeni Hükümet ku
ruluşunda, o hükümet programının hazniamştnda ve ı 
de her hükümet programının Meclislerde okunuşunda I 
iermiz bir coşkuyla dolar; ne yazık ki, bu coşku sade- | 
ce programların okunmasına kadardır. Ondan sonra l 
bu programlar geleneksel olarak Devlet arşivlerindeki | 
yerlerine kaîldırılır. Bugüne defe kurutan hükümetlerin I 
programlarına Ibakın: Doğu ve Güneydoğu yörelerimi- I 
ze öncelik, kalkınmasına yardımcı olmak, geri kalmış- | 
lıktan kurtarmak vesaik vesaik? edebiyatları... I 

Bir örnekle bu yörelerimize uygulanan yanlış polıi- | 
likalara değinmek istiyorum: Türkiye tütüncülüğünde I 
baş tacı olan Bitlis tütününü ve bu kıymetli tütünü ye- j 
tiştiren ve bu üründen başka hiçbir geçimi bulunma- I 
yan tütün ekicilerimizin zor yaşam koşullarım huzur- I 
Harınıza sergilemekle sizleri de bu yöreye öncelik ve j 
ivedilikle el uzatılmasında banla yardımcı olmanızı is- I 
tiı'ham edeceğini. Bitiş tütünü dünyaca meşhur virün- I 
ya tipi en kaliteli tütündür. Tekelin çıkarmakta oldu- f 
ğu bütün filtreli sigaralarımıza esas niteliğinde har- I 
inanlara özellikle konulur. Bu kaütelî tütün ekim sa- t 
balarımız maalesef sınırlandırılmıştır. Bu nedenle istin- I 
salimiz bu yıl olduğu gübi 1 milyon 3CRh bin kilogram I 
civarındadır. Tek alıcı Tekeldir, t Hm izde sınırlandır- I 
ma kaldırıldığı takdirde ekime elverişli ve kalite düşük- I 
Kiğtine asHa sebep olmayacak olan üretim artacak, bu I 
kaliteli tütüne tüccarlar da talip olacaktır. Bu suretle | 
tekelin tekelinden çıkacak olan bu ürüne daha fazla I 
değer verileceğinden, yoksul üreticilerimizin yavan ek- I 
ineklerine katık olan sigara dumanının yanında bir ka>- I 
şık tarhana da bulabileceklerine inanıyorum. I 

Bu açıklamalarımdan sonra tütün üreticilerine umut I 
Hükümeti tarafından verilen fiyata bakalım: Her böl- I 
gemize verildiği gibi Bitlis'e de % 14'3Ük bir artış. Ya- I 
ni 9 lira. Enflasyon hızının °/0 2A olduğu bir ülkede, | 
% 14'Mik bir artış; umut Hükümeti mi, yoksa mevcut 1 
umutlan yitirme Hükümeti mi anlamak biraz zor. I 

Ege'ye % 14, Marmaraya % 14, Karadeniz'e % 14 
ve de BMs'e % 14'lük bir artış. PeMt bu bölgelerdeki 
üreticilerimizin yaşam koşullan bir mi? Eşitse neden I 
Hükümet programlarında büfemiz geri kalmış gösteri- I 
liyor? Sayın Başbakanımıza dja sormak «stiyorum': Sos- I 
yal adalet bu mudur? | 1 

Şimdi sorarım umutsuzluk Hükümetine, uygula- I 
mak istediğiniz sistem ne? Uygulamak istediğmiz poM- I 
tik» ne? Yörelerimizde de kızıl bayrakların dalgalan
masını ve arkasından da Sayın tçişleri Bakanın, «Bu 
büyük bir aşamadır» sözünü mü bekliyorsunuz? Hayır 1 
arkadaşlar... | 

I BAŞKAN — Toparlayınız Saym Gaydalı. 
ABİDİN tNAN GAY1>ALI (Devamla)— ... Tak-

I simMeki * i dönümlük yerden başka şirin yurdumuzun 
I hiçbir yeri kızıla boyarrnıayacaktır. Uros 1940*!ann 
l ulusu değil. Zannettifinfeden daha da uyanık, daha da 
[ bilinci. (AP sıralarından «Bsaıvo» sesleri) 
[ İşte halkçı Hükümetin icraatlarından birkaçı: Et Ve 
| Bahk Kurumu ürünlerine % 66t zam. Tütün üreticM-
I ne % 14. Arkasından da «Halk bonfile yemiyor ki 
[ 'bonfileye zammı fazla tuttuk» gibi sesler. Gülünç ol-
t mayalan arkadaşlar, öyle diyeceğinize, «Halka yarusı-
I mayacak, hale zaten et yemiyor ki» desenize... 
i Biraz dalla «kıstırılınca, «Biz enkaz devraldık» gibi 
I flözîer. Saniyen, Saym Gümrük ve Tekel Bakanı Ma-
I taracı'nnı «Perişan ve bozuk bir bütçe devraldık; mev-
[ eut imkânları zorlayarak bu zamları yapalbifdik» şek-
I ündeki beyanlarını doğru bulmuyorum. 
I BAŞKAN — Bağlayın Saym Gaydalu 

ABÎDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Salisen, 
I Sayın Mataracı ve arkadaşlarının bozuk bir bütçeyi 
I de vardıkları, evet altını çizerek tekrarlıyorum, bozuk 
t bir bütçeyi devralmadıkları Yüce Meclisimiz ve Türk 
I kamuoyunun malumlarıdır. 
I Şimdiki Cumhuriyet Hükümetimiz, bir önceki Bü-
I kümetin bütçe kanununu aynen benimsemiş, hiçbir 
I değişiklik yapmadan kammlaştırıimatsına gayret et-
I miş ve kendi gruplarınca da güven oylamasıyla kuv-
I yeden fiile çıkartmışlar. Cumhuriyet Haüc Partisi feti-
I darma Sayın Mataracı ve arkadaşlarının Gümrükten 
I TIR kamyonlanyla mal kaçırırcasına bu bütçeyi sırt-
I layıp armağan etmişlerdir. Armağanlarını vatandaş hu-
I zurunda beğenmeyen ve zavaih yetiştiricilerine lütuf 
I mahiyetinde yaptıkları zamlarla övünmenin de hiçbir 
I anlamı yoktur. 
I Zaten eksantrik bir hükümet modelinden başka bir 
I şey beklemek olasılığı da olanaksızdır. 
I Evet arkadaşlar, ülkemiz günden güne kötüye git-
I inektedir. Bunda sorumluluk, başta Saym Cumhurbaş-
I kam olmak üzere bütün parti İderleri ve hepimizin 
I büyük rolü vardır. Elek tutmanın zamanı gelmiştir, 
I aksi takdirde uzanacak yabancı eller şefkatten öteye 
I eBerJmizin kemiklerini kırmaktan başka hiçbir işe ya-
I ramayacaktır. 
I " Hürmetlerimi arz ederim. (AP sıralarından alkış

lar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Gaydalı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA

TARACI (Rize) — Saym Başkan, arkadaşım hilafı ha-
I kötat beyanda buhınrmışrur. Bu konuda Yüce Meeltee 
I bilgi arz etmek: için söz istiyorum, 
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BAŞKAN — Buyurumuz Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA

TARACI (Rize) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; bendeniz huzurunuzda biraz evvel bazı konula
ra temas eden kıymetli arkadaşımın ifadelerine cevap 
vermek üzere buraya gelmiş bulunuyorum. 

Bu, kendilerinin alışageldiğiniz buyudur, devam et
sinler. Biz görevlimize şerefimizle devam edeceğiz. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Yalnız, Yüce Meclise «% 14 Karadeniz tütününe, 
% 14 Ege tütününe, % 14'te Marmara tütününe zam 
yapıldı, % 14 de Doğu bölgesine zam yapıldı» diye 
ifadede bulundular. Doğrudur. Ancak, arkadaşıma -
Bütllŝ te kendisini de gördüm - kendisine de ifade et
tim. «Bu Doğu bölgesi şimdiye kadar laf edebiyatı ile 
uyutulmuş» dedim. 

Hakikaten yürekler acısı bir ta'blo gördüm. Doğu 
bölgesine Hükümet olarak özel bir programın yapıl
masına içtenlikle katıhyomm. Şu ana kadar Doğu böl
gesine maalesef hiçbir şeyin gitmediğini bizzat muşa* 
bade ettim. 

Sayın milletvekilleri, ancak Hükümet olarak ve 
Gümrük ve Tekel Bakanı olarak Doğu bölgesine ver
diğimiz fiyat, Yüce Meclisin bilgilerine sunmak için 
şunu arz edeyim; doğrudur, % 14'tür. Biz ayrıcalık 
yapamazdık. 

«Bozuk bir bütçe» diye ifade kullandılar. Bozuk 
bütçe almadığımızı iddia ediyorlar. 

Sayın arkadaşım, zamanın Maliye Vekili Sayın 
Cihat Bilgehan'la temasımda, müteaihihitîere 17 milyar 
4CıO milyon lira borç olduğunu bana söyledi. Bütçenin 
çok ağır yükler altında olduğunu bizzat zamanın Ma
liye Vekili bana şikâyet etti. E, bizim böyle bir bütçe 
yi almadığımızı ifade etmek herfıaMe yersiz olur. 

Sayın arkadaşlar, şunu ifade edeyim... 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Satın aîınmasay-
dın? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Devamla) — Satın atanacak adamın nerede 
olduğu, kim olduğu bilinir sayın arkadaşım. Ben cevap 
vermek istemiyorum. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Çok rica ediyorum 
arkadaşlarım, bırakın hatip rahat ifade etsin fikrini. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY MA
TARACI (Devamla) — Biz çok iyi biliyoruz. Ben bir 
şey demeyeceğim. Siz Mataracıya çarptıkça Matara
cıyı şahlandırıyorsunuz; teşekkür ederim. Ben, inanç» 
lammla yüce milletime, yüce ulusuma ve demolkra@L'ye 
hizmet etme inancında bir yolda olduğumu; yoksa, 
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kimseye uşaklık yapmak için parlamentoda olmadığı
mı da arz etmek istiyorum. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, % 14 zam her tarafta doğrudur. 
Her tarafta aynen yaptım. Ancak, bugünkü bütçenin 
içinden, Bakan olarak, Doğu bölgesinin özelliğini göz-
önüne almak suretiyle ortalama fiyatta % 2 olarak 
yapılan toleranslı zammın, Doğu bölgesinin özelliği 
gözönüne alınmak suretiyle % 5 olarak saptandığını 
Yüce Meclisin bilgilerine sunmakta fayda mülahaza 
ediyorum; ancak, biüjşünikü bütçe içerisinden bunu 
çıkar taibiîd iğimizi de ifade ediyorum ve böylelikle de 
Doğu bölgeisind'e bugünkü ibiıtçenin verdiği imkânları 
bu şekilde kullandığımıza da Yüce Heyetinize sunar, 
saygılar sunarım. (CHP sıralarından akışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mataracı. 

CİHAT BİLGEHAN (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakan, konuşmalarında benim ismimden bah
settiler. Söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilgehan. Sataşılan 
konu üzerinde lütfen efendiim. 

bütçe 

CİHAT BİLGEHİN 
daha fazla bir konu 
, Sayın Başkan, değerli 

Sayın Bakan bu kürsüde 
sederek, bütçenin bozuk 
ğimi ifade ettiler. 

Bir defa bozuk 
bilmiyorum. Nasıl olursa 
sa düzgün olur.... 

GÜNAY YALIN 
m Gaydalı'ya sor. 

BAŞKAN — Rica 
IÎÎZ, arkadaşımız düşüncesi 
kânını buSsun. 

CİHAT BİLGEHİN 
şım Adalet Partisi 
nize gelmiş ve Rize' 
cakların ödenmesi 
görüşmem sırasında 
itibariyle imkânların 
nin alacaklarının 
bütçe imkânına bağlı 

Nitekim kendileri 
le bir imkâna sahip 
di seçim bölgem olan 
almış bulunduğu tütüıderin 
ödememiş bulunmaktadır 
burada «bütçe bozuktu 

(Balıkesir) — Tabii efendim, 
üzerinde görüşecek değilim. 

i arkadaşlarım; 
de bendenizin isaninden bah-
oiduğunu kendisine siöyledi-

diye bir tabir olduğunu ben 
bütçe bozuk oMr, nasıl olur-

(Ordu) — Bozuk olup olmadığı-

ediyorum, rica ediyorum bırakı-
lini açıkça ifade eîme im-

bütçeı 
i l 

(Devamla) — Sayın arkada-
milletvekiîi iken gerçekten bende-

çay müstahsilleri ile ilgili aîa-
komısunda görüşmüştük. Ben bu 

nin, özellikle nakit durumu 
verdiği ölçüde çay üreticiîeri-

gönderiİmekte bulunduğunu, bunun 
olduğunu ifade etmiştim. 
de Bakan olduktan sonra, böy-

olmadığı için, bizzat benim ken-
Savaştepe ve İvrindi'de satın 

parasını bugüne kadar da 
. Binaenaleyh, kendilerinin 

» «bütçe doğruydu» şeklinde-
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ki beyanları gibi bir beyanım vaki olmamıştır. Bütçe 
imkânları neyi gerektirmişe o yapılmıştır. 

Bu tavzihi yapmak için söz aldım. 
Sayın Başkana teşekkür eder, hepinize saygılar 

sunarım. (AP şualarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bilgehan. 

3. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, ko
operatif sektörü üzerinde Ticaret Bakanlığınca sürdü
rülen müdahaleci tutum hakkındaki gündem dışı ko
nuşması ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülülerin 
cevabı. 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığınca kooperatif sek
törü üzerinde sürdürülen müdahaleci tutum üzerinde, 
İzmir Milletvekili Erol Yeşitpınar, buyurun. (AP sı
ralarından alkışlar) 

Süre 5 dakikadır Sayın Yeşilpınar. 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; kooperatif sektörünün 
gidişi hakkında son yapmış olduğum gündem dışı 
konuşmamdan bu yana, tespit edebildiğim bazı aksak 
ve çarpık konulan sizlere açıklamak istiyorum. 

Birinci konu : 9 Şubatta Ticaret Bakanlığının Ta
rım Kredi Kooperatifleri üzerindeki müdahaleci bas
kılan konusunda gündem dışı bir konuşma yapmış, 
bazı belgeleri açıklayarak Sayın Bakam uyarmış, bu 
hatalı, baskılı tutum ve davranışlarından vazgeçme
lerini rica etmiştim. Sayın Bakan cevap vermek üze
re kürsüye gelmiş ve şu konuşmayı yapmış idi. Bakı
nız o gün Sayın Bakan Teoman Köprülüler bana ce
vaben ne diyordu; basıU zabıttan aynen okuyorum. 
(104 ncü Birleşim Sayfa 570) : 

«Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleri Yönetim 
Kurulunun bazı üyelerinin, yine de partilere kayıtlı 
olduğu hakkında ihbarlar aldığım için, Teftiş Kuru
lundan müfettişleri görevlendirdim. Sayın Yeşilpınar' 
dan istirham edeceğim, birkaç gün sonra belgelerle o 
yönetim kurulunun yasalara uygun olup olmadığım 
kendisine vesîkalandıracağım. Müsaade etsinler, Sa
yın Yeşilpınar'ın 1 - 2 gün daha sabretmesini tekrar 
istirham ediyorum, 1163 sayılı Kooperatifler Kanu
nuna aykuı şekilde yönetim kurulu üyesi olarak ora
da oturan kimse varsa, Ticaret Bakam olarak onlan 
görevden almak benim de yasalara saygım ve vazi
femdir» diyor Saym Ticaret Bakanımız. 

İşte Ticaret Bakanının 92 gün önceki cevabı bu
dur. Ben sorumda, 1581 sayılı özel Kanuna tabi olan 
Tarımı Kredi Kooperatiflerinden bahsediyorum; ce
vabında ise Saym Bakan, 1163 sayılı Genel Kanundan 
bahsediyor. Bu da Saym Bakanın kooperatifçilik ko

nusunda ne denli bilgisinin olduğunu açıkça ortaya 
koymaktadır. 

Saym Bakanın bu konulardaki bilgisinin yetersiz
liği Meclis tutanaklarıyla tescil edilmiştir. Şimdi soru
yorum, konuşmasında «Birkaç gün sonra belgelerle 
kendisine vesîkalandıracağım, müsaade etsinler» de
diğinden bu yana tam 92 gün geçmiştir. «Saym Ye
şilpınar'ın bir iki gün daha sabretmesini tekrar istir
ham ediyorum» dediği günden itibaren 3 ay geçmiş
tir. Halen ne bir açddama yapdmış ye ne de bir ce
vap verilmiştir. Ya Sayın Bakan sayı saymasını bil
miyor, ya da önemli konulan halkın kürsüsüne bu 
kürsüye getiren halkın vekillerine cevap vermek ge
reğini duymuyor. (AP şualarından «Bravo» sesleri) 
Bu, halka saygısızlığın en belirgin kamudur. Tetkik 
ettim, ortada ne geçerli bir rapor ve de ne geçerli 
bir vesika vardır. Varsayımlar üzerine günlük poli
tika yaparak olayları geçiştirenleri adım adım izliyo
ruz. 

Bakanlığın, bu 92 gün esnasında, talimattı müfet
tişlere bir rapor hazırlatmak için teşebbüse geçtiğini 
öğrenmiş bulunmaktayım. Şayet böyle bir rapor var
sa, bu rapor düzmecedir, uydurmadır ve Bakan ısmar
laması olarak hazırlanmıştır. Bir iki gün diyerek biz
leri 92 gün cevapsız bırakanlardan daha olumlu dav
ranışlar beklemek zaten hayal olur. 

İkinci konu : 

Tayinle değil imtihan kazanarak 3 Mayıs 1976 
tarihinden beri Tariş'te görev yapan 3 müfettiş mua
vininin görevlerine tayinle ve partizanca işbaşına ge
tirilen yönetim kurallarının 29 . 3 . 1978 tarihli ka
rarlarıyla 17 . 4 . 1978 tarihinde son verilmiştir. İşe 
son vermenin gerçek nedeni bu 3 elemanın Halk 
Partili olmamalandır. Halen Tariş'te Genel Müdür 
Muavini olarak görev yapan bir yetkili bu 3 müfet
tiş muavini gibi Halk Partili olmayan diğer 3 müfet
tiş muavinine: «Ben Halk Partiliyim, sosyalistim, 
aleviyim; böyle olmayanlara kendi yönetimimde ha
yat hakkı tanımam» diyerek, işlerine son vereceğini 
belirtmiş ve bu 3 müfettiş muavinine manevi baskı 
kullanarak, denetim görevinden aynlıp muhasebeci 
olmak istediklerine dair ellerinden dilekçeler almış
tır. 

Bahsettiğim ilk 3 müfettiş muavini bu baskılara 
boyun eğmedikleri için doğrudan doğruya işlerine 
son verilmiştir. Bir müfettiş, yetişip de hizmet verir 
duruma gelinceye kadar çalıştığı kuruluşa yılda 200 
bin liraya mal olur. Bu 6 müfettiş muavini, 3 yıldır 
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TARİŞ'de görev yapmakta ve kooperatifçilik konu
sunda yetiştirilmektedirler. (3 yıl X 6 eleman) = 18. 

(18 X 200 bin) = 3 600 000 Ura. 
Halk Partili olmamaktan öte hiçbir kusurları ol

mayan bu çalışkan ve genç 6 teftiş elemanının, gö
revden uzaklaştırılmaları üretici çiftçinin cebinden 
3 600 000 liramn alınıp sokağa atılması demektir. 
Bu davranış savurganlığın en belirgin kanıtıdır. Ço
ğulcu demokrasilerde yasalara hâkim olan anayasa
ların en tabii hak olarak belirttiği siyasal özgürlüğü, 
böylesine rafa kaldıran zihniyete karşı kişilerin daha 
fazla tahammülü kalmamıştır. Köy-KOOP'da çalışan 
memurların kendi siyasal tercihleri doğrultusunda - ki 
tasvip ediyorum - 1 Mayıs Taksim Mitingine katıl
malarım hoş karşılamayanlann TARİŞ'deki eleman
lara ille de Halk Partili olacaksınız diye baskı yap
maları, hayret vericidir ve utandırıcıdır. Yasalara say
gılı olduğunu bu kürsüden daima ifade eden Sayın 
Ticaret Bakanının, görevlerine son verilen bu 6 mü
fettiş muavininin hemen görevlerine iadesi için ge
reken emri vereceğine ve bu hukuk dışı işlemi ta
mir edeceğine inanmak elimden gelmiyor. 

Üçüncü konu, Ege'deki pamuk kooperatiflerinin 
üst kuruluşu olan TARİŞ'e bağlı izmir Pamuk Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğinin 4 ay önce başla-
tılan Genel Kurul hazırlık işlemleri mevcut Hükümet 
tarafından belirsiz bir tarihe ertelenmiş ve seçim yeri
ne tayinle yönetim kurulları atanmıştır. Bu durum, 
yönetimin yasalar önündeki yeterliliğini ortadan kal
dırmakta ve dolayısıyla birim kooperatiflerdeki yöne-
cileri ortaklar önünde müşkül duruma düşürmektedir. 
Bu yasal nedenledir ki, yönetimin yasal geçerliliğini 
sağlamak ve ortaklara sağlıklı bir biçimde hesap ve
rebilmek için, kooperatifçiliğin Anayasası durumun
da olan anasözleşmeler uyarınca Genel Kurul top
lantılarının yapılması kaçınılmaz olmuştur. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Yeşilpınar. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Toparlı

yorum Sayın Başkanım. 
Fakat Ticaret Bakanlığı yapılacak bu genel ku

rulların seçim neticelerinden korkmaktadır ve tayin
le getirilen yöneticilerin seçimlerden yenik çıkacak
larının ve ortaklardan hizmet vizesi alamayacakları
nın kesin olarak ve peşinen bilinmesi nedeniyle ge
nel kurul toplantıları belirsiz bir tarihe ertelenmiş ve 
TARİŞ, seçimle gelen ortak temsilcilerin yönettiği 
bir kooperatifler birliği değil, tayinle gelen kişilerin 
yönettiği bir ofis durumuna düşürülmüştür. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri.) 
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Elimde; Aydın'dan 8, İncirliova'dan 8, Söke'den 
10, Tire'den 7, Bayındır'dan 5, Milas'tan 4, Deniz
li'den 6, Koçarlı'dan 6, Yenipazar'dan 4, Ortaca'dan 
9 olmak üzere toplam olarak 67 adet pamuk üretici 
ortak tarafından imzalanıp ilgili mercilere gönderil
miş genel kurul istek tutanaklarının fotokopileri var
dır. Sayın Bakanı, TARİŞ'te ortak iradesinin teessüsü 
için göreve çağırıyor ve kongre tarihlerinin tespit 
ve ilanını rica ediyorum. 

Toparlıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bağlayınız, bağlayınız efendim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, kooperatif sektörün her kesiminde ta
raflı davranılmakta ve partizanlık aşırı boyutlara 
ulaştırılmaktadır. Seçim meydanlarında, «özgür ve 
demokratik ulusal Türk kooperatifçilik hareketini be
nimsiyoruz» diye diye Hükümete gelenler, bugün ko
operatif sektöre karşı ihanet içindedirler. Onu, siya
setin aracı olarak görmekte ve onun canına kastet
mektedirler. Kooperatifçiliği, siyasetin ve partizan
lığın aracı olarak gören ve benimseyen kişilerle sonu
na kadar mücadele edeceğiz. Bu mudur sizin özgür
lük anlayışınız? Bu mudur sizin demokrasi anlayışı
nız? Bu mudur sizin ulusa! düsturunuz ve bu mudur 
sizin kooperatifçilik anlayışınız?... 

İnsanın ağzından ister istemez şu iki kelimecik 
dökülüyor: Yazıklar olsun!... 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Yeşilpınar. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. (CHP sıralarından alkış
lar) 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Değerli arkadaşlarım; 

Ben, konuşurken Sayın Yeşilpınar'm üslubuyla ve 
sayın Adalet Partisi Grupu içindeki bazı kimselerin 
sataşma üslubuyla konuşmayacağım. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri) Bazı gerçekleri söyleyeceğim; 
yalnız o gerçekler karşısında da bu hareketleri ya
panların utanmasını istirham edeceğim. 

Sayın Erol Yeşilpınar zaman zaman bu kürsüye 
çıkıp burada kooperatifçilik konusunda ders vermek 
istemektedir ve büyük iddia sahibidir. Tabii mensup 
olduğu siyasi partinin onu bu konuda değerlendirme 
olanağı vardır, değerlendirecektir. Yalnız, Tanm Kre
di Kooperatiflerinin teftişi konusunda 92 gün önce 



M. Meclisi B : 142 9 . 5 . 1978 O : 1 

benim bu kürsüden söylediklerimi hatırlattığı için te
şekkür ediyorum ve kendisine aynen olayı anlatıyo
rum: 

İlk giden müfettişlerimiz tahkikatın genişletilmesi 
talebinde bulundular; bundan sonra, Ziraat Bankası 
müfettişlerinin de katıldığı daha geniş bir teftiş he
yeti gönderildi. Geçen hafta içinde raporları Bakan
lığınla verdi müfettişler. 

Şimdi kendisine soruyorum; Bakanlığıma gelsin, 
düzmece değil, vesikalı bütün bilgileri kendisine sun
maya Meclis önünde söz veriyorum arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Yalnız, 
önceden kendisinin söylediği gibi, düzmece değil, bir 
iradenin şerefli müfettişlerinin altında imzası olan 
raporu, kendileri düzmece rapor olarak, burada, da
ha o rapor içinde ne olduğu bilinmeden itham etti
ler. Kendileri de müfettişlik yapmıştı, belki kendi 
devirlerinde aynı işleri yapmışlardır; ama bizim gön
derdiğimiz hiçbir müfettişe tarafsızlık ilkesi dışmda 
hiçbir şekUde talimat verilmemiştir, verilmeyecektir. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, TARİŞ'te müfet
tiş muavinlerinin görevden alınmasıyla ilgili arkada
şımın iddiasını burada öğrendim; varsa böyle bir şey 

' inceleteceğim ve sonucunu yine Sayın Yeşilpınar'a 
bildireceğim. 

Bu Pazar ve Cumartesi günü İzmir'deydim. Çok 
isterdim ki, Sayın Adalet Partisi Milletvekili de, ken
di devirlerinde hiçbir bakanın, Başbakanın gireme
diği iplik fabrikasına bütün basın mensuplarıyla gece 
saat ll'de benim gibi girebilsin. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ertesi gün de gittim. İplik 
fabrikasında çok şükür işgal kaldırılmıştır. İplik fab
rikası kendi ortağı için (üzüm fabrikası da aynı öyle) 
ekonomik işlevine dönüştürülmüştür, ortağının malı 
haline getirilmiştir arkadaşlarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bu konuda rakamlar veriyorum, ra
kamlar, lütfen dinleyin. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kongre ne zaman, 
kongre? Kongreyi yap görelim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Sayın Ataöv lütfen dinle. 

BAŞKAN -r- Rica ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Ataöv, müdahale etmeyin. (AP sıralarından gü
rültüler) 

Sayın arkadaşlarım, birakın Bakan cevap veriyor. 
Karşılıklı görüşme usulü yok. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Alsancak Üzüm Fabrikasında üretim, 
4 neti aya kadar, günde 40 tona düşmüştü. 18.4.1978' 
de 31 işgalci ve silahlı eylemci buradan görevden 
atıldıktan sonra, üretim günde 78 tona çıkarılmıştır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri) Benim ziyaret et
tiğim gün üretim 80 tonun üzerindeydi arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İplik Fabrikasında Ağustos - Aralık 1977 tarihle
rinde üretim randımanı % 53,10 en yüksekti, en dü
şük de - kendi devirlerinde - % 37,68 idi. Ocak 
1978'de üretim % 57,7; Şubat 1978'de % 63,74; 
Mart 1978'de %69,70'dir arkadaşlarım. Demek ki üre
ticinin kendi çocuklarının işgalciler yerine alındığı 
TARİŞ'te üretim rakamları bu sonuca ulaşmıştır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kongre ne zaman? 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Devamla) — Ona da geliyorum. 
Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Eski Pamuk Yönetim Kurulu yasal bir 
şekilde görevden alınmıştır ve yeni yönetim kurulu 
göreve başladıktan sonra, seçim hazırlıkları için be
nim imzamla talimat verilmiştir. Göreceksiniz, seçim 
takvimi sunulacak, ondan sonra Sayın Erol Yeşilpınar 
da oradaki uğraşısına demokratik bir şekilde tekrar 
devam edecektir. 

Ancak bir kelimesine cevap vermek istiyorum: 
«Kooperatif, sektöre ihanet içindedirler» dedi. 

Yıllarca, Türkiye yağ ihraç edecek bir ülke iken, 
Türkiye'yi yağ ithal eden hale getirenler, (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri) Geçen yıl ayçiçeğine sadece 
75 kuruş taban fiyatı artışı verenler şunu bilmeli
dirler ki, bu yıl ilk defa Türkiye'de Trakya bölge
sinde tohum toprağa atılırken 75 kuruş değil, 2 lira 
artış vererek, ayçiçeğine 8,5 lira taban fiyatı verdik. 
(CHP sıralarından alkışlar) Bütün Trakya'da, sadece 
Trakya'da değil, yağlı tohumun kooperatifçilik yo
luyla gelişmesi için, Erzurum'da, Erzincan'da, Muş'ta 
kooperatifler kurduk, Karadeniz'de kooperatifler 
kurduk. Ayrıca, tiftik, yapağı konusunda geçen yıl 
verdikleri 100 lira ortalama fiyata, % 60 artış yapa
rak, 160 lira uygulama yaptık taban fiyatında. 

Değerli arkadaşlarım, bu rakamları bilmeden, yal
nız «TARİŞ'te şu oldu, bu oldu» şeklinde politika 
yapmak, ucuz politikacılıktır. Türk halkı önünde her 
zaman hesap vermeye hazırız; kooperatifçilik alanın-
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da da olsun, TARİŞ'in işgalden kurtarılması alanın
da da olsun, destekleme fiyatları alanında da olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Türk 
Devletini yıkmak amacıyla solcu ve komünistlerin gi
riştikleri faaliyetler hakkında gündem dışı konuşması. 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın Usumi, zabıtları getirdim 
efendim, sataşma olduğunu tespit ettim, söz veriyo
rum. Yalnız yeni bir sataşmaya meydan vermemenizi 
de rica ediyorum. 

SADULLAH USUMİ (Balıkesir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Bir Adalet Partisi milletvekili gündem dışı konu
şurken 131 gazetenin Türkiye'de komünizm propa
gandası yaptığını ifade etti (AP sıralarından «Doğru, 
az bile söylemiş» sesleri) Buna, siz daha ilavesini ya
pın, isimlerini söyleyin. Yalnız şerefli insan, isimleri 
de beraber söyler, kafadan atmaz. (AP sıralarından 
«Kafadan atmıyoruz» sesleri) ~L-

ZEKt EFEOĞLU (İzmir) — Ben, 131 ismi saya
rım, o zaman şerefsizliği kabul edersiniz. Ben, saya-
mazsam istifaya hazırım. 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Evet, lütfen 
dinleyin. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Ben şu anda 50 ta
nesini sayarım. 

BAŞKAN — Yeni bir sataşmaya meydan verme
yin efendim. 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Lütfen din
leyin. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Şerefsizliği kabul 
edin, ben size 50 tanesini hemen sayayım. (AP sıra
larından gürültüler) 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Şerefli adam 
isim de söyler. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Ben* 50 tane kömür 
niştin ismini hemen sayarını, sen o zaman şerefsiz 
olursun. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sayın 
Efeoğlu. 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Şimdi değer
li arkadaşlarım, nereden başladı, tartışma nereden 
başladı? «Erkeksen 131 tane komünizm propagan
dası yapan gazetenin ismini say» dedim. «Yarın saya
cağım» dedi; laf mı? Değerli arkadaşlarım, laf mı? 
31 tane değil - bu arkadaşını gazetecilik de yaptı 
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zannediyorum - 10 tane isim sayamaz burada arka ar
kaya. (AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, mesele şu.. (AP sıralarından 
gürültüler) 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Şu anda sayarım. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
SADULLAH USUMİ (Devamla) — Nedense 

Adalet Partili arkadaşım çok sinirlendi, bunu anla
mamak mümkün değil. Çünkü «131 tane» diyor. 100 
tane değil, 110 tane değil, 131 tane; enteresan rakam. 
Yani bir, bir, bir saymış, 131 bulmuş. Diyorum ki, 
ben gazeteciyim; 24 sene gazetecilik yaptım, geldim. 
Türkiye Gazeteciler Sendikasının Genel Başkanlığını 
yaptım, 14 sene yönetimde bulundum. Şerefle basım 
hep beraber temsil ettik. Şerefli arkadaşlarım orada 
oturuyor. Şerefli isen say 131 tane ismi. (CHP sırala
rından alkışlar, AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, sinirlendikten sonra bana 
dedi ki, efendim Balıkesir Milletvekili, senelerini Halk 
Partili Milletvekili olarak değil... Benim yerim Mos
kova'nın yoluymuş. Bak işe!.. Benim yerimi beye
fendi tayin edecek. (CHP sıralarından «Türk halkı ta
yin eder» sesleri) Ben, fikriyle beraber teşekkül et
miş bir adamım. 50 yaşma geldim. Hiçbir devrede ne 
sağa, ne sola, ne öteye, ne beriye oynamadım, hep 
emekçinin yanında kaldım. 14 sene sendikada yöne
timde bulundum. Şimdi söylüyorum; solculuğu itham 
edilir bir vasıta olarak göstermek istedin, ben şerefle 
kabul ediyorum; solcuyum ben. Solcu olarak geldim 
ben buraya, (CHP sıralarından alkışlar) Solu temsil 
ederek geldim. Ben, Vehbi Koç'ların, Nejat Eczacı-
başı'ların kucağında gelmedim buraya, (CHP sırala
rından alkışlar) işçinin kucağında geldim, işçiyle be
raber geldim. Döğüşe döğüşe geldim, sendika baş
kanı olarak geldim. Elbette solcu olacağım; ama... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Bağlayınız, bağlayınız Sayın Usu
mi. 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — ... Ama de
ğerli arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Rica ediyorum,.. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Komünist olmadı

ğını ilan eder misin? 
SADULLAH USUMİ (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bir şeyi doğru söylemek lazım. 
ZEKÎ EFEOĞLU (İzmir) — Ben komünist deği

lim de, ben komünist değilim de. 
SADULLAH USUMİ (Devamla) — Bir şeyi iyi 

bilmek lazım. Bana Moskova'nın yolunu gösterenler, 
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önce İsviçre'nin yollarını kapatsınlar. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Bana Moskova'nın yolunu gös
terenler Usumi'yi iyi tanısınlar. 

Değerli arkadaşlarım, ben Ankara'da temel attım. 
BAŞKAN — Sayın Usunu, toparlayın lütfen. 
SADULLAH USUMİ (Pevamla) — Türkiye'de 

işçiyi, emekçiyi ve de köylüyü güçlendirmek için ya
pılan her savaşta olacağım. Her fikir kavgasında ola
cağım, olacağım. Dokunuyor mu bu size yoksa 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Komünist olmadığını 
ilan et. 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Solcu olmak 
şereftir. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Komünizme karşı ol
duğunu ilan e t 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Sermayeyi 
savunanlar utansın. 

Değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Rica ediyorum karşılıklı görüşme

yelim. 
Sayın Usumi... 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Köylüden iş
çiden yana olanları kınamak istediniz sayın milletve
kili. Ben tekrar ediyorum, tekrar söylüyorum: Ben 
hem işçiyim, hem köylü çocuğuyum. (Gürültüler) 
ömrüm yettiğince, ölene kadar, son nefesime kadar, 
hem işçinin hakkını, hem de köylünün hakkım savuna
cağım. Gerekirse sana karşı da savunacağım, Partine 
karşı da savunacağım. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Usumi, bağlayınız efendim. 
Sözünüzü kesmek zorunda bırakmayınız beni. Tek
rar ikaz ediyorum, Rica ederim. (Gürültüler) 

SADULLAH USUMİ (Devamla) — Şaşıyorum, 
şaşıyorum, yani şurada Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin bir kesiminde söz ve fikir mücadelesi yapıyoruz, 
fikir kavgası yapıyoruz. Acze bakınız, acze bakınız, 
solu küçültmek istiyorlar. Solcu olmamak başka şey
dir, solu küçültmek, solu yok etmeğe çalışmak başka 
şeydir. Edemezsiniz... 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sen onlar kadar ola
mazsın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica. ediyorum arkadaşlarım. 
SADULLAH USUMİ (Devamla) — Edemezsiniz, 

gücünüz yetmez buna (AP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 
SADULLAH USUMİ (Devamla) — Sol Türkiye-

de fışkırmıştır, Usumi de solcudur, yerini Cumhuriyet 
Halk Partisinde ve Ankara'da almıştır Elbette ki 
bundan gocunacaksınız değerli arkadaşlarım. 
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BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Usumi. 
SADULLAH USUMİ (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım, ben Hafik Partisi milletvekiliyim, yerimi 
kimseden emir alarak tayin etmem, kendi aklıma gö
re tayin ederim. Benim yerim işte o şerefli koltuklar
dır. ' • • 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) Saym Başkan... (CHP 
sıralarından (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız bir maruzatta 
bulunuyor, dinleyeceğim tabii efendim. Siz tayin et
meyin lütfen, rica ediyorum. 

Buyurun, Sayın Efeoğlu. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Usumi benim 
basın aleyhinde bulunduğumu ilan etti. Ben basın 
aleyhinde değilim, ben basın aleyhinde konuşma yap
madım. Bir basın mensubu olarak bunu tavzih edi
yorum. Şu anda 15-20 isim sayacağım; yarın da 130 
gazeteyi buraya kendisine getireceğim. Kendisi, «ispat 
etmezse şerefsizliktir» dediler. O anda, 10 partili mil
letvekili arkadaşım vardı, kendisine «Ben komünist 
değilim» de, «Komünizme karşıyım» de, dedim, «10 
partili arkadaş istifa edeceğiz dedim. (Gürültüler)" 

BAŞKAN — Bir dakika, anlaşılmıyor sayın ar
kadaşlarım. 

Evet efendim. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) «Sayamazsınız (CHP 
sıralarından gürültüler) şerefsizsiniz siz» dedi. Ben 
sayacağım yarın burada. Şerefsizlikle itham etti. Ba
sına karşı olmadığımı belirtmek istedim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Efeoğlu, bu sözlerinizle 
tavzihte bulunmuş oldunuz. Basına yönelen herhangi 
bir ithamınız burada söz konusu olmadı. Bu sözle
rinizle kendiniz de tavzih ettiniz. Yeniden bir söz ver
meme imkân yok. 

Teşekkür ederim Sayın Efeoğlu, çok teşekkür 
ederim, buyurun. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Efendim, Sayın 
Usumi'ye dedim ki, «Komünist değiliz, de, Komü
nizme karşıyız de»... 

BAŞKAN Efendim... 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Efendimi bir şeyler 

'Söyleyeoegilm, son söz Saym Başkan. {Gürültüler) 
'BAŞKAN — Bu kürsüyü saatlerce karşılımı ko

nuşmanın vasıtaisı yapamam. Teşekkür ederûm, buyu
rum. {Gürültüler) 

Sayılı arkadaştanım, bu türlü çalışıma olmaz, rica 
ediyorum, 
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3. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşil pınar'in, 
kooperatif sektörü üzerinde Ticaret Bakanlığınca sür
dürülen müdahaleci tutum hakkındaki gündem dışı 
konuşması ve ITicaret Bakanı Teoman Köprülüler'in, 
cevabı. (Devam) 

IBAŞKAN — Sayın Başol, zaiîıalinıiî biraz timce 
konuşan Ticaret Bakanınim yağ taban fiyattan üzerinde 
eski Hükümeti itham eden yanlış beyanlarda buHundur 
ğumu ifalde ediyorsunuz. Bu konu üzerimde, ktsa olmak 
üzere, «söz vereceğimi, fbuıyuruııi, (CHP sıraiarunldaiıı sıra 
kapaklanma vurmalar, güriiSilüIer) 

ISAFEET ÜNAL (Bursa) — Ne yanBıiş beyanı be? 
BAŞKAN -— Buyurun efeıadLIm. (CHP sıralarımdan 

sıra kapaklarına vurmalar) 
Çok raca edıiytoruım arkadaşlarım. Ben. burada.. 
YİLMAZ ALPASLAN (TeMrdağ) — Sayın 'Baş

kan, eski iktidara bir şey slüyJlenıeidl ki, verdikler] fiyat» 
Söyledi 

BAŞKAN — Bu, talban fiyatları konusundaki bura
da ifade ettiklerimi cevap niteliğinde oluyor efendim. 

EKTUĞRUL G'ÜNAIY (Ordu) — Ne dedi? (Gü
rültüler) 

IBAŞKAN — Tamam efendini, Iben takdir etfâm, 
o kadar. 

Buyurun effemldimı 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) Taraflı hare-1 

ket ediyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Çolk rica ediyorum, yamıi, size göre-

mi idare edeceğiz burayı (CHP sıralarından gürüllü-
ler) 

IMUSLİHİTTİN YILMAZ 'METE (Adana) —Bu 
usulde celvaıp hakkı dîye bir şey yok. Keyfi hareket 
edyyorsum. 

IBAŞIKAN — Rlfoa ediyorum, bırakınız. 
Buyurunuz efendimi! 
Sayın Mete, keyfi hareket etmiyorum, tamamen 

tarafsızım, rica edîyorum. 

ıHALİL BAŞOL (TtMrdağ) Sayım Başkan, Sayın 
milletvekilleri; 

Sayın Ticaret Bakanı, biraz evvelki beyanatımda, 
«Türkiye yağ ihraç edecek bir duruınKda iken, evvelkli 
hükümetlerin yanlış tutumları dolayısıyla yağ ithal et
mek durumuna düşürülmüştür. Biz bu durumu önle
mek; açlîm ayçiçeğime 8̂ 5 lira «aban fiyatı verdöt» dedi-
fe. 

Şimdi, evvela Türkiye'nin yağ Miraç edecek du
rumda olduğunu veyahut olabileceğimi düşünmek, Tür-' 
kiye'nin yağ konusunu hiç bilmemek demektir. 

I Tiirifciye'de genellikle yağ ihtiyacı ayçiçeğinden ve 
pamuk çiğidimden karşılanır Bu da yıiik azami 300ı 
Ibln Han civarındadır. Türküye bugün 460 bin tonun da 
üzerinde yağa muhtaçtır. Bunun bir kısmı zeytinyağıyla 
karşılanır; ama yıllık 50 i â 70 bin ton civarında yağ 
getirmek ziorunluldur. Nitekim, biz yağ geifedıiğimiia 

I zaman, karaiborsayı önlediğimiz zaımaLi haikkıimızıda 
araşlırma önergeleri verenler, soruşturma açanlar bu
gün Hükümiete geldiği zaman 70 bin ton yağ ithali için 
karar almışlar. Bu 70 bin ton yağarı Türk paraisıyla be* 
deli 1 milyar İkadır ve biz, 1 miıîyar liralık yağ ithali 
etmekle suçlammışızdır. Halbuki, suçlanmanın sebebi 
(basittir; 1974 yılımda Cumhuriyet HaSk Partisi Hükü
meti aynı basireti gösterememiştir ve Türk Milletini 
bir kaşık yağa muhtaç eitmıiştir Bite e!taııed'2k. (AJP sıra* 
larmıdan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bundan sonra da 
yağ ithali devam edecektir. 

Şimdi gelelim 8,5 liranın ekimden evvel tespitin
deki duruma. 

Hükümet, Programında bu konuyu taahhüt etmiş
tir; «Mahsuller eklimden evvel onun taban fiyatını 
olan edeceğiz» demişlerdir. 

İlk bakışta bu doğru gîbi görünür; fakat Trakya'da 
ve Marmara bölgelerimde 300 bin ton ayçiçeği çıkar.. 
Bu 30)0 bin ton ayçiçeğinin 250 bin tonu satılmıştır., 
Simidi 100 ila 150 bin tonu aracının elindedir. 

Simidi, ayçiçeğinin bugünden 8,5 lira olarak ilan 
edilmesi, üretici elimde olanlar içki değil, aracı elinde 
olanlar için kârlıdır. Bu hardala övünüyorsanız, bu 
övüncü size münasip görürüz. (AP sıralarından alkış
lar) 

Eğer taban fiyatlarının erken ilan edilmesi sure
tiyle Türkiye'de ekim sahalarını daha düzenli bir bi-

3 çimde tanzim etmek amacı güdülüyorsa, bunun çıkar 
yolu !bu değldlr. Daha geniş etüt yapmak ve daha ted
birli düşünmek lazımdır. Aslında, şimdi Hala edilen ta-

I ıbtan fiyatı, doğrudan doğruya faklar fukaranın elinden 
çıkmış bulunan ayçiçeğinin 2 lira daha fazla satışıma 
meydan verir; bir. 

İkincisi, daha evvelki..̂  

'BAŞKAN — Bağlayınız lütfen, bağlayınız Sayın 
Balşoi. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — ... Ayçiçekleriyle 
imal ediİTi-ş, henüz özel sektörün stokunda bulunan 
yağın 8,5 liraya alınmış ayçiçeğinden imal edilmiş gibi 
değerlendirilmes'ne sebebiyet verir; bu da Ski. 

Bu da, sizin beğenmediğiniz aracı kârını arttırmış 
j olui', (AP sıralarından «Bralvo» sesleri) 
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NİHAN İLGÜN <Tekhıdağ) — Bir haftadan iberi 
4 lira zamlı satılıyor yağ bakkaJlarida. 

iBAŞKAN — Bağlayınız Sayım Baş»!, 
Rica ediyorum Sayın İ!|günv 

HALİL BAŞOL (Deivamla) — Değerli arkadaşla* 
nım, pîyasalda yağ yoktur. Yağ fiyatlarını tespit edemi
yorsunuz şimdi. Ama, tefeıpit etseniz de etmeseniz de 
8,5 liralık ayçiçeğinden yapılmışcasma yağ f iyatlariı 
arttırılmıştır. Yalnız el altımdan satılmaktadır. Gidimiz, 
görümüz, el altından satılmaktadır. % 28 verimli ay
çiçeği yerine, % 45 venimli ayçiçeğini Türkiye'ye g£H 

tiren de, beğenim ediğimiz ve tenkit ettiğiniz iktidarlar
dır; Demire! İktidarlardır. ı(|AP sıralarından «Bravo» 
Reisleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Başol, lütfen. 

HALİL BAŞOL (Devam) — Eğer bu ayçiçeği de 
gelmemiş olsaydı, yıaünız 70 bin ton değil, senede 209; 
ıbin ton yağ ithal «ıtaelk bile Türkiye'nin yağ ihtiyaçıiM 
yine de karşılayamayacak Wk. Görüntüde başarı gibi 
görünen Ibazı meselelerim arkasından neler çıktığını de
ğerli mille tvekilleri aılkadaşlaınım zannediyorum ki, anla
mışlardır. Köylerine gidince, Trakya köylerinde ken
dilerine söylecekler «Benim elimde ayçiçeği yok; ama 

B) TEZKERELER 

1. — Dışişleri Bakanına vekalet eden Devlet Ba
kanı Hikmet Çetin görevle yurt dışına gideceğinden 
Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına Milli Savunma Bakanı Hasan 
Esat Işjk'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş bu
lunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/319) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, 
okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Nîsan 1978 

Yurt dışında bulunan Dışişleri Bakanına Vekalet 
eden Devlet Bakam Hikmet Çetin* görevle yurt dışı
na gideceğinden; Dışişleri Bakanlığına, Milli Savun
ma Bakanı Hasan Esat Işık'ın vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

9 . 5 . 1978 O : 1 

i benim elimden alan 8,5 liraya ayçiçeği şafttı» diyecek-
I 1er. (CHP sıralarından gürültüler) Onlann cevabını 

atoıi* vereceksiniz. 

BAŞKAN — Sayıia Başol, konu dışına çıkıyorsunuz. 
Ben size konu üzerinde ısoz verdim, Kiitfen. Yanlış ma-
lumat veriîdiğinıe dair Ibiîgi vereceÜL'liniz. Bu idi konu, 
siz başka konuya geçiyorsunuz, lütfen sözünüzü bağ
layınız. 

HALİL BAŞOL (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkan, 

Türkiye'nin yağ açığı bununla da kapanmaz. Ver
diğini füyat 4 aylık getirdiğiniz pahalılık içerisinde eri
miştir. Ondan da halberiniz olmamdır. 2 liraıük fiyat farkı 
veıtdiniz, %30'dıır. 4 ayda getirdiğiniz hayat pahalı
lığı % 40tır. % 10 yine yoktur. Bir senle elvvel % 40 

i yine hayat pahalılığı olduğumu sizlin bakanlarınız ''ifa
de ettiler; % 80 eder. % 80'e karşı % 30 fiyat farkı 
veren bir iktidarın övünelbilmesi için, eskiden söyle
diklerini bugün unutmuş olması lazımdır. 

i 

Saygılar sunarım. ı(AP sıralarından «Bravo» ses-
{ îeri, alkışlar) 
: İBAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Gündeme geçiyoruz. 

VE ÖNERGELER 

2. — Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar Devlet Bakan

lığına Ticaret Bakanı Teoman Köprülülerin vekillik 
etmesinin uygun görülmüş bulunduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/320) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
27 Nisan 1978 

Görevle yurt dışına gidecek olan Devlet Bakam 
Hikmet Çetinin dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Ticaret Bakam Teoman Köprülüler'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Görevle yurt dışına gidecek olan Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'nun dönüşüne kadar Maliye 
Bakanlığına İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/321) 
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Millet MeclM Başkanlığına 
27 Nîsan 1978 

Görevle yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı 
Zîya*eMüezziinoğIu'nun dönüşüne kadar; Maliye Ba
kanlığına, işletmeler Bakanı Prof. Dr. Kenan Bulut-
oğhı'nun vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzeri
ne, uygun görülmüş olduğunu arz ederini. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Görevle yurt dışına gidecek olan Başbakan 

Bülent Ecevİt'in dönüşüne kadar Başbakanlığa Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etmesinin uygun görülmüş bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/322) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 Mayıs 1978 

Görevle yurt dışına gidecek olan Başbakan Bülent 
EceVifin dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun Ve
killik ermesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri 

Bakanı Gündüz Okçün'ün dönüşüne kadar Dışişleri 
Bakanlığına Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın 
vekillik etmesinin uygun görülmüş bulunduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/323) 

Millet MeclM Başkanlığına 
2 Mayıs 1978 

Görevle yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Prof. Gündüz Okçün'ün dönüşüne kadar; Dışişleri 
Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık' 
m vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutüık 
Cumhurbaşkanı 

/. — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1977, 
Ocak, Şubat 1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu. (5/22) (S. 
Sayısı : (91) (1) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

6. — Görevle yurt dışına gidecek olan Ticaret Ba
kanı Teoman Köprülüler'in dönüşüne kadar Ticaret 
Bakanlığına Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özde-
mir'in vekillik etmesinin uygun görülmüş bulunduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/324) 

Miller MeclM Başkanlığına 
2 Mayıs 1978 

Görevle yurt dışına gidecek olan Ticaret Bakanı 
Teoman Köprülülerin dönüşüne kadar; Ticaret Ba
kanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — Devlet Bakanı Hikmet Çetin'e vekalet eden 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler görevle yurt dı
şına gideceğinden Devlet Bakanı Hikmet Çetin'e Dev
let Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş bulunduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/325) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2 Mayıs 1978 

İlgi : 27 Nisan 1978 gün ve 4-412 sayılı yazımız. 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler görevle yurt 

dışına gideceğinden, yurt dışında bulunan Devlet Ba
kanı Hikmet Çetinin dönüşüne kadar; Devlet Bakan
lığına, DeVlet Bakam Ahmet Şener'in vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim1. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

BAŞKAN — Gündemin sunuşlar kısmının ikinci 
sırasında yer alan, İçtüzüğün 153 ncü maddesine göre 
verilen Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunun 91 S. Sayılı raporunu okutup, bilgilerinize suna
cağım. 

i (1) 91. S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklilir. 

C) ÇEŞİTLİ İŞLER 
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Yüksek Başkanlığa 
30 816 309,99 Aralık 1977 başında Hazinenin 

Ziraat Bankasına olan borcu, 
+ 220 812 955,73 Aralık 1977 Ocak, Şubat 1978 

aylarında Ziraat Bankasının aldı
ğı para. 

189 996 645,74 Toplam. 

+ 189 904 951,42 Aralık 1977 Ocak, ,Şubat 1978 
aylarında Ziraat Bankasının har
cadığı para, 

9* 694,32 Mart 1978 başında Bankada 
mevcut para. 

Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1977 Ocak, 
Şubat 1978 aylarına ait hesaplan incelendi. 

Aralık 1977'de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 
30 816 309,99 lira borcu ile Aralık 1977 Ocak, Şubat 
1978 aylarında Hazineden 220 812 955,73 lira alına

rak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ ceman 
189 996 645,74 lira olduğu, mevcuttan sarfolunan 
189 904 951,42 lira tenzil edildikten sonra Mart 1978 
başında Bankadaki kasa mevcudunun 91 694,32 lira
dan ibaret olduğu Saymaıüıkdaki defterlerle sarf ev
rakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkam 
Konya 

Necati Kalaycıoğlu 

Denetçi 
Samsun 

Nafiz Yavuz Kurt 

Kars 
Turgut Artaç 

BaşkanvekiH ve bu Rapor 
Sözcüsü 

Adıyaman 
Halil Ağar 

Giresun 
Nizamettin Erkmen 

Kars 
Hasan Yıldırım 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

8. — Başkanlıkça, Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona havale edilmiş 
bulunan Adana Milletvekili Selâhattin Kılıç'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyanın 
geri gönderildiğine dair Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Başkanlığı tez
keresi. (3/317) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon Başkanlığının bir tez
keresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Selâhattin Kılıç'ın yasama do

kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 3/113 esas ka
yıt numaralı dosya Başkanlığınızca 5 . 1 . 1978 tarih
li, 11 numaralı Gelen Kâğıtlarda yayınlanmış ve Ko
misyonumuza havale edilmiştir. 

Her ne kadar, Başbakanlık tezkeresi ile Millet 
Meclisi Başkanlığına hitaben yazılmış ve konusu da 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması biçiminde ise 
de, Komisyonumuzca yapılan inceleme sonucunda 
dosya içeriğinin Anayasanın 90 ncı maddesine göre 
düzenlenmiş soruşturma evrakı olduğu anlaşılmıştır. 

Anılan dosya, gereği yerine getirilmek üzere ili
şikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN 
çektir. 

Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulu 
Karma Komisyon Başkanı 

İstanbul 
Muammer Aksoy 

Gereği Başkanlıkça yerine getirile-

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜLMELER 

1. — AP Millet Meclisi Grupu BaşkanvekiH Hay
rettin Turgut Toker ve 13 milletvekilinin, partizanca 
bir tutumla işçi sendikalarını bölmeye çalıştığı; ya
yınladığı bir genelge ile işçileri birbirine düşürerek 
güçlerini kırdığı ve bu suretle işçi topluluğunu anar
şiye ittiği iddiasıyla, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü

ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/5) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmı
na geçiyoruz. 

Gene] Kurulun 2 , 5 , 1978 tarihli 139 ncu Birle
şiminde alınan karar gereğince, Gündemimizin Özel 
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Gündem kısmında yer alan 11/5 esas numaralı AP 
Millet Meclisi Grupu BaşkanveMli Hayrettin Turgut 
Toker ve 13 milletvekilinin, partizanca bir tutumla 
işçi sendikalarını bölmeye çalıştığı; yayınladığı bir 
genelge ile işçikri birbirine düşürerek güçlerini kırdı
ğı ve bu saretle işçi topluluğunu anarşiye ittiği iddi
asıyla Çalışma Bakam Bahir Ersoy hakkında Anaya
sanın 89 ncu, Mîllet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci 
maddeleri uyarınca Gensoru açılmasına ilişkin öner
genin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İşçi Sendikalarının partizanca ayrıma tabi tutul

masına ve işçilerin bütünlüğünü bozacak şekil ve de
recede bölünmesine çalışması sebebiyle, Çalışma Ba
kanı hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi gereğince, 
Gensoru açılması ile ilgili önergeden 10 adedi ilişik
te sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi AP Grup 

Başkanvekili 
H. Turgut Toker 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Kuruluşu modem hukuka, ahlaka ve demokratik 

geleneîdere ters düşen bugünkü Hükümet, toplumun 
her kesiminde haksız ve adaletsiz tutumu ile yeni ye
ni huzursuzluklar yaratmakta; huzur getirme vaadi
nin aksine, iç ve dış olaylar karşısındaki beceriksiz-
liğfni toplumun çeşitli kesimlerinde meydana getirdi
ği olaylarla örtbas etmeye çalışmaktadır. 

Nitekim, toplumun genel olarak en sakin, anarşik 
olayların dışında kalan Türk .-. İş Topluluğu, Hükü
metin partizanca tutumu yüzünden şimdi hızlı bir şe
kilde anarşinin içine itilmektedir. 

İlk defa bu Hükümet döneminde işçiler siyasi dü
şüncelerle işten atılmakta, çalıştıkları ilin dışına sü
rülerek istifaya zorlanmaktadır. 

İşçi ücretlerinin sınır getirilip dondurulacağı, kı
dem tazminatlarından vergi alınacağı ve işçilerin ağır 
vergi altına sokulmak istenmesi huzursuzluğu körük
lemektedir. 

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, sendikaları bö
lüp işveren karşısında güçsüz duruma düşürmek, 

Güçlü sendikaları parçalayıp, işçileri DİSK'e ak
tarmak ve parti emrinde güdümlü sendikacılık yarat
mak, 

Toplu iş sözleşmesinde yetki alınmasını uzatıp, 
hergün artan hayat pahalılığı karşısında işçilerin ezil-

I mesfııi sağlamak, işverenleri himaye etmek, kısacası, 
I işçilerini birbirine düşürerek, güçlerini bölmek ama-
I cıyla Çalışma Bakanlığı tarafından yürürlüğe konu-
I izıı 6 sayılı genelge anarşiyi Türk - İş topluluğuna 
1 taşıyan Hükümet icraatıdır. 
I Hukuk Devletinden söz eden, hukukun üstünlü-
j günü savunur gibi görünen bu Hükümet gerçekte 
I hukuka saygılı olmadığım bu genelge ile açıkça ser-
I giîemektedir. 
I Çünkü; 
I Toplu İş Sözleşmesi yapmada yetkili sendikanın 
I tespitinde uyuşmazlık çıkarsa bu genelgeye göre gö-
I reviendirilecek müfettişler, işyerlerinde «Durum tes-
I piti» yapacaktır. 

Oysa, Sendika üyeliğinin ne şekilde kazanılacağı 
ve gerektiğinde ispatlanacağı 274 sayılı Sendikalaı Ka
nunu ile, Toplu İş Sözleşmesi yapmada yetkili sendika-

I yi tespitte çıkacak uyuşmazlıkların ne şekilde gideri
leceğini 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lo
kavt Kanunu düzenlemiştir. Bakanlık yürürlüğe koy
duğu 6 sayılı Genelge ile bu Kanun hükümlerini hiçe 

I saymıştır. 
Çalışma Bakanlığı, ayrıca, toplu iş sözleşmesi yap-

I ma yetkisinin tespitinde sadece kanunla zorunlu kılı
nan belgelere itibar edilmesi, 

Belgelere karşı itiraz olduğu takdirde, bunun mah
keme tarafından çözümlenmesi gerektiğini, yürürlük
teki kanunlarda «referandum» ya da «irade beyanı» 

I gibi uygulamaların mevcut olmadığım belirleyen Yar
gıtay Hukuk Genel Kurulunun 1 . 7 . 1977 gün E. 
1977/9-591; K. 1977/699 sayılı kararına da itibar et
memiş, böylelikle kendisini yasama ve yargı organ
larının üstünde görme gibi hukuk Devletinde hiçbir 
makam ve mercie tanınmayan bir yetkiyi kendi ken-

I dine tanır olmuştur. 

Bakanlığın kanun ve yargı kararlanna ters olan 
«durum tespiti» uygulaması birçok işyerinde işçileri 
birbirine düşürmüştür. Nitekim, Tekel Cibali Fabrika-

I smda durum tespiti yüzünden çıkan olaylarda DİSK'e 
bağlı Çağdaş - Gıda - İş Sendikasının üjtesi bir işçi 
Türk - İşe bağlı Tek - Gıda - İş Sendikası üyelerinden 
evli ve iki çocuk babası Erhan Tekel'i öldürmüş, bir-

I çok işçi yaralanmıştır. 
I Vuran ve vurulan işçilerin ocağını söndüren, ço-
I cuklarım perişan eden bu olayın gerçek sorumlusu 
I işçiler değil, Türk - İş tarafından sözlü ve yazılı ola

rak uyarılmasına rağmen genelgeyi yürürlükten kal-
I dırmayan ve işçileri birbirine düşman edip, kırdıran 
j Çalışma Bakanı Sayın Bahir Ersoy'dur. 
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CHP Hükümeti, muhalefet döneminde işçilere yap
tığı vaatleri unutturmak, vaatlerin gerçekleştirilmesini 
isteyecek olan güçlü sendikaları parçalamak, işçileri 
susturmak ve toplu iş sözleşmelerinde işçi isteklerini 
etkisiz kılmak amacıyla işçileri birbirine kırdırma yo
lunu seçmiş, bu amaca ulaşmak için sözü edilen 6 sa
yılı genelge Çalışma Bakanlığınca uygulamaya konul
muştur. 

Yukarıda belirtilen nedenlerle Çalışma Bakanı Sa
yın Bahir Ersoy hakkında Anayasanın 89 ncu maddesi 
uyarınca Gensoru açılmasını arz ve talep ederi/. 

Saygılarımızla. 
İzmir Ankara 

Ali Naili Erdem Mustafa Başoğlu 
Kahramanmaraş İstanbul 

Mehmet Şerefoğlu Recep Özel 
Zonguldak Zonguldak 

Ömer Barutçu Abdulmuttalip Gül 
Artvin Kars 

Hasan Ekinci Hidayet Çelebi 
Eskişehir Erzincan 

Yusuf Cemal Özkan Timuçin Turan 
Kastamonu Kocaeli 

Ali Nihat Karol Adem Ali Sarıoğlu 
Afyonkarahisar 
Mehmet özutku 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerde, Ana
yasanın emrettiği sıraya göre söz vereceğim. 

Bu sıraya göre; ilk söz, önergede imzası bulunan 
üyelerden bir kişiye, ondan sonra siyasi parti grupla
rı adına birer üyeye ve en sonra da Sayın Bakana ve
rilecektir. 

Konuşma süreleri, İçtüzüğün 61 nci maddesi uya
rınca Hükümet ve siyasi parti grupları adına 20'şer 
dakika, önergede imzası bulunan üyelerden konuşa
cak üye için de 10 dakikadır. 

önerge sahibi olarak kim görüşüyor?.. 
Buyurun Sayın Adem Ali Sarıoğlu. 
Sayın Sarıoğlu, süreniz 10 dakikadır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, amacına ula
şabilmek için, son günlerde, daha önce gizlice yap
tığı birtakım çalışmaları bugün su yüzüne çıkarmakta 
bir beis görmemektedir. Bunun en açık şekli ise, 
DİSK'in, her ne pahasına olursa olsun himayesi şek
line dönüşmüştür. Biraz önce Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına konuşan sayın arkadaşımın ifade

leri de, Cumhuriyet Halk Partisi ile DİSK'in arasın
daki organik bağı ortaya koymuş bulunmaktadır. 

«İşçi haklan, işçinin yönetime katılması, dünya 
işçileri birleşin» gibi sloganları yılardan beri tekrar
layan Cumhuriyet Halk Partisi, her şeyden önce ken-
disi için çalışan ve yasalara göre hiçbir Siya'si parti 
fite ilişkisi bulunmaması gereken DİSK'in güçlenme
si, daha doğrusu, yan kuruluşu haline gelebilmesi 
için elünden gelen her şeyi yapmaya başlamıştır. 

Dünya işçilerini birleşmeye çağıranlar, kendi İşçî-
lerini parçalayıp, siyasi amaçlarına alet etmelk îçin 
mücadele veriyor. Bugüne kadar «der»Ierle işbirliği 
yapanlar, bundan böyle işçi konfederasyonlarını ken
di yan kuruluşları haline getirmeye çalışmaktadırlar. 
Emekçi, onîar için kutsal değil, bir amaçtır, işçünln 
ahnteri îîe işçinin emeği ise, Cumhuriyet Halk Par
tisi için dökülen alınteridir, Cumhuriyet Halk Par
tisi için meydana getirilen emektin 

Cumhuriyet Halk Partisi için bugüne kadar ya
pılan çalışmaları gayet tabii olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi içlin borcunu ödemek durumundadır ve biraz 
önce söylediğimiz gizli çalışmalar aşağıda vereceğimliz 
örneklerle ortaya çıkacaktır. 

Tüm çalışanların bağlı olduğu Çalışma Bakanlığı, 
önce Cumhuriyet Halk Partilileştirilmiiş, sonra da, 
bu Bakanlıkta, Cumhuriyet Halk Partisi - DİSK or
taklığı kurulmuştur. Bu ortaklık, Çalışma Bakanlığının 
6 sayılı genelgesi ile de pekleştirilmiş, âdeta araların
daki imza töreni şekline dönüştürülmüştür. Çalışma 
Bakanlığının 6 sayılı genelgesi ile de, Türkiye'de res
men parti sendikacılığı başlatılmıştır. Bu genelgenin 
yayınlanmasından sonra, Çalışma Bakanlığı, istedi
ği her işyerine partili müfettişlerini göndererek, irade 
beyanında bulunan işçilerin, DİSK'ıin bağlı bulundu
ğu sendikaların lehinde karar çıkması sağlanmıştır. 
Bu senaryonun yazarı ise, Çalışma Bakanlığı Müsteşa
rı Çetin Zilan'dır muhterem milletvekilleri. 

İşçi düşmanı olarak ilan edilmesi gerekli bu zatı 
muhterem, Müsteşar olduktan sonra senaryosunu uy
gulamaya başlamış, düşmanlığını yaymaya devam et
miştir. Yıllarca Bakanlıkta böyle bir fırsatın ele geç
mesini bekleyen Zilan, sadece adı işçi kalmış, işçili
ğin ötesinde, Genel Başkanına ve basın mensuplarına, 
seçim gezilerinde hizmet etmekten öteye bir özelliği 
olmayan bir Çalışma Bakanını da bulunca, tam anla
mıyla faaliyete geçmişlerdir. İrade beyanında bulu
nan işyerlerinde DİSK'ten başka bir konfederasyon 
lehine karar çıktığı takdirde, bu Sayın Müsteşar, Sa
yın Bakanına danışmak lüzumunu bile hissetmeden, 
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buradaki iş müfettişlerini görevden almaya detant 
ediyor, örnek olarak : îztrairMç yapılan bir oylama
da DİSK aleyhinde çıkan hir yetki uyuşmadığının 
raporunu veren müfettişlerden 3'ü, hasbelkader, ya
ka paça kapı dışarı edilmiş ve görevlerinden atılmış
lardır. 

Cuınhuriyet Halk Partili Bakan, onu geçen bâr 
Müsteşar ve bu işbirliği olduktan sonra... 

ETBM EKEN (Çorum) — Siz yaptınız öyle. 
«ASKAN —̂ Rica ediyorum Sayın Eken, rica 

ediyorum... 
ADEM AIİ SARIOĞUU (Devamla) — ...Geri

ye sadece bir konu kalıyor muhterem milletvekilleri; 
'Bakanlıkların çokluğuyla övünüyorsunuz Cumhuriyet 
Halk Partili aziz arkadaşlarım, size şu kalıyor : Bir 
< DİSK Genel Müdürlüğü» kurunuz veya bir «DİSK 
Bakanlığı» kurunuz Çalışma Bakanlığının yerine. 

Cumhuriyet Halk Partisi muhalefette iken, sık sık, 
bol keseden vaat ediyordunuz. Size sormak gerekir 
tabii, acaba bunca yıllık, bu kadar aylık daha önce 
yaptığınız bir çok iddialar sarasında, bizim verdiği
mizden başka bir şeyi işçi ve memura verebildiniz 
mi? Mümkün değil. Ama şunu yapıyorsunuz siz : 
Bizim işçiye verdiklerimizi geri almaya başlıyorsu
nuz. Belli... Getirdiğiniz kanunların temelinde bu var. 
Peki başka ne var? 

1965'te biz işçi vatandaşlarımıza sosyal konut kre
disi olarak 60 bin lira veriyorduk. Fiyat arttı, paha
lılık oldu, 600 - 700 bin lira Oldu bir daire. Şimdi 
bir kanun getirtiyorsunuz - Komisyondan ne çıkar 
bilmiyorum ama - gayrimenkul arüş vergisiyle 150 
bin, 200 bin lira işçiden geri istiyorsunuz. 

Bir de neye göz diktiniz? Zavallı işçi vatandaşları
mızın kıdem tazminatlarına. Başka ne yaparsınız ki 
siz zaten? 

Cumihuriyet Halk Partisi ve onun Sayın Genel 
Başkanının yaradılışında bunlar vardır. Hep vaat eder-. 
siniz, ama iktidara geldiğiniz zaman da, bunların tü
münü inkâr edersiniz ve unutursunuz. 

Muhalefetteyken Sayın Ecevit yine de işçinin yö
netime katılmasını istiyordu. «İşçi yönetime»... Bun
ların hepsi Meclislin zabıtlarında vardır. Evet, yöne
time katıldılar, yani yönetime kattınız. Neyi kattınız? 
Ama işçiyi katmadınız yönetime. Partide görev ya
panları yönetime getirdiniz. Bir Cumhuriyet Halk 
Partili il başkanını demir -- çelik fabrikalarının yöne
tim kuruluna getirdiniz; Partinizin bayrağını taşıyan
ları İş Bankasının Yönetim Kuruluna getirdiniz. Bun
ların hepsini getirdiniz; ama partinin bayrağım taşı* 
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ma.v anlara da bir şey vermediniz. Böylece Cumhu
riyet Halk Partisinin sayın bakanları, Sayın Genel 
Başkanınızın verdiği görevi de yerme getirmiş oldu
nuz. 

Muhalefette iken çeşit! işyerlerinde grevler çıkar
tılması için uğraşanlar - burada sendikacı milletve
killeri görüyorum, greV gözcülüğü yapıyorlardı on
lar - grevlerin hükümet tarafından ertelenmesini en 
ağır şekilde eleştiriyordunuz, Danıştay kapılarına yüz-* 
lerce avukat dikiyordunuz. Eh, peki ne oldu? İktidar 
olur olmaz ilk üş olarak da, yaptıklarınızı unuttunuz. 
Değil grev kararı alınan işyerlerinde grevi ertelemek, 
uyuşmazlık çıkan işyerlerinde uyuşmazlıkları bile er-. 
telemeye başladınız. 

Şimdi, bu iktidar bir gün, muhterem arkadaşla
rım, bir lokantada bir grev çıkarsa, bu da iç güven
liğimize, nıilli güvenliğimize terstir diye ertelendiğini 
görürseniz hiç şaşmayınız. Cumhuriyet Halk Partisi 
iktidarlarının gelişiminde, çokluk ilkesine karşı olan 
meyli vardır. Yıllarca muhalefette iken halkı beğen
mezlerdi, «Halk bihniycf, bu halk cahildir, bu halkla 
hiçbir şey yapılmaz» diyordunuz; zaman zaman da, 
«Ba Parlamento çağın 10 yıl gerisinde kaldı» diyor
dunuz; daha doğrusu, çokluk ilkesine daima karşı 
çıktınız; bugün Parlamentoda siyasi partilerin aldığı 
oyların dağılımında ortaya çıkan aritmetik gibi muh
terem miHetvekiheri. Nasıl iktidar oldukları ise, hepi* 
mizin malumu. Biraz önce çok şey gördük buradan; 
fakat, iktidar olmalarına rağmen, çokluk ilkelerine 
saygısızlıkları, bu alışkanlıkları da sürüp gidiyor. 

Ülkemizde en büyük konfederasyon Türk - fş 
varken, son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi, yi
ne, yandaşı DİSK'i, resmi olsun olmasın her toplan
tıya davet etmekte, daha doğrusu, bu gibi toplantıları 
DİSICle beraber hazırlamaktadır. Amaç, diyetin tak
sitini ödemekten başka bir şey değildir. 

öğrendiğimize göre, Dördüncü Beş Yılhk Plan
la ilgili olarak yapılacak toplantılara DİSK de davet 
edilmiştir. Bu konuda çok kararlı olan Türk ^ İş ise, 
Sayın Genel Sekreterinin bu sıra verdiği bir demeçle 
«DİSK'in katılacağı herhangi bir toplantıya hiçbir 
zaman katılmayacaklarım» beyan etmişlerdir. 

Sayın Başbakan ve Sayın Çalışma Bakanı ve öteki 
ilgililere sormak gerekir : Türk - Iş'in katılmayacağı, 
desteklemeyeceği ve hatta benimsemeyeceği bir planı, 
nasıl uygulama alanına koyacaksınız? Ama sizin âde-
tinizdir, «onlar katılmasa hile biz bunu yaparız» diye
ceksiniz. 
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«DİSK Bakanlığı» mı deseniz, Çalışma Bakanlığı 
mi deseniz, m derseniz deyiniz, ama Çalışma Bakan
lığının bir tek gayesi vardır : işçiyle İşveren arasında 
demokratik kurallar içerisinde ahenkli çalışma ortamı
nı sağlamaktır. Ama siz, bir demokratik kuruluş olan 
Türk - tş'le, sınıf sendikacılığını, Marksist sendikacı
lığı temel yapan, «sınıf sendikacılığını benimsemeyen 
Türk - işle işbirliği yapmam» diyen ve «sosyalist 
aşamada Gumhuriyet Halk Partisi basamak olarak kul
lanılacaktır» diyen DtSK'Ie siz, bugün kavga veriyor
sunuz. Bu kavganın temeli, Türk işçilerini bölmektir, 
Türk işçilerini ortadan yok etmektir, Türk işçisini bir
birine kırdırmaktır. Bunun temelinde anarşi vardır, 
sizin de temelinizde bu vardır. Siz bu halinizle, de
mokratik hak ve özgürlükleri savunamazsınız. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Sanoğhı. 

ADEM AIİ SARIOĞLUJ (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Demokratik sendika hak ve özgürlükleri yönün
den bu hareketinizi kınıyoruz ve Türk işçi bütünlü
ğü adına da talihsizlik olarak kabul ediyoruz. 

Tüm gerçekleri ve belgeleri Yüce Heyetinize arz 
etmek için gündeme getirdiğimiz Gensoruya müspet 
oy vermeniz1! rica ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle 
selamlıyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sanoğhı. 
ADEM AIİ SARIOĞLU (Devamla) — Ben de 

teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz sırası MiHü Selamet Partisi Gru-

pu adına Sayın Fehmi Cumahoğlu'nda; buyurun efen
dim. (MSP sıralarından alkışlar) 

Süre 20 dakika Sayın Cumalıoğlu. 

MİSP GMöPU ADINA FEHMİ ÜÖMAOOĞUU 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Çalışma Bakam Sayın Bahir Ersoy hakkında, Ana
yasanın 89 ve içtüzüğün 107 nci maddesi uyarınca 
Gensoru açılmasına ilişkin önerge üzerinde MiHi Se
lamet Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugünkü Hükümet ve Ça
lışma Bakanı hakkında önergede öne sürülen husus
lara katılmamak mümkün değildir. 

Annelerin gözyaşlarını hemen sileceklerini, anar
şiyi, huzursuzluğu, kanunsuzluğu, partizanlığı kaüdıra^ 
caklannı, ucuzluk ve refah getireceklerimi, işsizliğe 
çare bulacaklarını vaat ve taahhüt ederek, Adalet 
Partisinden 10 milletvekili alarak işbaşına gelen bu
günkü Hükümet, bu iddialarının tamamıyla tersi is
tikamette bir (icraat yürütmektedir. Anarşi durmamış, 

en az on kat artmıştır. Yurdun hemen her köşesinde 
her gün, her gece ve her saat bombalar, makineli tü
fekler patlamakta, sayısız masum vatandaşlar, ömür
lerinin baharında genç vatan evlatları ölmektedir. 
Soygunlar, baskınlar ve yol kesmeler çığ gibi büyü
mektedir. Can ve mal güvenliği kalmamıştır. Milleti
miz huzursuz, ümitsiz ve mutsuzdur. 

Türk ekonomisini planlayan Cumhuriyet Halk 
Partisinin beyin takımı, paramızın değerini % 50 dü
şürerek, faiz hadlerini yükselterek, yatırımları keserek, 
ucuzluk yerine zam üstüne zam furyası ekleyerek ha
yatı % 200 pahalılaştırhuş, fakir fukaranın sırana 
ateşten bir gömlek geçirerek, Türkiye'yi yokluklar, 
kuyruklar, işsizler ülkesi haline getirmiştir. 

Türk maliyesini de IMF'nin emir ve denetimline 
teslim etmiştir. Böylece Düyunu Umumiye ve kapitü
lasyonları geri getirmiştir. 

Kuyrukları kaldırma konusunda Hükümetin bir 
başarısını zikretmeyi hakşinaslık biliyorum : Sayın 
Ecevit Hükümeti et fiyatlarını 120 liraya çıkarmakla, 
Et ve Balık Kurumu satış yerlerindeki kuyruklar kalk
mış, fakir fukara sabahtan akşama kadar kuyrukta 
bekleme külfetinden kurtulmuştur. 

'Muhterem miîietvekifleri, bakanlıklarda partizan
ca atamalar, haksız ve insafsızca memur kıyımı, adam 
ve sendika kayırma gibi hukuk ve insaf dışı işlemler 
bir zulüm makinesi gibi işlemektedir. 

Partizanca, haksızca memur kıyımlarının yapıldığı, 
işçi ve sendika haklarının çiğnendiği, insanlık hakla
rının, kanun ve insaf ölçülerinin rafa kaldırıldığı mü
esseselerden biri de Çalışma Bakanlığıdır. Kuruluş 
kanunu ile, bütün çalışanların kanuni ve insani hakla
rını korumakla görevli ve sorumlu olan Çalışma Ba
kanlığının başındaki zat, yani Çalışma Bakam Sayın 
Bahir Ersoy, vazifeye başladığı ilk günden itibaren, 
bu Bakanlığı anarşi, terör ve partizanlık yuvası ha
line çevirmiştir. Daha ilk gün Ankara Belediyesi te
mizlik işçilerinden derlediği 60 kadar aşın partizan 
grupunun arasında kendi sloganlarım söyleterek bir 
terör havası içinde Bakanlığa gelmiş, kapıdan baş
layarak, duvarlara ve merdiven kenarlarına afişler ya-
pışhrtarak, makamına oturmuştur. Bu partizan tutu
munu her ne kadar Meclis kürsüsünde inkâr etmiş ise 
de, hadise 200 memurun dehşetle açılan gözleri önün
de cereyan etmiş olmakla, inkârı mümkün ve mute
ber değildir. 

Sayın Bakan ilk icraat olarak, DİSK tarafından 
önceden hazırlanıp verilen listelere göre, insafsızca ve 
haksızca memur kıyımına girişmiş, Bakanlığın üst 
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kademesinde bulunan tecrübe, liyakat ve iyi ahlakı 
île tescil edilmiş, vazifeşinas idealist zevatı görevle* 
rinden alarak, yerlerine tecrübesiz, partizan elemanla
rını atamakla işe başlamıştır. 

İdeolojik kanaati dışında hak ve hukuk tanımayan, 
'insanlık haklarına saygı duymayan Sayın Bakan, Ada
let Partisinden 10 milletvekilinin desteği ile eline ge
çen iktidar kılıcım, en küçük memurlara katlar sal
layarak; görevine bağlı, dürüst, yetişmiş masum me
murları, anarşinin kol gezdiği Doğu illerine, mahru
miyet bölgelerine tek tek sürmüştür. Vicdanları kana
tan bu sürgün ve memur kıyımı devam etmektedir. 
Bu hareket zulümdür. Zulümle iktidarlar ayakta kala
maz, yıkılır. 

Ailelerin gözyaşlarına bakmadan devam eden (bu 
sürgün ile, devlet otoritesinin kaybolduğu bu yörelere 
sürülen bu hamisiz memurların, bu anarşik çevrelerde 
bir kurşuna kurban gitmeyeceklerini ve hayatlarını 
Saym Bakan garanti edebiliyor mu? Edemiyor iseler, 
bu sürgünün manası nedir? İstifaya icbar etmek mli? 
Ekmek parası ile oynamanın zevki var mıdır? 

Sayın Bakan bu kadarla da kalmamış, Bakanlık 
bünyesindeki mesture kızları, başörtülerini atarak, 
sosyetenin modasına göre giyinmeye, süslenmeye zor
lamış; açılıp saçılmayan, anasına ve kardeşlerine ek
mek parası temin etmek İçin çalışma mecburiyetinde 
o!an bu İffetli kızları Doğu illerine teker teker sürme
ye başlamıştır. Bu hareket hangi vicdana sığar? (MSP 
sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN KALEIİ (Konya) — Burada başı açık 
bayan milletvekilleri var, onlar iffetsiz mi? 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyiniz. 

FEHMİ CÖMALIOĞUU (Dövamla) — Sayın Ba
kan indi ve keyfi olarak, iş müfettişlerinin yeterlik sı
navlarını ve kazanılmış haklarını, iş müfettişliği yar
dımcılığı imtihanını kazananların meşru haklarını 
gasp ve iptal ederek, kanunsuz tasarruflarını devam 
ettirmiştir. Sayın Bakan, memurların cuma namazla
rına bile gitmelerine müsaade etmemektedir. 

İş hukukuna ait hizmetleri, taraf tutmaksızın, sen
dika kayırmaksızın, adalet ve ahenk içinde yürütmek, 
iş barışını, iş emniyet ve huzurunu Ve işçi haklarını 
temin etmekle yükümlü ve sorumlu bulunan Sayın 
Bakan, kanun ve mevzuata aykırı partizanca genel
geler yayınlayarak, sendika ve taraf tutmakta, sen
dikaların hakkım hiçe saymakta, işçilerin hak ve hür-
riyetlerini kısıtlamakta, işyerlerini münakaşa ve kavga 
meydanına, hatta bir arenaya çevirmekte bir beis 
görmemektedir. 

Toplu iş sözleşmelerinde sendika yetkisinin açık 
irade beyanıyla belirleneceği hususundaki 6 numara
lı genelgesi, kanunlara ve Yargıtaym içtihadına aykırı
dır. Yargitaym bu konudaki, her türlü hile ve baskı
ya müsait olan, referandum yolunu kapatan içtihat 
kararına rağmen, Sayın Bakanın bu genelgesi, taraf 
tutmanın partizanca bir belgesidir. Cumhuriyet Halk 
Partisinin, «Danıştay ve yargı organlarının kararları
nı uyguluyoruz» iddiasına da ters düşmektedir. Bu tu
tumu ile Sayın Bakan, «kanun benlim» demektedir. 

Yetki tespiti ve prosedür, 275 sayılı Kanunun ilgili 
maddelerinde açıkça belirtilmiştir. İrade beyanı ka
rar merdi, işyerlerinin bulunduğu iş mahkemeleridir, 
böîge çalışma müdürlükler1! değildir. Bölge çalışma 
müdürlükleri, sendikalar tarafından yapılan çağrı ve 
prosedürü inceler; hangi sendikanın yetki sahibi ol
duğunu tarafsızca tespit eder. Bu karara, müddeti 
içinde sendikalar itiraz edebilir. Alakalı mahkeme, 
sendikalardan hangisinin yetkili olduğuna dair karara 
varamazsa, irade beyanı yolunu tercih eder. İrade be
yanı tespiti, hâkimin huzurunda, bölge çalışma müfet
tişlerinin denetiminde işçinin reyine başvurmakla ya
pılır. 

Çalışma Bakam Sayın Bahir Ersoy, bu kanunsuz 
ve adaletsiz genelgesiyle, kendisini mahkeme yerine 
koymuş, partizan müfettişlerini de hâkim yaparak, 
baskı ve tehdit ile, dilediği sendikaya yetki vermek 
suretiyle, sendika haklarını, İş Hukukunu, işçinin ser
best iradesini ve hürriyetini selbetmüştir. Böylece, ka
nunlara, Anayasanın tanıdığı insan haklarına karşı 
kanunsuz tutumu tevali etmektedir. 

Sayın Bakan, tarım işçilerimizin ekonomik ve sos
yal durumlarının düzelmesi, mali haklarının korun
ması ve sağlanması konusunda en küçük bir ilgi gös
termemiş, tarım işçisinin asgari ücretlerinin tespitinde 
üvey evlat muamelesine tabi tutulmasını desteklemiş
tir. İşçilerimizin emeğini, alınterini ve meşru hakları
nı koruyamayan bir zatin işçiden yana olması müm
kün değildir. 

Bilindiği gibi, Bakanlığımız devresinde 1475 sayılı 
İş Kanununun 33 ncü maddesindeki yetkiye dayana
rak, Asgari Ücret Tespit Komisyonunu, zamanından 
<> ay önce toplayarak, işçilerimizin aylık asgari ücre
tini 330 liraya çıkartmış ve hemen arkasından, aynı 
kanunun geçici 4 ncü maddesi gereğince, tarım işçile
rimizin asgari ücretlerinin tespiti için de, Asgari Ücret 
Tespit Komisyonunun gününü ve gündemini bildire
rek toplantıya çağırmış idik. Bakanlıkta kalsaydık» ta
rım işçilerinin de asgari ücretlerini aynı seviyeye çı-
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karmakta kararlıydık. Hükümetimizin istifasıyla Ça
lışına Bakanlığına atanan Sayın Bahir Ersoy, komis
yon çalışmalarıyla hiç ilgilenmemiş, tarım işçisini üvey 
evlat kabul etmiş, Türk - tş ve işveren temsilcilerinin 
2 800 liralık tekliflerini benimsemiş ve tarım işçisi
nin mağdur ve perişan olmasına sebebiyet vermliştir. 

Sayın Bakan, yurt dışındaki işçilerimizin dert ve 
sorunlarına, emeklilik durumlarına karşı da ilgisizdir. 
İşçilerimizin meselelerimi bilen, görevine bağlı, çalış
kan ve tecrüben', idealist memurları yurt dışından yurt 
içine alarak, yerlerine tecrübesiz, partizan arkadaşla
rını atayarak, işçiler ve memurlar arasında huzursuz
luk çıkarmakla meşguldürler. Bu konuda kanun, tü
zük, yönetmelik tammamaktadırlar. Sayın Balkan, işçi 
haklarıyla ilgilenmedllklerini, yurt dışındaki işçileri* 
mıiz yurda kesin dönüş yapanlar da dahil olmak üzere, 
ellerindeki tasarruflarını, biriktirdikleri dövizleri ele
rinden almayı hedef alan son kanun tasarlısına imza 
koymakla da ispatlamıştır. 

Netice olarak, Çalışma Bakanı Sayın Bahir Er-
soy'un, Anayasa ve kanun dışı tasarruflarda bulun
duğu, taraf tuttuğu, partizanlık yaptığı, ideolojisine 
bağlı sendikayı kayırdığı, yukarıdan 'beri sıraladığımız 
adaletsiz ve haksız tutumuyla sabit olmuştur. 'Esasen, 
kendileri iddialı bir sendikacı olmakla, tarafsız olma
sı, hakkani ve adaletli davranması da mümkün de
ğildir. Bunun aksini iddia etmek akıl ve mantığa» eş
yanın tabiatına da aykırıdır. 

Mji'H'i Selamet Partisi Grupu olarak, önerge lehin
de oy kullanacağımızı arz eder, Yüce Meclise Saygıla
rımı sunarını. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumahoğ-
lu. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mustafa Başoğ-
lu, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Başoğlu. 

AP GRUPU ADINA MUSTAFA BAŞOĞLU 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, muhalefet döne
minde işçilere yaptığı vaatleri unutturmak, bu vaat
lerin gerçekleştirilmesini isteyecek olan güçlü sendi
kaları parçalamak, işçileri susturmak ve toplu iş söz
leşmelerinde işçilerin isteklerini etkisiz kılmak, işçi
leri birbirine düşürmek, kırdırmak ve parti emrinde 
sendikacüık yaratmak amacıyla, Çalışma Bakanlığı 
tarafından 30 . 1 . 1978 gün ve 6 saydı genelgeyi 
yürürlüğe koydurmuştur. Hükümetin ve Bakanlığın 
bu genelge ve işçi haklarına ters düşen diğer tutum 
ve davranışlarını açıklığa kavıışturabilmek için, Ça

lışma Bakanı Sayın Bahir Ersoy hakkında verilen 
Gensoru önergesi üzerinde Adalet Partisi Grupunun 
görüşlerini arz ediyorum. 

öncelikle belirtmek isterim ki, muhalefet döne
minde vaat ettiklerinin, iktidarda tam tersini yapan 
bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi, toplumun her ke
siminde olduğu gibi, işçi kesiminde de beceriksiz ve 
başarısızlığı yüzünden kısa zamanda tükenmiştir. Bu 
gerçeği gören Hükümet, zaman zaman bazı sendika
lara ısmarlama demeçler verdirerek, işçiler tarafın
dan desteklendiği görünümünü yaratmaya çalışmak
tadır. Muhalefet dönemini propaganda ile geçiştiren 
CHP, iktidarda da aynı yoldan giderek ayakta dur
maya çalışmakta; oysa, toplumumuzun en hararetli 
ve uyanık kesiminden olan işçiler, Hükümetten, söz 
yerine icraat beklemektedir. 

Bugüne kadarki gelişmeler, Hükümetin işçilere 
yeni haklar sağlama bir yana, geçmiş dönemlerde el
de ettikleri temel haklarını bile ortadan kaldırmak 
ve en azından kısıtlamak isteğini göstermektedir. 
Böylece, işçiler Halk Partisi Hükümetinin kendilerine 
yarar yerine zarar getirdiği gerçeğini görmüş bulun
maktadırlar. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sen inanıyor 
musun buna? 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Çünkü iş
çilerin halen vergi dışı kalan kıdem tazminatlarından 
vergi alınacağı, işçi ücretlerinin sınırlandırılacağı da
ha ağır ve katlanılmaz vergi yükü altına sokulacak
ları, gerek Hükümetin icraatından, gerekse basında 
yer alan haberlerden anlaşılmaktadır. 

Halbuki işçiler, Hükümetten İYAK, işsizlik si
gortası, Tarım İş Kanunu, işçi - memur ayırımı, haf
tada iki gün dinlenme, lokavtın kaldırılması, bütün 
kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev haklarının 
tanınması, vergi yüklerinin hafifletilmesi gibi, muha
lefet döneminde vaat ettiği konuların öncelikle ger
çekleştirilmesini; en azından, asgari geçim indirimi
nin, zaman kaybedilmeden yürürlüğe konulmasını 
beklemektedir. Oysa, Hükümet, ilk iş olarak Sosyal 
Sigortalar Kurumu fonlarına el atmayı ve işçi hakla
rını kısıtlamayı düşünmekte, muhalefetteki vaatleriy
le, Hükümetteki icraatı arasındaki tutarsızlığı ortaya 
koymaktadır. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Hükümet 
öyle olsa, sen Hükümeti eleştirmezsin. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Sayın Eoe-
vit'in... 
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Ben şunu arz edeyim, 15 senedir kürsüye alışkı
nım, sataşmalara da cevap vermek niyetinde değilim 
ama, cevap verirsem her halde memnun olmazsınız. 

Sayın Ecevit'in, polislere sendika kurma hakkının 
tanınacağını söylemesine rağmen, bugün aynı Hükü
metin İçişleri Bakanı, polis derneklerinin kapatılaca
ğını söylemektedir. Böylelikle, çelişkiler partisi olan 
Cumhuriyet Halk Partisinin, muhalefet ve iktidar dö
nemleri her gün biraz daha açıklığa kavuşmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Çalışma Bakanının Hükü
met adına yürürlüğe koyduğu 6 sayılı genelgenin ger
çek amacım daha iyi anlayabilmek için, yukarda arz 
edilen konulardan başka, işçi kesimini sürekli olarak 
huzursuz eden diğer olaylara da, başında yer alan 
haber başlıklarıyla kısaca göz atmakta yarar vardır : 

«Türk Traktör Fabrikasında 70 işçi işten çıkartıl
dı. 

İzmir'de 248 işçi işten çıkartıldı. 
Bursa'da toplu çıkarmalar protesto ediliyor. 
9 000 TCDD işçisi işten atıldı. 
OTO -. MARSAN'da 109 işçi işten çıkartıldı. 
Memur ve işçiler sokağa atılıyor. 
Köy İşleri Bakanlığında 115 işçinin işine son ve

rildi. 
Erzurum'da 142 işçinin işine son verildi. 
Eskişehir'de 120 işçi işten çıkartıldı. 
Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliğinde 550 işçi 

işten çıkartıldı. 
Memur ve işçilerin görev güvenliği kalmadı. 
TARİŞ Üzüm İşletmesini polis kapattı. 
CHP'li Adana Belediye Başkanı 2 bin işçiyi aç 

bıraktı...» 

Muhalefette herkese iş vaat eden CHP, iktidarda, 
işsize iş bulma yerine, işçileri işten atmakta, böylelik
le açlığın ve sefaletin kucağına itmektedir. 

Bu Hükümet döneminde işlerini koruyabilmek 
işçiler, emeklerinin karşılığını, hak ettikleri ücret, ik
ramiye ve diğer haklarım alamama nedeniyle, zorun
lu olarak eylemlere başvurmaktadırlar. 

Şimdi de, bu konudaki gazete haberlerine kısaca 
göz atalım : 

«Kozlu ve Karadon'da 20 EKİ işçisi direnişe geç
ti. 

Arı Bisküvi Fabrikasında 5 işçi direnişe geçti. 
Adapazarı Vagon Fabrikasında işçiler direnişe 

geçtiler. 
Elbistan Belediyesi işçilerinin direnişi sürüyor. 
Ankara'da 6 500 belediye işçisi direnişte. 

Samsun Azot Sanayiinde 1 200 işçi direnişte. 
Sivas'ta 6 500 demiryolu işçisi direnişe geçti. 
Kütahya Azot Sanayiinde 3 bin işçi direnişte. 
OTO y. MARSAN Fabrikasında 400 işçi direnişe 

başladı. 
İzmir'de 2 500 işçi direnişe geçti. 
DERBY'de 1 500 işçi direnişe geçmek zorunda 

kaldı...» 
Böylelikle, işçi haklarını koruyacağını, işsizlere iş 

bulacağını söyleyen Halk Partisi Hükümeti, bir yan
dan işçi kıyımlarıyla işçileri aç bırakmakta, öte yan
dan, emeklerinin karşıhğındaki haklarım vermediği 
için, işçileri hem eyleme, hem de önleyeceğini söy
lediği, iddia ettiği anarşinin kucağına itmektedir. 

Bu Hükümet döneminde, işçilerin, siyasi düşünce-
lerne göre işten atılmaları, sürülmeleri veya istifaya 
zorlanmaları ve haklarını alamadıkları için eyleme 
itilmeleri günlük olaylardan sayılmaktadır. 

Bu arada, bunlardan başka önemli bir konu da, 
gerekli tedbirlerin alınmayışı yüzünden çoğalan iş ka
zaları ve canlarını kaybeden işçilerimizdir. Bununla 
ilgili en üzücü acıklı örnek, geçtiğimiz ay Zongul
dak'ta 17 işçinin ölümüyle sonuçlanan faciadır. İlgili 
işçi kuruluşu tarafından, maden işçilerinin iş güven
liği konusunda tedbirler alınması defalarca istenmiş
tir. Bu tedbirleri almayan Sayın Bakan, 17 maden 
işçisinin cenaze törenine katılmış ve televizyon ekra
nında gözleri dolu dolu ve mahzun halde üzüntüsünü 
belirterek, bir de halkımızın duygularım sömürmeye 
kalkmıştır. Aslında, Maden - İş Federasyonu lideri
nin de söylediği gibi, bir kaza değil, bu olay bir ci
nayettir ve diğer cinayetler gibi bunun da sorumlusu 
Hükümet ve onun sorumlu bakanlarıdır. 

Bu arada yine basında yer alan haberlerden anla
şılmaktadır ki, diğer vatandaşlarımızın can güvenli
ğini sağlayamayan Hükümet, işçilerin de can güven
liğini sağlayamamaktadır. İşte, bazı gazete haberleri: 
«İskenderun'da 1 işçi öldürüldü. 

Balıkesir'de 1 ESO işçisi öldürüldü. 
İstanbul'da 1 işçi öldürüldü. 
Ümraniye'de 5 işçi ölü bulundu. 
Tekel Cibali Fabrikasında irade beyanı yüzün

den 1 işçi öldürüldü...» 
SABRt ÖZTÜRK (Hatay) — Kim öldürdü? 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Kimin öl

dürdüğünü Hükümetiniz bulacaktır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Batı ülkelerinde bir işçinin ölüdürühnesi karşısın
da hükümetlerin istifa ettiğini söyleyen Cumhuriyet 
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Halk Partisi yöneticileri, kendi iktidarları döneminde 
yüzlerce insanın ölümüne seyirci kalmakta; kanunsuz 
olduğu ikaz edilmesine rağmen, yürürlüğe konulan 
6 sayılı genelgenin sebep olduğu cinayetler karşısın
da bile, bırakınız Hükümetin istifasını, bu genelgenin 
sahibi Çalışma Bakanı hiç bir şey olmamış gibi ma
kamında oturabilmektedir. En azından bu olay büe 
Gensoru önergemizin kabul edilmesi için yeterli bir 
sebeptir. 

Yine, bu Hükümet döneminde işten çıkarılan işçi
lere kıdem tazminatlarının ödenmediği, kanunsuz lo
kavt uygulamalarına uğradıkları, zorla ve bazen polis 
gücüyle işlerinden atıldıktan, işyerlerini DİSK'e aktar
mak için polisle işçilerin karşı ' karşıya getirildiğini 
görmekteyiz. 

Çalışma hayatını düzenlemek, çalışanların yaşa
ma seviyesini yükseltmek, çalışanlarla çalıştıranlar 
arasındaki münasebetleri memleket yararına ahenk
leştirmek, memleketteki çalışma gücünü, genel refa
hı artıracak surette verimli kılmak ve tam çalışmayı 
sağlamakla görevli Çalışma Bakanı, işçilerin uğradı
ğı bütün bu haksızlıklar, adaletsizlikler, kıyım, sür
gün, işten atılmalar karşısında sessiz, üstelik işçi hak
larında kısıtlama konusunda gayretli ve hevesli gö
rünmektedir. 

Belli olmuştur ki, bu Hükümet, işçilere yeni hak
lar vermeyecektir. İşsizliği gideremeyecek, çalışma 
hayatını işçilerin yararına düzenleyemeyecektir. Hiç 
değilse, işçi haklarını korumada olsun, gayretli olma
sı gerekmez mi? Artan hayat pahalılığı karşısında 
işçilerin yegâne dayanağı olan toplu iş sözleşmeleri
nin yapımında yardımcı olamaz mı? Uygulama gös
termektedir ki, Hükümet ve Çalışma Bakam, bu ko
nularda da işçi yanlısı değildir. 

Örneğin, kamu kesiminde aylardan beri süre ge
len ve binlerce işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeleri, 
Hükümetin ilgisizliği yüzünden iuzayıp gitmektedir. 
Görüşmeleri sonuçlanan ve anlaşma sağlanamadığı 
için greve başvurulan işkollanndaysa; Hükümet bu 
grevleri haklı ve inandırıcı hiç bir gerekçe gösterme
den ertelemekte; Çalışma Bakanı, bu kararnamelerin 
altına rahatlıkla imza atabilmektedir. 

AMığı tutarsız ekonomik kararlarla, bir avuç vur
guncunun kasasını şişiren, buna karşı, işçileri dayanıl
maz hayat pahalılığı ateşinin içine atan Hükümet, 
açıkça grev kinciliği yapmaktadır. Diğer taraftan, 
işverenlerin anlayışsız tutum sonucu aylardan beri 
devam eden grevlerle ilgilenmemekte; böylece, Hü
kümet olması için gayret göstereni bazı iş adamları ve 
sermaye sahiplerine borcunu ödemeye çalışmaktadır. 

| Halk Partisinin işçiden yana olmadığım, bu parti-
I nin desteklediği DİSK'in eski Genel Başkam şu se-
I kilde açıklamaktadır, her halde buna da itiraz etmez

siniz: «CHP, patronların, tüccarların, ağaların, tüm 
I sömürücülerin göbekçiler namıyla ağırlıkta olduğu 

bir partidir ve onun için, CHP'nin Genel Sekreteri, 
I 274 saydı Sendikalar Kanunuyla bir sürü san sen-
I dikanın doğmasına imkân vermiştir...» 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Adres ve-
I rin, adres... 

MUSTAFA BASOĞLU (Devamla) — Adres 
benim değil, DİSKİ destekleyen CHP'nindir. (AP sı-

I ralanndan alkışlar) 
I «... Onun için, 275 saydı Kanunla grev hakkını 
I kuşa çevirmiş, böylece Türk işçi sınıfına en büyük 

kazığı atmış ve en büyük ihaneti işlemiştir.» Kemal 
I Türkler'in sözleri, benim değil. 
I Şimdi de, «düzen değişikliği» teranesiyle, tüm iş-
I çi sınıfına ve Türk emekçilerine yeni bir CHP kazığı 
I atma yolundadır, aldatmaca peşindedir. 
I Değerli arJkadaşlanm, buraya kadar arz etmeye 

çalıştığım olaylar, bu uğursuz Hükümetin, ülkenin 
I ve bu arada işçilerin, emekli işçilerin, memurların, 
I emekli memurların, yoksul köylülerin ve bütünüyle 
I dar ve sabit gelirlilerin hiç bir sorununa çözüm ge-
I tirememekte olduğunu göstermektedir. 
I Hükümet, birtakım git - gel dış gezilerle hem 
I kendisini, hem de milleri avutmaya çalışmaktadır. 
I (AP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I Bu olaylan böylece özetledikten sonra, şimdi 6 
I sayılı genelgenin hangi amaçla yürürlüğe konulduğu 

daha iyi anlaşılmaktadır. Bu genelge, işyerlerinde iş-
I çileri ve sendikaları birbirine vurdurarak kırdırmak, 

böylelikle sendikal düzeni ve çalışma hayatım alt üst 
I etmek ve Halk Partisinin söylediklerini yapabilecek; 
I ama ondan muhalefet döneminde vaat ettiklerinin he-
I sabim sormayacak uydu sendikacılık yaratma ama-
1 çına dayanmaktadır. (AP sıralanndan «Bravo» ses

leri, alkışlar) 
HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — San sendika

yı siz çıkardınız. İşçileri, köylüleri siz böldünüz. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Öte yan-

I dan, her türlü yasal dayanaktan yoksundur. Hukuka 
saygılı hiç bir devlet yönetiminde böylesine keyfi ve 

I hukuk dışı icraata başvuran bir Hükümet ve onun 
I sorumlu bakanı ayakta kalamaz. Bizim bu knunun 

üzerinde önemle duruşumuz, işçi haklan ve hukukun 
I üstünlüğüne duyduğumuz saygı ve bağlılıktan gel-
I inektedir; ama, bunu çoğu kimseler anlayamaz, hele 
I söz atanlar hiç anlayamaz. 
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Genelgede, üye kayıt fişleriyie hüviyet arasında 
tutarsızlık bulunması, toplanı işçi sayısından fazla 
üye fişi ibraz olunması, istifaların geçerli olmadığının 
iddia edilmesi, üyelik belgelerinde silinti veya kazın
tı bulunması gibi hallerde, iş yerlerinde belgelerin " 
doğruluğunu tespit etmek amacıyla bütün işçilerin 
katılacağı durum tespitinin yapılmasını öngörmek
tedir. 

275 sayılı Sendikalar Kanununa göre, sendika 
üyeliğinin ne şekilde kazanılıp, sona ereceği; bu 
amaçla hangi kayıtların tutulacağı, kanunun öngör
düğü, koyduğu kurallarla belli olmaktadır. Bu şartla
ra uymayanlara verilecek ceza, yine kanunda belir
tilmiştir. Toplu iş sözleşmesi yetkisinin tespitinde 
üye fişleri bakımından sahtecilik iddiası ileri sürül
düğünde, bu hususun irade beyanına başvurularak 
değil, mahkeme tarafından incelenmesi gerektiği, 
Yargıtay Genel Kurulunun 1 . 7 .1977 gün, 591699 
sayılı kararında hüküm altına alınmıştır; ama, tabii, 
karara saygüı olanlar bu Tcararı dinlerler. 

HASAN ALI DAĞLI (Manisa) — Sendika ağa
ları, işçiyi sömürenler... 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Buna gö
re, mahkemenin yetkisine giren bir konuda başka bir 
kişi veya kuruluşun her hangi bir işlemde bulunma
ya hakkı yoktur. Esasen, durum tespitine başvurulsa 
da, ortada bir sahtecilik veya resmi evrak üzerinde 
tahrifat varsa, bu, suçluyu himaye edemez ve orta
dan kaldıramaz. Resmi bir Devlet kuruluşunu, ge
nelgeyle suça ortak etmeye, suçluyu himaye etmeye 
yöneltmek hiç kimsenin hakkı ve haddi olmamalıdır. 

Diğer taraftan, yine Yargıtay Genel Kurulu, 
24 . 2 . 1975 gün, 1975 - 9 - 754 sayılı kararında, top
lu iş sözleşmesi yapmada meydana gelecek yetki 
uyuşmazlıklarının, üyelik durumunun, 274 sayılı Sen
dikalar Kanununun 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca 
tespit edilmesi gerektiğini emretmektedir. 

Bakanlık, genelgesiyle, Yüksek Mahkemenin bu 
kararını hiçe saymakta, kendisini yargı organı yerine 
koyup, çalışma hayatını kökünden zedeleyen kurallar 
vaz etmektedir; keyfi yönetimin en tipile örneği... 

Kaldı ki, 1 000 işçinin çalıştığı her hangi bir iş
yerinde veya 50 bin işçinin çalıştığı bir işkolunda ba
zı işçilerin üyelik fişlerinin eksik doldurulması ya da 
genelgede sözü edilen konulardan her hangi birisinin 
ileriye sürülmesi halinde, yapılması gerekli en doğ
ru ve tutarlı uygulama, olsa olsa, üzerinde şüpheye 
düşülen işçilerin gerçek yönlerini araştırmak olabilir. 
Bir kaç işçiyi ilgilendiren haklı, ya da haksız itirazlar 

üzerine binlerce işçinin, «Durum tespiti» yutturmaca-
sıyla huzursuz edilmesi, gerçeğin aranmasından çok, 
bu uygulamanın altında yatan birtakım gizli amaç
ları belirtmektedir. Nitekim, böylesine yanlış bir uy
gulama yüzünden işçilerin kavka ettiklerini, 1 kişinin 
öldüğünü, bir çok işçinin yaralandığını görmekte ve 
anlamaktayız. Sadece hu olay bile, kanunlara aykırı 
olarak yürürlüğe konulan, yargı kararlarına aykırı 
olarak yürürlüğe konulan ve işçilerin ölümüne sebep 
olan bu Bakanın, işçiden yana olduğunu söyleyen 
Hale Partisi tarafından alaşağı edilmesine yetmez mi? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Esasen genelgeyi 1 nci derecede uygulayıcı olan 
Çalışma Bakanlığı tş Müfettişleri Derneği ile en çok 
işçiyi temsil eden TÜRK - İŞ genelgeye karşı olduk
larım kamuoyuna açıklamışlardır. Genelgeyi uygula
yacak olan müfettişler de, «Yanlıştır» diyorlar. Ge
nelgeden memnun olan sadece DİSK'tir; bu husus 
bile genelgeyle neyin hedef alındığını göstermektedir. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Ayda kaç li
ra alıyorsun? Maaşından bahset, maaşından. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Sen ne alı
yorsan ben de o kadar alıyorum. Evet. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, devamlı söz atıyor
sunuz hatibe. Çok rica ediyorum sayın üye. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Bu genel
genin yasal olmadığı, genelge uyarınca yapılan işlem 
sonunda... 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Emek sömü
rücüleri... 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Dinlerse
niz öğrenirsiniz. Daha yeni geldiniz. 

Bu genelgenin yasal olmadığı, genelge uyarınca 
yapılan işlem sonucu Yargıtay Dokuzuncu Hukuk 
Dairesi tarafından 3 . 4 . 1978 gün 78/5831 sayılı 
kararla hüküm altına alınmıştır. Yargıtay bu kararın
da «genelgeniz tutarsızdır, genelgeniz geçersizdir» di
yor. Hukuk devletinin üstünlüğünü savunuyordunuz. 
Bu kararlar hukuku belirlemiyor mu? Yoksa sizin 
uyacağınız hukuk, başka bir hukuk mudur? (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Başoğlu, 2 dakikanız var, to
parlayın efendim. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Toparlıyo
rum efendim. 

Sadece bu kararlar bile genelgenin her türlü yasal 
dayanaktan yoksun olduğunu kanıtlamaktadır. Ge
nelge aynı zamanda Anayasanm 7, 14 ve 132 nci mad
delerine terstir. Daha doğrusu, bu genelgeyi yürürlü-
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ğe koyan Bakanlık ve Hükümet, Anayasanın bu mad
delerine uymamak suretiyle büyük bir Anayasa suçu 
işlemektedir. Hiç değilse bu bakımdan önergemizin 
kabul edilip, soruşturmaya ve araştırmaya çok saygılı 
olduğunu söyleyen Halk Partililer tarafından itibar 
görmesi, iltifat görmesi gerekmez mi? Grupumuz Yü
ce Meclise sunduğu bu önergenin en azından bu ne
denle kabul edileceğini ummaktadır; eğer hukuka 
saygılı olanlar varsa tabii. 

Bu genelgeyle Hükümetin ulaşmak istediği bir baş
ka sonuç da, bu yıl kamu kesiminde yapılacak ve 
5 binden fazla işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmele
rini askıya almak, işçi haklarını geciktirmektir. Ge
nelge uygulandığı takdirde yetki uyuşmazlıkları uzun 
süre sonuca bağlanamayacak; bu durum ise, toplu iş 
sözleşmelerinin yapımını geciktirecektir. 

Hükümetin bu genelgeyle güttüğü amaçlardan bi
ri de, dikkatleri başka yönlere çekerek, işçilere vaat 
ettiklerini gerçekleştirememesi yüzünden, kendisine 
hesap sorulmasını engellemektir. 

Hükümet Programında emeği en üstün değer say
dığını, işçi hareketini bölücü ve zayıflatıcı girişimle
re son vereceğini belirtmesine rağmen, uygulama 
- her konuda olduğu gibi - bu konuda da tamamen 
aksi yönde gelişmektedir. Esasen Halk Partisine yara
şan da budur. Uygulama göstermektedir ki, bu Hü
kümet emek düşmanıdır, ekmek düşmanıdır. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Şayet «Hukukun 
Üstünlüğü» Parlamentomuzun değişmez ilkesi ise, 
Anayasa ve yargı kararlarına saygılıhk hukuk anla
yışımızın temel kaynağı ise, işyerlerinde çalışma ba
rışını korumak, işçileri anarşiye itmek isteyenlere 
karşı birlikte mücadele etmek zorundayız. 

Grupumuzun verdiği Gensoru Önergesinin kabu
lü yolunda oy kullanmanız bu amaca dayanmakta
dır. Aksi halde bu önergeye karşı çıkanlar, bir daha 
kamuoyu karşısında hukuk ve anayasa kavramların
dan söz edemeyeceklerdir ve bunun sorumluluğunu 
omuzlarında taşıyacaklardır. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Hadi ca
nım sende. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Sözlerimi 
bitirirken son cümle olarak şunu arz etmek isterim 
değerli arkadaşlarım. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Fazla sa
vurma, AP'den ihraç edilirsin. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız. 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Adalet Par

tisi hukuku benimseyen, hür rejimi benimseyen, ko

münistlere karşı olan partidir. Bizim partimizden kim
se atılmaz, bunu böyle bilin. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Söz atma ile konuşmacıları sustura
mazsınız, söz atma ile haklarını kestiğiniz işçileri, so
kağa attığınız işçileri huzura kavuşturamazsınız. İş
çiden yana değilsiniz. İşçiden yana olmadığınızı ic
raatınız, ispatlamıştır. Her sol gibi intikam peşindesi
niz; işçi düşmanısınız. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başoğlu. 
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 

Sayın Cengiz Gökçek'te. Buyurun Sayın Gökçek; sü
reniz 20 dakikadır. 

MHP GRUPU ADINA CENGİZ GÖKÇEK (Ga
ziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bugün arkasında bir kuruluş, bir sendikanın işbir
liğiyle hukuk ve kanunun çizgilerini aşan, Sayın Ça
lışma Bakanı hakkında görüşlerimizi ifade etmeye 
çalışacağım. 

Sayın Çalışma Bakanı, teşkilatına «Yetki sapta
ması» başlığım taşıyan 6 No. lu bir genelge yayınladı. 
Bu genelgede, «Üyelik konusundaki gerçek durumu 
ciddi bir biçimde kuşkuya düşürdüğüne kanaat geti
rilen durumlarda işyerlerinde belgelerin doğruluğunu 
saptamak amacıyla durum tespiti yapılacaktır» de
nilmektedir. 

Nasıl tespit edileceği hususu da : «Her bir işçinin 
çağrı tarihinde hangi sendikaya üye olduğu, işçinin 
imzasını taşıyan ve iş müfettişleri tarafından işyerlerin
de düzenlenecek birer tutanakla belirlenecektir» diye 
ifade edilmektedir. 

Bu genelge, Anayasanın 46 ncı maddesine aykırı
dır. Zira, işçilerin sendikaya üye olma ve ayrılmaları, 
bu madde ile düzenlenmiş temel hak ve hürriyetler
dendir. 

Anayasanın 46 ncı maddesi gereğince, 274 sayılı 
Sendikalar Kanunu tanzim edilmiştir. Nitekim, yayın
lanan 6 numaralı Genelge işçilerin hangi sendikaya 
üye olduklarını, hangi sendikayı istediğini, hangi sen
dikadan ayrıldığını ve istemediğini tayin eden yeni 
usuller getirmiştir. Halbuki bu hususların tanzim ve 
tespiti 274 ve 275 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. 

274 sayılı Kanunun 2 nci maddesi hükmünce : 
«Bu kanun bakımından işçi sayılan kimseler işçi sen
dikası kurmak ve işçi sendikalarına üye olmak hak
kına sahiptirler. Üyeliğin kazanılmasına ilişkin 5/1 nci 
maddesi hükmünce bu kanun gereğince kurulan mes
leki teşekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üyelik, üye 
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kayıt fişinin veya defterinin imzalanmasıyla kazanı
lır.» 

Üyeliğin kaybı hususunda aynı kanunun 6 ncı 
maddesi, «Her üye istediği zaman, üyesi bulunduğu 
mesleki teşekkülden çekilebilir. Çekilme, noter huzu
runda münferiden kimliğin tespiti ve istifa edecek 
kişinin imzasının tasdikiyle olur» demektedir. 

Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ay
rılış veya çıkarılış tarihi, üye kayıt fişlerine veya ka
yıt defterlerine kayıt edilir» şeklinde tanzim edilmiş
tir. 

Sayın Bakanın genelgesi gereğince sendikadan is
tifa ettiğini, ayrıldığım beyan edecek işçinin istifası, 
kanunun bu açık hükmü karşısında nasıl tespit edi
lecek? Sendikadan istifa etmiş kabul edilirse kanun 
çiğnenmiş olmaz mı? İstifa etmemiş şeklinde yorum
lanırsa, hangi sendikanın hanesine kaydı yapılacak
tır? Bu takdirde durum tespitinin anlamı kalmayacak-
tır. 

Kaldı ki, bu genelgenin Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunun, Sayın Bakanın 6 No. lu Genelgesinin şek
len ve muhteva yönünden de kanunsuz olduğunu gös
teren kararı vardır. Nitekim, Hukuk Genel Kurulu
nun bu husustaki yorumunu aynen okuyorum : 

«Referandum; gizli oy, açık tasnif, yeni ve serbest 
bir irade açıklamasına imkân verir. İşçi oy kullanır
ken, üyesi bulunduğu sendikadan başka bir sendika
nın kendisini temsil edebilmesi doğrultusunda irade 
açıklamasında bulunabilecektir. 

Bu nedenle, referandum usulünün kabulü, 274 
sayılı Kanunun 5/1, 6/1 nci maddelerine aykırı, yasa 
düzeyinde boşluk bulunması halinde, mevcut düzen
leme bir tarafa bırakılarak belirtilen ilkelerin gereği 
olarak yeni bir düzenleme niteliği taşıyan bir çözüm 
yolu benimsenemez. 

Kamu düzenini ilgilendirmeleri nedeniyle 274 
ve 275 sayılı yasalardaki konuyu ilgilendiren hüküm
ler, emredici nitelikte kurallar olup, tarafların irade
leri ile bu kurallar bir tarafa itilerek referandum yo
luna başvurulamaz. 

O halde, konu hakkında yasa düzeyinde bu boş
luk bulunmamakta, mevcut düzenlemenin ihtiyaca 
yeterli olup olmadığı da kanun koyucunun yetki ala
nına girmektedir» demektedir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu kararına ka
tılmamak, özellikle hukuk düzeninde kalmak şartıyla 
mümkün değildir. Gerçekte irade beyanı; alma anın
da işçinin açıkladığı iradesi ile bir sendikaya daha ev
vel üye ise, o an diğer sendikaya üye olduğunu beyan 

ettiği takdirde, aynı anda bir sendikadan istifa edip 
diğer sendikaya üye olabilmektedir. 

Bu şekilde 274 sayılı Kanunun 5/1 ve 6/1 nci mad
delerinde yer alan yazılı şekil şartı ortadan kaldı
rılmaktadır arkadaşlar. 

Kaldı ki, Saym Bakanın genelgesinde referandum 
tarzı, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca, 
kanuna aykırı bulunduğu için muhtevası referandum 
olmakla beraber, tabiri «durum tespiti» olarak kul
lanmakla, Yargıtay kararının dışında kalmak istediği
ni savunmak istemektedir. Halbuki durum «tespiti ta
biri» de Yargıtayca uygun görülmemiştir. Karan 
aynen alıyorum : 

«Yukarıda yapılan açıklamalar göstermektedir ki, 
kanun koyucunun 275 sayılı Kanun ile toplu söz
leşme yapma yetkisini haiz sendikanın tespitinde bir 
veya birden fazla işyerinde çalışan işçilerin çoğunlu- • 
ğunu temsil eden sendikanın tayini önemlidir. Bu 
tayinde ise, 274 sayılı Kanunun 5/1 ve 6/1 nci mad
delerindeki esaslann gözönünde tutulması zorunlu
dur. Başka bir çözüm yolunun benimsenmesi halinde 
Bir Sendikaya Nasıl Üye Olunacağı ve Üyelikten Na
sıl Çıkılacağı Hakkındaki Kanun hükümleri ihlal 
edilmiş olur. Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini haiz 
sendikanın tespitinde esas olan çağın günündeki du
rum tespiti olup, geleceğe ilişkin bir durum tespiti 
söz konusu olamaz» demektedir. 

274 ve 275 sayılı kanunların hükümleri hep bir
likte değerlendirildiğinde, 274 sayılı Yasa uyannca 
kazanılan üyelik durumunun, 275 sayılı Yasada ön
görülen usullere göre tespiti gerektiğinin kabulü icap 
eder. 

Saym milletvekilleri, Yargıtay kararında görüldü
ğü gibi, sendika uyuşmazlıklarında yetki yönünden 
ne referandum, ne durum tespiti muhtevası, ne de 
(aynı ohnakla beraber) Bakanlığın ilerde uyduracağı 
kılıf ve tabirler Anayasamn özüne, 274 ve 275 sayılı 
Kanunun hükmüne, Hukuk Genel Kurulunun bu ko
nudaki içtihadına aykındır. 

Yine 6 sayılı Genelge ile, Çalışma Bakanlığı, Böl
ge Çalışma Müdürlüğüne, noter tarafından tanzim 
edilmiş istifanameleri geçersiz kabul etme yetkisini 
de vermiştir. Çalışma Bakanlığı hangi yetkiye daya
narak, mahkemelerin yetkisinin Bölge Çalışma Mü
dürlüğüne ait olduğuna karar vermiştir? Bölge Ça
lışma Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığının kuruluş Ka
nununda, Çalışma Bakanlığı ile aynı görevi yüklen
miştir. Keza, Bölge Çalışma Müdürlüğüne 274 ve 275 

• 
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sayılı Kanun île bazı yetki ve görevler verilmiştir, 
275 sayılı Kanundaki işyeri düzeyinde yetki uyuş
mazlıklarını çözme yetkisi, Bölge Çalışma Müdürlü
ğüne aittir. Bakanlığın genelgesine dayanak yapılmak 
istenilen 275 sayılı Kanunun 11/1 nci maddesinde yet
ki verirken, bu yetkiye sınır çizilmemiş iddiası, böl
ge çalışma müdürünün mahkemelerin yetkisine giren 
hususlarda karar vermesini gerektirmez. Bu takdir
de yetki gaspı olur ki, kanunlarla himaye edilmez. 

Sayın milletvekilleri, bu genelgenin hangi tarafına 
baksak, kanunu ve hukuku ihlal eden bir tarzı var. 
Nitekim Noterlik Kanununa da aykırıdır bu genelge, 
Noterlik Kanununun 82 nci maddesi; «Bu hükümle
re göre belgelendirilen işlemler resmi sayılır» demek
tedir. 82/2 nci maddesi ise, «Noterler tarafından bu 
kısmın 2 nci bölümü hükümlerine göre düzenlenmiş 
olan hukuki işlemler, sahteliği sabit oluncaya kadar 
geçerlidir» demektedir. İşçinin istifa ettiği anda no
ter huzurunda düzenlenen istifanameler, Hukuk Usu
lü Muhakemeleri Kanununun 295/1 nci maddesi ge
reğince, sahteliği sabit oluncaya kadar geçerlidir, ida
ri ve adli merciler tarafından sahteliği tespit olunca
ya kadar geçerli kabul edilerek işlem görür; sahtelik 
ancak mahkemeler tarafından karar altına alınabilir. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 314 ncü 
maddesi gereğince, sahtelik iddjiası ancak mahkeme 
tarafından incelenebilir, Çalışımı Bakanlığının müfet
tişleriyle değil. 

Noterlikçe tanzim edilen belgeler kanun gereği 
, ve resmi belgelerdir. Bu belgelerin geçersizliği, sahte

liği, sayın Bakanın bölge çalışma müdürlüğünce de
ğil, mahkemelerce; İM -• DER mensupu müfettişlerin 
tespiti ile değil, aynı güçte resmi belgelerin ibrazıyla 
mümkündür. Bu davranışı ile Bakanlık ve kuruluşlar 
mahkemelerin görevlerini de yüklenmiş bulunmakta
dır. Sayın Bakan Yüce Meclisin yetkilerine tecavüz 
etmektedir aynı zamanda. Zira 6 sayılı Genelgenin 
yürürlüğe konulma gerekçesinde!; «Kanundaki düzen
lemenin ihtiyaca cevap vermediğini, Yüce Meclisin 
de çalışma bakımından yüklü olması sebebiyle kanun 
benim genelgemdir» demektedir. Çalışma Bakanlığı 
kanunlarla verilen görevi yapmakla yükümlüdür, ka
nun vazetmek değil. Bu kanunları çalışma hayatının 
ihtiyacına cevap verecek hale getirmeye Yüce Mec
lis yetkilidir. Kanun ihtiyaca cevap vermiyorsa, Ba
kanlık tarafından bir tasarı hazırlanır ve Meclise 
sevk edilir. Her bakanlık, kendi kanaatine göre, ih
tiyaca cevap vermeyen kanunlarda genelge yoluna gi
derse, Yüce Meclisin görevine müdahale olur ve Tür* 
kiye'de hukuk düzeninden bahsedilmez. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi sizlere Cumhuriyet 
Halk Partili Bakanın özellik ve titizlikle himaye et
tiği, koruduğu, aynı zamanda işbirliği ettiği Maden -
İş Sendikasının ne olduğunu olaylar ve yer belirterek 
Haber Bülteninden tespit edeceğim : 

1. Maden - İş Sendikası aldığı bu aidatları işçi 
çıkan için değil, ideolojik çıkar için kullanmıştır. 
1977 içinde greve gittiği işyerlerindeki grevci işçilere 
1 000 Türk lirası net yardım yapamamış, işçilerin ta
mamını açlığa ve sefilliğe itmiştir. Grevci işçiler o 
kadar mağdur edilmişlerdir ki, kendileri Maden -
Iş'i devreden çıkararak işverenle sözleşme imzala
mışlardır. Bunların başını İstanbul'da Auer işçileri 
çekmiştir. 

Bir başka haber : 
16 Eylül 1976 günü, Devlet Güvenlik Mahkeme

lerini bahane ederek işçileri kanunsuz direnişe iten 
Maden -- İş, direniş sonunda yüzlerce işçi ve temsil
cilerinin işten kovulmasına sebep olmuş; bu kovulan
lara gerekli yardımda bulunmayarak, kovulan işçileri 
açlığa, sefalete mahkûm etmiştir. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Kovduranlar siz
siniz. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Diğer bir ha
ber : 

Maden - İş, işyerlerinde bir yerde işçiler arasında 
bölücülük yaparken bir yandan da işçileri sefalete 
itmek için, fabrika tahripleri yaptırmış ve işçilerin 
kovulmasını sağlamıştır. Bu tutumlarından biri de 
1975 yılı içinde Karadeniz Bakır İşletmelerinde mey
dana gelmiş; Maden - İş, Devlete ait işyerini tahrip 
ettirmiş ve 416 işçinin işinden kovulmasını sağlamış
tır. 416 işçi işinden kovulduktan sonra Maden -- İş 
Sendikası Genel Başkanı Kemal Türkler'e bir telgraf 
çekmişler, 416 işçinin Kemal Türkler'e çektiği telgraf 
şimdi Kemal Türkler'in patronu bulunduğu Politika 
Gazetesinin 31 Ekim 1975 nüshasında yer almıştır. 
Şöyle k i : «Taban söz sahibi dediniz, aylardır derdi
mizi tavana duyuramadık, sizi ve sendikanız Maden 
- Iş'i, işçiyi emeğinden edip açlığa mahkûm etmekle 
itham ediyoruz. Karadeniz Bakır İşletmelerinden iş
ten atılmalarına sebep olduğunuz 416 ailenin gözyaş
ları, DlSK*in tarihine düşürdüğünüz en büyük leke 
olacakta» İşçinin ahnterine emeğine ihanet ettiniz, si
zi - varsa « vicdanınızla başbaşa bırakıyoruz». 

Sayın Bakan, ideolojisi için işçiyi bu denli araç 
olarak kullanan ve onları açlığa, işsizliğe, sefalete 
mahkûm eden bir zihniyete, bir sendikaya yoksa siz 
de mi mahkûmsunuz? 
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Sayın milletvekilleri, vesikaları konuşturmaya de
vam edelim : 

Karadeniz Bakır İşletmelerindeki olaylardan Ma
den -. İş lehine büyük olaylar çıkarmış, büyük yarar-
lmklar göstermiş bulunan Ayta Yamakoğlu da İşlet
meden kovulanlardan birisidir. İşten kovulduktan son
ra tekrar işe dönmek için Maden - İş Genel Başkanı 
Kemal Türkler'le görüşmeye gitmiş; ancak Kemal 
Türkler tarafından kapıdan kovulmuştur. Bu kovul
ma üzerine Maden - İş eski azgın militanı Ayta Ya-
makoğîu'nun, 2 Şubat 1976 tarihinde vermiş olduğu 
demecini size aynen okuyorum: «DİSK, Karadeniz' 
de teşkilatlanmak için ortamı müsait bulmuştu, DİSK 
ve Maden - İş Genel Başkanı Kemal Türkler'in söz
leri işçiyi etkilemişti, çok cana yakındı; bu inanışla 
Maden - İş teşkilatlanmaya başladı. Karadeniz Ba
kır İşletmesi Müdürü 2 mühendisi işten almıştı, fa
kat Maden •» İş yöneticileri bunu işçiye (Bakın bize 
üye oldukları için 38 kişilik bir liste daha var, sıra 
ile hepinizi temizleyecekler direnişe geçin) şeklinde 
ilettiler. Bu fikir, işçiler tarafından kesinlikle redde
dildi, ancak Maden - İş yöneticileri fabrikanın bazı 
bölümlerini rölantede tutarak direnişi başlattılar. Baş
ta Kemal Türkler olmak üzere hepsi, kafa ve kasa-
lanyla işçinin yanında olacaklarına söz Verdiler. Bir 
gece, direnişin kırılması için dinamit kondu, güvenlik 
kuvvetleri fabrikayı sardı ve direnişteki işçiler dışa
rıya çıkarıldı. Bundan sonra geçen sefil günler DİSK' 
in, Maden --- İş'in, Kemal Türkler'in ne menemi bi
risi olduğunu ortaya koydu. Sonuçta bizi yakmış, iş
siz bırakmıştı. Derdimizi anlatmak, derdimize çare 
bulmasını istemek, verdiği sözü tutmasını söylemek 
için İstanbul'a Maden - İş Genel Başkanı Kemal 
Türkler'e geldik. Utanç duvarı halindeki kapısı önün
de günlerce bekledik. Bizi kabul etmedi; girmek is
tediğimizde de içeri sokturmadı. Bir gün Rus Kon
solosluğundan gelen bir görevli hemen kabul edildi. 
Bizim, Kemal Türkler'in kapısında Rus vatandaşı 
kadar da değerimiz olmadı.» 

Sayın Bakan, kapısında kendi talimatından dolayı 
işten atılan aç, sefil Anadolu insanına Rus vatandaşı 
kadar değer vermeyen bir sendikaya bu kadar ya
manmak neden acaba?.. Yoksa siz de mi aynı düşün
ce ve davranışları paylaşıyorsunuz?.. Başka bir ifade 
ile, Bakan olarak, parti olarak bu sendikayla bir or
ganik bağınız mı var? 

Okumaya devam edelim, 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayıklamaya de
vam et, sayıklamaya... 

BAŞKAN — Sayın Cebe, rica ediyorum, devam
lı, laf atıyorsunuz. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayıklamaya de
vam etsin... 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Üstadım, ko
nuşacaksanız buyurun, medeni insanların yeri bura-
si, biz müdahale etmiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Gökçek, karşılıklı 
değil. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Benim konuşaca
ğımı bal gibi bilirsin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Cebe. 
CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Buyurursunuz, 

cevap verirsiniz efendim. 
BAŞKAN — Rica ettim sizden, çok rica ediyo

rum. 
CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bakın bu Sen

dika için solun bir kesimi de ne diyor : 
11 Ocak 1976 tarihinde bir grup, Maden - İş top

lantı salonunda toplantı halinde bulunan Maden - İş 
yöneticilerini basarak tartakJamışlardır. Bu konuda 
Maden - İş Genel Başkanı Kemal Türkler, bakın ne 
diyor : 

«İşçi sınıfının demokrasi mücadelesinde açık iha
net içinde oldukları bir kez daha kanıtlanan bu ters 
akımın giriştiği hareketler, demokrasi dışı güçlerin, 
MC iktidarının ekmeğine yağ sürecektir.» 

Buna mukabil aynı gazeteye bir tekzip gelir; tek
zip, 22 Mart 1976'da neşredilir ve gazete haberi ola
rak Maocuların tekzibi aynen şöyledir : 

«Tekziptir. 
Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürlüğüne, 
12 . 1 . 1976 tarihli gazetenizin birinci sayfa al

tıncı sütunda; Türkler, Maocular MC'nin ekmeğine 
yağ sürüyor başlıklı haberinizde, Derneğimizin bildi
rilerini dağıtan arkadaşlarımız Maden -. İş Sendika
sını basmış şeklinde gösterilmektedir. Olayın toplan
tı basmakla ilgisi yoktur. Arkadaşlarımız oraya Der
neğimizin bildirisini dağıtmaya gitmişlerdir ve bildi
ri dağıtmalarını engelleyen birkaç Rus işbirlikçisi 
sendika ağasının saldırısına uğradılar. Bu saldırı kar
şısında dağıhnadılar, kendilerini savundular, olayda 6 
arkadaşımız yaralandı.» 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Gökçek, ta
mamlayınız. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Sayın millet
vekilleri; şimdiye kadar sizlere sunduğum vesikalar, 
yurdumuzdaki belgelerle bu kadarla kalırsa, birçok 
CHP'li arkadaşlarımın iddialarım kabul etmemeleri 
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mümkün değil; çünkü onlar yerli ve milli görüşlere, 
değerlere, belgelere pek itibar etmezler. Bu beyan ve 
belgelerin kabulü için, mutlak yurt dışında bazı ku
ruluş ve kimselerin okeylerini (evetlerini) almak ge
rekmektedir. Nitekim, televizyonda dış politika üze
rine yapılan açık oturumda Sayın CHP sözcüsünün 
davranışı, iddialarımızın en belirgin ve en yakın bir 
örneğidir. Sayın sözcü, dış politikamızdaki başarımı
zı aldığımız neticeyle değil de, Avrupa basınının yaz-
dıklanyla değerlendirdi. Enternasyonel ve dış kay-
nakiı haberlere, beyanlara değer verdikleri için ken
dilerine dış kaynaklı belgelerde sunacağun. Öyle bir 
belge ki; Cumhuriyet Halk Partisinin yıllardır özen
diği, örnek aldığı sosyalist enternasyonale kayıth bir 
partinin, sosyal demokrat ve demokratik sol düşün
cesinin hâkim olduğu, Uluslararası Metal İşçileri Fe
derasyonu sekreterinin bu hususta beyanını okuyaca
ğım-

BAjŞKAN — Tamamlayınız Sayın Gökçek. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — «Türkiye'deki 
üyemiz, DİSK'e bağlı Maden « İş Sendikasının son 
yıllarda davranışlarını dikkatle tetkik ettim. Eylem 
planında sürekli olarak hür ve demokratik ilkelerden 
uzaklaşmakta, komünist kuruluşlarda fikir ve eylem 
birliği yapmaktadır. Maden = tş Sendikasının komü
nist bloktaki komünist kuruluşlarla ilişki ve işbirliği
ni tespit etmiş bulunuyoruz. Türkiye'de hür ve de
mokratik işçi kuruluşları da aynı kanaattedirler. Ay
rıca, Maden •> İş Sendikası IMF ve üyemiz İG - Me-
tal'dan grevdeki metal işçilerine ödenmek üzere 30 
milyon lira yardım almıştır. Bu yardımların da yeri
ne ulaşıp ulaşmadığı konusu, Maden -• Iş'ten sorul
muştu*'. Maden -* İş, bizi bu hususta cevapsız bırak
mıştır; 30 milyon liralık yardımın hangi işyeri grev
ci işçilerine ne kadar ve ne zamanda verildiği bildi
rilmemiştir. İzlediğimiz genel kurullarında da bu 30 
mayon liralık yardım konusu açıklığa kavuşturulma
mış tır. Görülen' odur ki, DİSKj'e bağh Maden ^ İş 
Sendikası, grevci işçiler için yaptığımız 30 milyonluk 
bağışı sendikacılık amacı dışında kullanmıştır. Zaten 
Maden ^ İş Sendikasının haleni işçi ve sendikacılık 
dışında amaçlar peşinde olduğu gözlenmektedir. Bu 
sebeple 24 Ekim 1977 günü federasyonumuzdan ih
raç edilmiştir.» 

BAŞKAN — Sözünüzü bağlayınız Sayın Gökçek, 
süreniz doldu. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, büyük bir işçi kuruluşumuz olan Türk - İş' 
in bu sendika hakkındaki görüşünü aktardık; kendi 
solundaki kuruluşun görüşünü, aktardık. İtibar edil
mez diyerek, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın 
beyanlarıyla imrendikleri, itibar ettikleri, daha doğ
rusu, olmaya çalıştıktan demokratik sol düşüncenin 
temsilcisi federasyonun görüşlerini de ortaya koy
duk. «Uluslararası Metal * İş Federasyonu dahi» Ma
den - İş hür ve demokratik ilkelerden uzaklaşmakta, 
komünist kuruluşlarla fikir ve eylem birliği yapmak
tadır. 30 milyonluk yardımı grev yapan işçi için de
ğil, ideolojik amaçlar için kullanmıştır. Bu sebeple 
de federasyondan ihraç edilmiştir» demektedir. Bü
tün bunlara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti olarak, onun Çalışma Bakam olarak bu sendi
kayı kollamak, korumak için kanun dışı genelgeler 
çıkar; Yargıtay kararlarına uyma, sonra ben sosyal 
demokratım, aşırı sola karşıyım, de; benim DİSK ve 
Maden - İş Sendikası ile organik bağım yok de ve 
beyanat ver; bu olmaz arkadaşlar. Bu bakan ve... 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Gökçek. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

... Bu hikâyeleri hiç kimse yutmaz. Bu davranış
larla kimseyi kandıramazsınız, bu tutumunuzdan do
layı da ağır ithamla karşılaşırsanız, kimseden şikâ
yetçi olmaya hakkınız yoktur. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grupu olarak biz Gen
soruya müspet oy kullanacağız. 

Sözlerime son verirken, Cumhuriyet Halk Partili 
arkadaşlarıma değerli mütefekkir Hz. Mevlana'nın 
bir sözünü hatırlatırım: Ya olduğunuz gibi görünün, 
ya göründüğünüz gibi olun. 

Saygılar sunarım. (MHP ve AP sıralarından al
kışlar, CHP sıralarından gürültüler). 

ETEM EKEN (Çorum) — Siz aslında onu ken
dinize söyleyiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Sayın üyeler, biraz rahatsızlandım, birleşime 10 

dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 18.05 

— 561 — 



M. Meclisi B : 142 9 . 5 . 1978 O : 2 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.24 

BAŞKAN : Başkanvekllii Ali Fuat Eyüboğltı 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — 142 nci Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

.V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI (Devam) 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — AP Millet Meclisi Grupu Başkanvekili Hay
rettin Turgut Toker ve 13 milletvekilinin, partizanca 
bir tutumla isçi sendikalarını bölmeye çalıştığı; ya
yınladığı bir genelge ile işçileri birbirine düşürerek 
güçlerini kırdığı ve bu suretle işçi topluluğunu anar
şiye ittiği iddiasıyla, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmayaca
ğı konusunda görüşme. (11J5) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam edilecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na Sayın Hayrettin Uysal, «AP Sözcüsü Başoğlü, ko
nuşmasında CHP'yi, tüm patronların ve ağaların 
partisi olarak gösterdi» diyorlar. Böyle bir ifade kul
lanılmıştır, buyurun. Yalnız yeni bir sataşmaya mey
dan vermeyecek şekilde rica ediyorum. 

CHP GRUPU ADINA HAYRETTİN UYSAL 
(Sakarya) — Sayın Başkan, değerli . arkadaşlarım; 
Adalet Partisi sözcüsü Sayın Başoğlu buradaki ko
nuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi hakkında, 
«Cumhuriyet Halk Partisi patronların, ağaların par
tisidir» demek suretiyle bir yakıştırma, daha doğru
su bir sataşmada bulunmuştur. 

Bir partinin siyasal ve sosyolojik yapışım bilim 
saptar. Kendisinin açıkça demokratik sol olduğunu 
söyleyen, bunu programına ve tüzüğüne yazan bir 
partinin, patronların, ağaların partisi olması asla müm
kün değildir. Büyük sermaye partisi, ağa partisi, pat
ron partisi, tekelci kapitalizmin dümen suyundaki 
parti ve partiler, ülkemizde bilinen partilerdir. Ne 
kadar kendilerini saklarlarsa saklasınlar, Türkiye'de 
her partinin ne olduğunu bilim ve sosyolojik ger
çekler saptamıştır. 

Türkiye'de uzun yıllar iktidarda bulunan partiler
den birinin sözcüsü Sayın Başoğlu bir sendikacıdır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Güneş Motelde
ki masrafları kimler ödedi? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın Baş-
oğlu'nun sendikasına kayıtlı binlerce emekçi ve işçi 
vardır. Çalışırlar, üretirler, alınterîyle kazanırlar. Bir 
gün, elbetteki Sayın Başoğlu burada heyecanıyla bu
nu söylemişse, kendi özel çıkarı için bu lafı etmişse, 
temsil ettiği sınıf ve kitle - eğer gerçekten temsil edi
yorsa - ve onun bilinci, ona da bir gün gerçekte han
gi parti ve partilerin ağa patron partisi olduğunu öğ
retecektir. Ondan kuşku duymasın. Onu değişen ça
ğımızda, ilerleyen çağımızda ortaya konan gerçekler 
ve bilinçlenen halk ve kendisinin de temsil ettiğini 
sandığı işçi sınıfı öğretecektir. 

Şimdi burada bir gerçeği vurgulamak için söz al
dım. Siz ne kadar, demokratik soldaki partilere ağa 
ve patron partisidir deyiniz, söyleyiniz, bunlar ge
çerli değildir... Neden... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hükümet kimin 
Hükümeti? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Hükümet, 
demokratik sol düşüncenin Hükümeti, geniş halk ke
simlerinin, yığınlarının, işçinin, ezilen sınıfların Hü
kümeti. Bunu böylece bilesiniz. Bu lafla olmaz, bu 
lafla olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, siz ilgili konuya cevap 
verin lütfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Burjuvazi
nin ve tekelci kapitalizmin Türkiye'de temsilcilerinin 
kimler olduğu bilinen bir gerçektir. O halde, burada 
söylenen söz, bizi aşan bir söz; kendilerine varan 
bir söz. 

Onun için değerli arkadaşlarım, aziz milletvekil
leri, bir sendika başkanının kendi partisinin sözcüsü 
olarak burada söylediği bu talihsiz söz üzerinde, ken
di kafası bakımından, vicdanı bakımından düşünmesi 
gerekir ve patronları, ağaları, sömürücü çevreleri ne
rede aramasını kendi vicdanı ve aklı ona söyler. 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ke

nan Durukan, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süre 20 dakikadır Sayın Durukan. 

CHP GRUPU ADINA KENAN DURUKAN 
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa
yın Ali Naili Erdem ve 12 arkadaşı, Çalışma Baka
nı Sayın Bahir Ersoy hakkında gensoru isteminde bu
lunmuşlardır. Bu gensoruyla ilgili iddiaları grupum 
adına yanıtlamadan önce, Yüce Kurulunuzu saygı ile 
selamlıyorum. 

Adalet Partili üç milletvekili arkadaşımızın gen
soru istemlerine neden olan iddiaların özü şudur: 
Çalışma Bakanı partizanca bir tutum içerisindedir, 
işçi sendikalarını bölmeye çalışmaktadır. Çalışma 
Bakanının bu tutumuna kanıt olarak da, Çalışma Ba
kanlığınca yürürlüğe konulan 6 sayılı genelge gösteril
mektedir. Çalışma Bakanlığınca yürürlüğe konulan 6 
sayılı genelge, bir işyerinde yetkili sendikanın sap
tanmasında ortaya çıkan anlaşmazlığın çözümlenme
sine yönelik bir genelgedir. Sendikal işlevin en önem
li öğelerinden biri, toplu iş sözleşmesi bağıtlamak ve 
toplu iş uyuşmazlıkları çıkartmaktır. Bu iki işlevin 
gerçekleştirilebilmesi de, işyerinde olsun, işkolunda ol
sun, bir sendikanın çoğunluğu temsil yetkisine sahip 
olmasını gerektirir. Bir işyerinde bir sendikanın işye
ri düzeyinde yetkili olduğu saptama görevi, 275 sa
yılı Yasa ile Bölge Çalışma müdürlüklerine verilmiş
tir. Aynı yasa, işkolu düzeyinde yetkili sendikanın 
saptanması konusunda da Çalışma Bakanlığını gö
revlendirmiştir. İlgililerin yasa ile verilen bu görevi 
yerine getirirken nasıl hareket edeceklerini de, Çalış
ma Bakanlığı bir genelge ile düzenler ve teşkilatına 
duyurur. Bu uygulama, yasanın yürürlüğe girdiği 
15 . 7 . 1963 tarihinden bu yana böyledir. Bugüne-
dek bölge çalışma müdürlükleri yetkili sendikayı tes
pit edebilmek için üye kayıt fişleri, üye kayıt def
terleri ve noter önünde yapılmış istifanameleri incele
yerek bir karar vermekte idiler. Ne var ki, bu tür 
yetki saptanması, sendikalararası rekabet nedeni ile 
kötüye kullanılır oldu; bölge çalışma müdürlüklerine 
verilen belgeler güvenirliklerini yitirir oldular. En çok 
fiş süren sendika, o işyerinde toplu iş sözleşmesi yap
ma yetkisini alır oldu; dahası, kimi işyerlerinde hiç
bir üyesi olmayan, kimi korsan, ya da besleme sen
dikalar yetki alır oldular. 

Sayın milletvekilleri, yetki saptama işleminin da
yanakları olan fişler, üyelik defterleri, noter tasdikli 
istifalar giderek büyük ölçüde gerçek dışı dayanak
lar olup çıktılar. Bütün bu olumsuzlukların müsebbip
leri, gerek işçi sendikalarını, gerek görevli devlet or
ganlarını, gerek yargı organlarını kamuoyu önünde, 
işçi emekçi kitlelerin gözünde töhmet altında bırakır 
duruma geldiler. 

Sayın Ecevit Hükümeti işbaşına gelince, iş barışı
nı kemiren, işyerlerinde işçi dayanışmasını bozan, sen
dikalararası rekabeti, üretimi daraltıcı yönde etkile
yen bu hileli gidişe son vermek amacıyla 6 sayılı Ge
nelgeyi Çalışma Bakanlığımız hazırlayıp yürürlüğe 
soktu. Aslında bu genelge, çalışma müdürlüklerinin 
evrak üzerinde inceleme yaparak yetki kararı verme
si ilkesinden hareket etmektedir. Yine çalışma mü
dürlükleri, hukuk genel kurul kararları doğrultusun
da yine üyelik fişleri ve defterleri inceleyerek yetkili 
sendikayı saptayacaklardır. Ancak, bu belgelerin ger
çek durumu yansıtıp'yansıtmadığında bir kuşku du
yarsa, ya da uyuşmazlık çıkarsa, işte o zaman Batık 
Hak'tan ayırmak için, bölge çalışma müdürlüğü yet
kilisi taraf sendikaların temsilcilerinin de katılmasıy
la birlikte, işyerinde tüm işçilerin irade beyanına da
yalı bir durum tespiti yapacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yetki saptamasıyla görevli 
çahşma müdürlüğü, yetkinin dayanakları olan evrak
ların geçerliliği üzerinde kuşkuya düşmüştür, ya da 
taraf sendikalardan her biri diğerinin evraklarının 
sahteliği üzerinde ısrarlıdır, uyuşmazlık çıkmıştır. 

Bu durumda hakça tavır, gerçekçi tavır, o belge
lerin sahibi olan işçilerin sözlerine mi başvurmaktır; 
yoksa, sahteliği iddia olunan o belgeleri ortaya sü
ren sendikaların mı sözüne dayanarak karar vermek
tir? Hiç kimse, belgelerin doğruluğu üzerinde, «bir 
de işçiye soralım» önerisine sanırım karşı çıkamaya
caktır. İşçi, belgeleri imzalayıp vermiştir, «Artık söz 
hakkı sendikanındır» diyemeyecektir. Bunu diyebi
lecek düşünce sahipleri, bu Yüce Meclisin çatısı al
tında halkın iradesine başvurarak geldiklerini hatır
lamalıdırlar. Bunu diyebilecek bir tek milletvekili var
sa, o arkadaşımız milletvekilliğine de kendisinin ka
rar verebileceğini arasıra düşünebilen bir ruh halin
den şikâyetçi olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri. Çalışma Bakanlığı, 6 sayılı 
genelgeyle hakça bîr çözüm getirme çabasındadır. Ça
lışma Bakanlığı, MC iktîdarlan döneminde olduğu 
gibi, sağlıksız belgeler üzerinden keyfi ve partizanca 
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bir yetki karan Vermeyi, en azından tarafsızlık görev 
bilinci ve haysiyetiyle bağdaşhramadığı içindirki bu 
genelgeyi yayınlamıştır., 

Bu genelge, Çalışma Bakanlığının, emeğin en yü
ce değer olduğu ilkesinden hareketle, iş barışının kut
sallığına gölge düşürmeyecek gerçekçi bir çözüm ara
ma ihtiyacının sonucudur. Başka ne yapabilirdi Çalış
ına Bakanlığı? Belgeler sağlıksızdır, yetki tetkikine 
İmkân yoktur; öyle ise bu işyerinde yetkili sendika 
yoktur. Yetkili sendika yoksa, sendika hakkı da yok
tur; grev hakkı yoktur, toplusözleşme hakkı yoktur 
deyip, işin içinden mi çıkmalıydı? Böylece sahtekâr
lık yapanlar, işçinin şu veya bu sendika yoluyla bir 
an önce hakkına kavuşması ve işyerinde iş barışının 
sağlanmasına engel olmak amacıyla 6 sayılı genelge
nin karşısına çıkıldığı bellidir. 

Gensoru istemlinde bulunan sayın arkadaşlarımız, 
böyle bir yasa dışı karara varamadığı için mi sorum
lu tutuyorlar Sayın Çalışma Bakanını; işçinin Anaya
sal haklarını askıya almadığı için mi? Sayın Gensoru 
sahipleri, hayatın gerçekleriyle yüz yüze bulunan ya
şanılan deneylerin ışığında Anayasa doğrultusunda ya
ratıcı hukuk mantıklanyla toplumsal işleyişin sürtüş* 
mesîz devamına hizmet yolunda gerçekçi çözümler ge
tirmiş olan yargıçların kararlarını bozan birkaç Yargı
tay kararını amaçları doğrultusunda kullanmak isteye
bilirler. Bu arkadaşlarımızın, özellikle de imza başı 
Sayın Ali Naili Erdem'in bir hukukçu, bir eski Çalış
ma Bakanı olarak bunu bilmemesi imkânsızdır. Bu 
kararlar birer içtihadı birleştirme kararları değildir; 
bu kararlar hukuka uygun bile olsalar, sadece ait ol
duktan konu için geçerlidirler. Kaldı ki, İş Hukuku 
kltaplannm ilk konusunda da belirtildiği gibi, İş Hu
kuku somut bir hukuktur, fş Hukukunun evreni, sos
yal haklann genişlemesi doğrultusunda verilen müca
delelerle toplumda oluşan yeni değer yargılarının ege
menliği ölçüsünde gerçeklik kazanır, tş Hukuku ku
rallarının varlığı böyle oluşur, böyle içerik kazanır. 

Yorumlanıl çağdaş doğrultusunda geçerlik kazan
ması, uygulanabilir oluşu ancak böyle mümkün olur. 
Dolayısıyla, özgürlükçü demokrasiye de, sosyal hak
lara da saygılı insanların görevi, toplumsal gelişme
nin belli bir aşamasında verilmiş bazı Yargıtay ka
rarlarına yapışık kalmak değildir. Böylesi bir dav
ranış da, tutum da o kararları Veren Yargıtay yargıç-
larmı değil; bu yanlış tutum sahiplerini toplumun ger
çekçi gelişim çizgisinin dışına düşürür, yanılgılarının 
büyük yalnızlığı içerisinde tanınmaz birer iskelete dö
nüştürür. 

Gensoru sahibi arkadaşlarımız ayrıca bilirler ki, 
Yargıtaym, belli konularda birbirleriyle çelişen, çeşitli1 

tarihlerdeki kararlan da vardır. Bunda şaşılacak bir 
şey yoktur; demokrasi ve Anayasal haklar doğrultu
sunda, toplumumuzda verilen sendikal mücadelenin 
îş Hukuku kurallarında yol açtığı bir evrimin sonu
cudur bu. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partili 13 arkadaşımı
zın Gensoru Memeleri, Yargıtaym birkaç kararma 
bağlılıklarının, hukuka saygının bir sonucu olamaz mı 
gibi bir soru gelebilir akla. Hukuka saygının bir so
nucu olsaydı, sayın Gensoru istemcisi arkadaşlarımı
zın her şeyden önce, 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Yasasının 11 nci maddesine göre, iş 
mahkemelerinin yetki tespiti konusunda vermiş ol
dukları kararın keşlin olduğu hükmünü göz ardı ede
mezlerdi. Bu mahkemelerin kararlannın Yargıtay ince
lenmesine tabi olmadıkları açık hükmü karşısında; 
Yargıtay yargıçlannın verdikleri söz konusu karar
ları, bir hukuk usulü cinayeti olarak vurgulamalan 
gerekirdi. Oysa bunu Gensora istemlerine dayanak 
yapmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, toplumsal huzursuzlukları, 
hakları sınırlayan yasalarla, ya da yasaları haklan 
sınırlayacak biçimde yapılan yorumlara dayandıran 
uygulamalarla önlemek mümkün değildir. Toplum ya-
salannın evrimli üzerinde bilgisi olan herkes bilir ki; 
toplumsal huzursuzhıklann, diğer bir deyişle MC ikti
darlarının Devlet gücüyle semirttiği anarşinin kayna
ğı, temel hakların kullanılmasına imkân tanıması de
ğil; bu haklann baskı altına alınması çabasıdır. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Bir işçi topluluğunun, kendisini temsil edecek sen
dikayı belirlemesinde oy hakkını, ya da 6 sayılı Ge
nelgede olduğu gibi, sözle belirtmesini anarşinin kay
nağı sayan bir zihniyetin Meclis zabıtlarına kendini 
tescil ettirmesinden, bu Gensorunun başka bir anla
mı yoktur. Gelecek kuşaklar bu belge karşısında, oy 
hakkım, oylama hakkını anarşi sayan insanların, bu 
Yüce Parlamentonun çatısı altına yasama göreviyle 
yükümlü olarak hangi yoldan geldiklerini düşününce 
acıyarak gülümseyeceklerdir. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 

Gensoru sahibi arkadaşlarımız, görevlerinin meş
ruiyetine gölge düşürücü bu tür düşüncelerini, bu çatı 
altında açıklamış olmalarından ötürü gerçekten ta
lihsizdirler. 

Sayın milletvekilleri, Gensorunun dayanaklan ir
delendikçe, sahiplerini, içine düştükleri fırsatçı poli-
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tikalarının çamuruna, daha da bir «traji komik» du
ruma sokmaktadır; ya da, yüzlerine takmak cesareti
ni gösterdikleri maskenin iğretiliğini daha bir belir
ginleştirmekte, sorunu, işçiden yana gözükenlerin oy
nayabileceği bir vodvile dönüştürmektedir; hiç de 
şanslı seyirciler değiliz. Gensorunun perdesi ise Türk -
İş. 13 temsilcisi aracılığıyla Adalet Partisi Türk - İş'e 
sahip çıkıyor ve diyor ki «Türk - İş'i bölüyorlar. 
Türk - İş'Ii işçileri birbirlerine düşürüyorlar, güçle
rini kırıyorlar. Türk - İş topluluğunu anarşiye iti
yorlar» Bunları kim yapıyormuş? Hükümet, Çalışma 
Bakanı, 6 sayılı Genelge. 

Sayın milletvekilleri, sayın Gensoru sahipleri; 
Türk - Iş'i bölen, işçileri birbirine düşüren, Türk - iş 
topluluğunu anarşiye iten; gerçekten özgür sendika
laşma hakkının, grevli toplu iş sözleşmesi hakkının 
kurucusu, miman Sayın Ecevit'in başında bulunduğu 
Cumhuriyet Hükümeti olamaz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Atatürkçülüğü, politik ya
şamının ülküsü saymış, emeği en yüce değer olarak 
ilke edinen bir partinin ağırlıkta olduğu bir hükümet 
hiç olamaz. Ülkeyi, MC iktidarlarının sürüklediği 
anarşi, terör, kıyım kuyusundan çekip kurtarmak için 
Cumhuriyet Halk Partisiyle güç birliği yaparak yurt
severliklerini bayraklaştırmış olan Cumhuriyetçi Gü
ven Partili, Demokratik Partili ve bağımsız arkadaş
larımızdan oluşan Hükümet, hiç mi hiç olamaz. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Türk - İş'in tabanını başka sendikalara aktarmak, 
bu gensorucu arkadaşlarımızın partilerinin marifeti
dir. MC iktidarlarının başı olarak Adalet Partisi, si
yasal yaşamını, varlığım ancak cepheleşmeyle Mil
liyetçi Hareket Partisi ve Milli Selamet Partisinin el
lerine Tamı armağanı gibi gökten düşerek uzatmayı 
denemiştir. 

Emekçiyi müüksüzleştiren, işsizliği planlı bir biçim
de artıran, Devleti 70 sente muhtaç duruma düşüren 
MC iktidarlarının bu anapartisi, iktidar ortaklarına 
kendini yok pahasına satarken, Türk - Iş'in tabanım 
Hak - Iş'e, MtSK'e parselletmekte bir sakınca gör
memiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Sayın milletvekilleri, Türk - İş topluluğu çetin sı
navlardan başarıyla çıkmış bir topluluktur. Türk - İş 
topluluğu, MC'nin türlü çeşitli düşmanlıkları karşı
sında yılgınlık göstermemiş bir topluluktur; MC'nin 
tüm kışkırtmalarını, bölme girişimlerini, hırçınlaşma
dan, tam bir dayanışma içerisinde, yasalara sıkı sıkıya 
uyarak, demokratik hür rejime bilinçle bağlı kalarak 
kırmasını bilmiş bir topluluktur. 

İnsanlara şeref listesi uygulayan, işçileri de bu lis
tenin en alt sırasına oturtan politik öğretinin sorum
lusu MC iktidarının baş ortağı Adalet Partisinin des
teğine Türk - İş topluluğunun ihtiyacı yoktur. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri; alkışlar) 

Sayın Talât AsaPın, TARİŞ raporunda belirttiği 
bir kısım işçinin, bir kısım işçiye iktidarınız dönemin
de reva gördüğü baskı ve terör karşısında; hatta Ge
nel Başkanınız Sayın Demirel'e, Sayın Ali Naili Er-
dem'e karşı takınılan çirkin tavırlara bile, iktidar pos
tu uğruna sessiz kalanların Türk işçi toplulukları adı
na Gensoru istemlerine yeltenmeleri biraz şaşırtıcıdır. 
Daha yığınla, bir sürü örnek sıralanabilir. Bildikleri
nizi yinelemekle vaktinizi almak istemiyorum. 

BAŞKAN — Saym Durukan, 2 dakikanız var. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — Sayın Ece-
vit başkanlığındaki Cumhuriyet Hükümetinin de, onun 
Sayın Çalışma Bakanının da, marifetli MC iktidarla-
rınca gerek, Türk - İş topluluğunda, gerek tüm işçi 
topluluğunda etkileri ve yeşerttikleri anarşinin yok 
edilmesi yolunda başlattıkları harekete sadece emek
çilerin değil, çömezi oldukları sermayenin bile afaroz 
ettiği bu zihniyetin çelme takmak istemine grupumuz 
imkân vermeyecektir. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar; AP sıralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, bu önerge vesilesiyle bir 
kez daha anlaşılmıştır ki... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sensin çö
mez!.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
KENAN DURUKAN (Devamla) — ... Muhalefe

tin, özellikle Adalet Partisinin amacı... 
SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Sana 

işçi hesap soracak. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — ... Bir Genso
ru getirerek Millet Meclisinde o konunun sonuçlan
masını istemesi, denetim organını çalıştırması niyetin
den çok uzakta bulunmaktadır. Verdikleri Gensoru 
önergesinin kapsamını, o Gensoruyla ilgili delilleri 
burada müzakere etmeleri gerekirken, Gensoru iste
minden uzaklaşarak, Gensoru önergesini, Anayasal 
bu hakkı yozlaştırarak Millet Meclisini çalıştırmamak 
istedikleri açıkça belli olmaktadır. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Adalet Partisinin değerli sözcüsü, sendikacı - işçi 
arkadaşım Mustafa Başoğlu, işçi ücretlerinin sınırlan
ması iddialarının dolaştığını söyledi. Kıdem tazmina
tının daha çok vergilendirileceğinden, asgari geçim in
diriminin çıkmadığından bahsetti, işten çıkarılan iş-
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çilerin listesini verdi. Sayın Başoğlu ve sizin gibi dü
şünenlere sesleniyorum ; Bu 4 aylık dönemde beşinci 
önergeyi verdiniz. Bundan sonra daha kaç Gensoru 
önergesi vereceğinizi bilmiyorum; ama bu yüce kür
süden tüm halkımıza sesleniyorum; Adalet Partisi 
ve yandaşları, Millet Meclisi kürsüsünü böylesine iş
gal etmeye devam ettikleri sürece, halk yararına bu 
Meclisten yasa çıkarmanın olanağı gittikçe daralır; 
bunun sorumluluğu, Meclis denetimi yapıyorum diye, 
anayasal hak kullanıyorum diye buraya Gensoru öner
gesini getiren Adalet Partisine ve onun yandaşlarına 
ait olur. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Durukan. 
KENAN DURUKAN (Devamla) — Değerli ar

kadaşlarım... 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Türk - İş'te 

senin yerin yok. 

KENAN DURUKAN (Devamla) — ... Cumhuri
yet Halk Partisini işçi düşmanı olarak ilan etmeye 
hiç kimsenin gücü yetmemek lazım gelir. Eğer böyle 
bir ilanat yapılmışsa, ona da ülkemizde sadece kar
galar gülerler. (CHP sıralarından alkışlar) Hele bu
nu, işçi sınıfını temsil ettiğini zanneden bir sendika
nın başkanlığı mevkiinde oturmuş, bir işçi lideriyim 
diyen kişi yaparsa, kendini inkâr eder. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım değerli arkadaş
larım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar... Sayın 
özutku, çok rica ediyorum. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Buyurun. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsü, benim konuşmamda de
ğinmediğim ve önergemizde de yer almayan, «oy hak
kına karşı çıktığımız» şeklinde birtakım suçlamalar
da bulunmuştur. Ne benim konuşmamda ve ne de 
önergede oy hakkı ile ilgili herhangi bir husus yok
tur. Bu nedenle açıklama yapmak istiyorum, bir. 

Benim adımdan bahsetmek suretiyle şahsıma sa
taşma olmuştur, söz diliyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, yeni bir sataşmaya meydan 
vermemek üzere, kısa olmak şartıyla buyurun efen
dim. (AP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Sendikacı arkadaşım Sayın Durukan, burada par
tisi adına yaptığı konuşmada; hem önergemizde, hem 
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de grup adına yaptığım konuşmamda, hiç üzerinde 
durulmayan «oy hakkından» söz etmiş ve bizi genel oy 
hakkına karşı çıkmakla suçlamıştır. 

Sayın Durukan'a önce şunu hatırlatmak isterim : 
Oy hakkına saygılı olmak, demokratik düzene saygı
lı olmakla bağlıdır. Eğer bir kuruluş veya kişi, o> hak
kına saygı duymayan, hür rejime karşı çıkan ve bu 
ülkede eğer gerçekleşirse (ki güçleri yetmez), gerçek
leştirilebildiği takdirde, sosyalist bir yönetim kurmayı 
başarabilirse, bunda evvela işçiler köleleştirilir, işçiler 
ezilir, Sayın Durukan ezilir. Bunu bilmesi lazım ge
lir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Başa
racağız. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — ikinci bir 
konu : Türk - tş'in, Yönetim Kurulundan iki arkadaş 
olarak burada bulunmaktayız. Sayın Durukan'ın da 
kararı olarak Türk - İş Yönetim Kurulunun kamuoyu
na ilan ettiği bildiride, 6 sayılı Genelgenin, işçilerin 
iradesini değil, bazı müfettişlerin iradesini belirleye
ceği ve Türk - Iş'in bu genelgeye karşı olduğu belir
lenmiştir. O nedenle de, evvela bulunduğumuz mev
kileri ve temsil ettiğimiz düşünceleri birbirinden ayır
mamız lazım gelir. 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu, size iki hususta söz 
verdim. Birinci hususu açıkladınız. İkinci olarak şah
sınızla ilgili olan konuyu da açıklayın ve başka konu
ya girmeyin lütfen. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Tamam Sa
yın Başkanım. 

Şahsımla ilgili olan konuya gelince : Ben, siyasi 
partilerin işçi yanlısı olup olmadıklarını, daha doğru
su herkesin ve siyasi partilerin işçi yanlısı ohıp. olma
dıklarını, muhalefette söyledikleri ile değil, iktidardaki 
icraatları ile değerlendiririm. 

Bir siyasi parti muhalefette çok şey söyleyebilir; 
ama iktidara geldikten sonra bunun tersini yapıyorsa 
samimi değildir, işçi yanlısı değildir. 

Burada, gazetelerden alarak sıraladığım konular 
göstermektedir ki, işçiler bu iktidar döneminde işten 
atılmaktadır, işçilerin bu iktidar döneminde toplu söz
leşme hakları askıya alınmıştır, işçilerin grev hakları 
haksız yere ertelenmektedir. İşçilerin can güvenliği 
yoktur ve Halk Partisi vaat ettiklerinin hiç birisini 
yerine getirememiş, işçi yanlısı olmadığım ortaya koy
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu, sizi tekrar ikav edi
yorum; başka konuya lütfen girmeyin, verdiğim sözü 
istismar etmeyin. (CHP sıralarından gürültüler) 
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İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sen işçisin, 
işçiyi savun. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Bir kişi
nin... 

Benim işçi düşmanı olarak söylediğim hususlar, 
kamuoyuna intikal eden icraatlarla bellidir. Ye Halk 
Partisi ne söylerse söylesin, eğer söylediklerini uygu-
layamazsa, işçi düşmanı olmaktan kurtulamayacaktır. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, 
buyurun efendim. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sayın Ersoy bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 

Ancak Anayasamıza göre, Gensorunun gündeme alı
nıp alınmayacağına dair görüşmelerin, önergenin ve
rilmesinden sonraki üç birleşim içinde yapılması zo
runlu olduğundan, görüşmelere devam ediyoruz efen
dim. 

Sayın Ersoy, buyurun, süreniz 20 dakikadır. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Oylamadınız 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Anayasa emri efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Adalet Partili 13 sayın üyenin verdiği Gensorunun, 
evvela zamanlama bakımından hukuki yerine işaret 
etmek isterim. 

Yargıtay'ın verdiği itiraz süresi bitmeden ve Yar
gıtay'ın bu kararının ilgili mahkemedeki duruşması 
bitmeden, bu Gensoru bu Yüce Meclise getirilerek 
düpedüz Anayasa çiğnenmiştir. 132 nci madde açık
tır; «Görülmekte olan bir dava hakkmda Yasama 
Meclislerinde, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili 
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi 
bir beyanda bulunulamaz» demektedir. Anayasa bu. 
Ama, bu Anayasanın açık hükmüne rağmen, bu Gen
soru burada tartışılmış, değerli grup üyeleri konu hak
kmda görüşlerini belirtmişler ve biz Bakanlık olarak 
ve Gensoruya göre sorumlu Bakan olarak, elbette bu 
Gensoru hakkında ve bu tartışmalar hakkında, görüş
lerimizi zapta geçirtmek zorunda olduğumuz için ko
nuşacağız. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Ver, yazsın za-
bıtçılar. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, ilk defa Gensoruyu 
şöyle bir gözden geçirelim. Ne diyor Gensoru? 

I Aslında, hatiplerin konuşmaları Gensorunun met-
( ninden dışarı çıkmış, aslında hatipler, genellikle Gen

sorunun ruhu ile de ilgili konuşmamış; burada 20 da
kikayı doldurmak için konuşmuşlardır. Misal : 

Evvela şuraya dokunmak isterim : Bir sendikadan 
bahsedilmiştir, bu sendika ile Bakanın ilişkisinden 
bahsedilmiştir. Şimdi yeri gelince cevaplandıracağım. 

Sendikaların hukuki yapılarına Çalışma Bakanı ola-
I rak saygılıyım. TÜRK- İŞ, DİSK, MİSK, HAK-İŞ 

eğer hukuksal yapısı bakımından varsa, ben Bakan
lığımı kesin olarak, kanunun emrettiği şekilde, dev
letin bakanlığı olarak, tarafsız bir yürütmeye kavuş
turmak zorundayım. Yönetimim böyle başlamıştır; 
böyle başladığı içindir ki, sayın Cephenin müşterek 

I ortakları - biraz sonra teşhir edeceğim - hepsi rahat
sızdır. Çünkü ortaya birtakım şeyler serilecektir. En
dişeleri vardır, kusura bakmayınız. 

Evvela Gensoruya şu cevabı vereyim : Değerli ar
kadaşlarım, Çalışma Bakanlığında bir tek çalışan işçi 

I yoktur, bu bir. 
2. Çalışma Bakanlığı örgütüne, Sayın Başoğlu' 

I nun söylediği şekilde herhangi bir müracaat yapılma-
I mışhr. 

Değerli arkadaşlar, tabloyu dinleyince, kendimi 
âdeta yangın yerinde sandım. Biraz sonra onlarm ce
vabım vereceğim. Aslında, işçileri siyasi kanaatlerine 
memurları siyasi kanaatlerine göre sürme dönemi, 
Cephe İktidarı dönemidir. O iktidar bu tip sürülme
leri Türk siyasi hayatına tescil etmiştir. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri) 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — İn
saf insaf!.. Allah'tan kork. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De-
I vamla) — Geleceğiz, meraklanmayın. 

Değerli arkadaşlarım «insaf» diyorlar. MC yöne
timinde devlet daireleri ve KİTler, parti örgütlerinin 
yan kuruluşlarının onaylarıyla, insanların yerleştiril
diği bir dönem yaşamıştır. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Kendinizi tarif edi-
I yorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ediyornum, müdahale" etmeyin. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — Değerli arkadaşlarım, aslında önerge sahip-
I lerinin bu önergeyi MC döneminde, yani kendi ikti-
I darları döneminde vermeleri gerekirdi. Zira AP'nin 
I MC döneminde TARİŞ'e giremeyen yöneticisi - biraz 
I evvel Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü belirtti - ve 
I milletvekilleri bir raporla nasıl durumu tespit etmiş-
I lerdi; o yöneticinize sorunuz sayın AP'liler. Onu bir 
I kere hatırlayınız, bu itirazınızı onun üzerine yapınız. 
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Değerli arkadaşlar, bir başka olay da Seydişehir 
olaylarıdır. Burada da böyle bir olay yaşanmıştır, Cep
he İktidarının eserlerinden... 

ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — Sizin yan
daşlarınız da orada. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Hükümet olarak, siyasi düşüncesi nedeniy
le bir tek işçinin işten atılması şikâyetine muhatap 
olmadım. Atmadık ama, Devleti işgal eden «Oba» ör
gütlerini temizlemek görevimizdi. Bunları temizlemek, 
ilk fırsatta, nerede bulursam temizlemek vazifemdir. 
(CHP sıralarmdan «Bravo» sesleri, alkışlar) Devlet 
yapısını çürüten, devlet yapısını çürütecek Cephenin 
her hareketini, devletin yapısına uygun hale getir
mek, devleti sağlıklı hale getirmek için yok etmek va
zifemdir. Bu, benim görevimdir. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Dev
leti çürütmek, Devleti komünistlere teslim etmek, o 
sizin yaptığınız iş. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Özutku. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHlR ERSOY (De

vamla) — Gelelim; işçi ücretlerine sınır getirileceği, 
kıdem tazminatından vergi alınacağı, işçilerin bilmem 
neyin yükü altında bırakılacağı iddiasına : 

Adalet Partili sayın 13 arkadaşım, aslında bu soru
yu da kendi Cephe İktidarları zamanında sormalıy
dılar. 

SELÂHATTlN GÜRDRAMA (Sakarya) — AP 
demek hizmet demek, hizmet! Sen anlamazsın onu. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla)— 1 Mart 1976 tarihli Resmi Gazeteyi değer
li milletvekilleri okusunlar; orada MC iktidarının büt
çesi vardır. Bu bütçenin 12 nci maddesini açsınlar ve 
okusunlar. Burada tüm kamu ve özel kesimde çalı
şanlara - toplu sözleşmelerle de olsa - sağlanan nak
di ve ayni yardımlara tavan sınırı getirilmiştir. Nite
kim bu hüküm, Anayasa Mahkemesince 9 Aralık 
1976'da iptal edilmiştir. O zaman bunu sayın arka
daşlarım kendi iktidarlarından - bu Anayasa Mahke
mesi hükmünü de gördükten sonra - sormadılar; 4 
aylık bizim iktidarımızdan soruyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, kitlem tazminatı konusuna 
geiimce; alslımda bugün hailen mıeri kanuna göre de, 24 
aylık kıdem tazminatı vergiden muafta. 

MEHMET EMİN DALKIRAN .(Bursa) — Ne 
alakası vıaır? 

'ÇALIŞMA .BAKANI »AHİR ERSOY (De^amıîa) 
— Gensoruyu oku arkadaşıım; onu oku, oınıa, göre. 

İBu, 24 aylıktır. Gelecek yasanın ise henüz daha 
Yüce MeıcMsîeın nasıl çıkacağı hiçbir zamanı kesitirıile-
mez; ama, gelecek yasada, ayda 24 750 lira vergiden 
muaftır. Soruyorum ve açık konuşalım: İşçi'Kerîm yüzde; 
Ikaç» ayida 24 750 lira alır? Aslımda bu parayı alan varı 
Ve bu arkadaşlarımszın üsltünle de eğilmek bizim göreK 
Timiz; arma onların öteısliırtde, aile şirketlerinin işletme
lerde çalıştırdıkları ive bordrodan kendi ortaklarına 
para ödedikleri alile efraltîarının aîidıklan para çok dalha 
fazladır ve mliildtalfiaamız da otun hedef tütüyor aslınlda. 
.(AP ısiinalllarıınldan gürültüler) 

Değerli arkadaşlar, biz aslında gelecek vergıiyîe, 
veııgKeme iSİsitemıfiıyle, az gelMıi vatandaşlarım vergi yü-> 
kümü azaltıyoruz. Yarın tasları buraya geldiği zaman, 
kamuoyu, sizin bu mugaManızın ne olduğunu daha iyi 
anlayacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar iddialardan bir başkası dalha; 
arkadaşlarımız şunu İddia ediyorlar: «Sendikalar bölü
nüp işveren karşısında güçsüz bırakılmak isltenliıyor.» 
Biz güçlü senıdıikaıîardaın yamayız. Biz, sıamayiîde surMin» 
işyerinde huzurun, güçlü sendikalların, güçlü işletme
lerle olan güçlü temaslarından doğacağına inanıyoruz. 
Biz, işçimin hakkının, huzuru sağlayacak sekide güçCü 
öanıdSkaîarla elde edileceğimle inanıyoruz. Bu meidemıleH 
dik ki, biz, böliınimıeyıi değil.. (AP sıralarımdan gürültü-' 
ler)* 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica eıdîlyorumı. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Defanın 
3a) — DYF4ş ıkiongresîmde, Tek G*da - İş kongresiin* 
ıdıe (jbunllar TÜRK - İŞ'in lüyeıleridiir), Gemel - İş fcon» 
greslimde (DİlSK'ın üyesidir), Türk Çalışma Bakanı olan 
ralk sendikaların bkleşmıeıs! tezimi açıklıkla, rahatlıkla, 
•vicdan huzuruıySa, gururla savundum, bu salvulaimaya dta 
devam edeceğilm, (CHP sıralarından «Braivo» Sesleri, 
alkışlar) 

iBölücü'iiik, MC iktidarınım ürünüdür; hem de çok 
veî.ûd ürünüdür. 

MİSK kimin eseıri'dür? Hak-lş kimin esearlid'ir?..-
(AP sıralarımdan gürültüler) Ve sevgili arkadaşlarım, 
MC iktidarının Yol-İş Federaisy omumu Iblö&lbilmiek içfoi 
Konya'da yiol işçileri üzerialde oynadığı oyunu, bu 
semdJkacllar, ıbu ımilîelîvekilleıii, basımı takip edem söz
ler görmediniz mi, hatırffiamııyıor musunuz?.. 

Arkadaşlar, Karayolları bürokratları, MC flk'tida* 
nadan kaymaklaman kuvvetle bütün sendikaları bölmek 
İçim ellerimden geleni yapmışlardır, Sayın eski Bakan, 
Tekdirde işlediğiniz oyumları bilmüyor muyuz?. Geç-
nı işteki kendi kusurlannızın mahsulümü ve omum ma-
kesimi bizde görmek sıiıze huzur mu gelinir? Sizin o 
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eseflerinizi ylok eitmıelk ve güçlü, özgür, dleimıolkoTaıîIki 
Türk sendikacılığını yaşaltmak, Bakan olduğum sürece 
tbenüım görevimdir. (CHP sıralanıl dan ,«IBraivo» seslerti, 
alkışlar) 

Biz sendikalar karşısında tarafsızız. Senldükaîan 
bölmek üddlaısıaııtm cümlesi, ancak Çalbşma Bakanını ve 
(muin ötesinde iktidarı yıpratma iddiacımdan başka bir 
şey değiHdıir Biz naylon sendikacılığa, bıiız deıvlöt güdün 
müride sendikacılığı, MİSK gibi, Hak - İş gibi devlet 
güdiümündielkli sendikacılığa karşıyız, ama... 

ISELÂIHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Ne 
biçim konuşuyorsun Baklan Bey?. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Den 
vamla) — .... Senıdüka, hukuken varolduğu sürece onum 
hukuki yapısına saygılıyız. (Gürültüler) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (KocaeM) — Halnli taraf
sız idimiz Sayın Balkan? 

ISELÂHATTİN GÜRDRAMA {Sakarya) — Ne. 
biçim konuşuyorsun? Sen tarafsızsın... (AİP sıraların
dan «llsitifa et, istifa» sesleri) 

IBAŞIKAN — Rica edliyıoruım, rica ddiyoırum^ 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De* 
vamla) — Başka sıkıntın var mı? 

Değerili aıfeadaşîannı, o bakımdan, değerli 13 ar-
Ikadaşun bu soruları bana değil Cephe İktidarına sor
malıydılar. 

Örneğin... (Gürültüler) Bir Örnelk vereceğini, dirinle* 
yıin. 

IBAŞIKAN — Rica ediyorum, sıvalar arasında kar-
şılıiklı kokuşmayın. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Devam
la) — MC döneminde Ceylanpınar Devlet Çiftliğinde 
5 bine yakın işçi çalışıyordu... 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — DİSK'ten 
bahset, DİSK'ten. 

| 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Devam-

la) — Burada bir toplu sözleşme yetkisi konusu var
dı. Arkadaşlarını, ilki sendika burada çarpıştı. Bunlar
dan birisi Hak - İşe bağh Hak - Tarım - İş idi, 55 - 60ı 
üyesi vardı; Cephe İktidarının yönetimi bu sendikaya 
toplu sözleşme yetkisini verdi, ama mahkeme bunlar
dan bu yetkiyi aldı, hakkı olana teslim etti. Benim Ba
kanlığım, ben Bakanlığın başında olduğum sürece böy
le bir yola giremez, mümkün değildir. (AP şuralarından 
gürültüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Tİfiğde) — Is/denıir'den 
bahset, Isdemiir'den. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Devam
la) — İşçileri DÎSK'e aktarma iddialarına gelince; bu, 
MC İktidarının havasından kurtulamadıklarının yapı
tıdır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — fedemir^den 
bahset, Isdemir'den. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Devam
la) — İşçiler, Hükümet baskısıyla sendika değiştirmez
ler. Aslında iktidarlar işçiler üzerinde, «şu sendika
ya gidon» diye baskı yaptığı sürece, işçiler İsyan eder. 
İşçinin örgütlenme psikolojisini, haleti ruhiyesini ar
kadaşlarımın bilmesi gerekli. Bu takriri verenlerin bu
nu bihnedjiği görülüyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 2 dakikanız var. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Devam
la) — 2 dakikam kaldı, özür dilerim, atlayacağım. Baş
ka çaresi yok. 

Mamafih sizi tatmin ederim; MİSK konusunu da, 
bunun cümlesini de, bu Gensorudan sonra, yayınlaya
rak bütün Türkiye'ye anlatmaya çalışırım; ama takrir 
sahiplerinin, Erhan Tekerin öllümü hakkında bir id
diaları var. Erhan Tekel kesinlikle bu durum tespitin
den yana ölmüş değildir. Burada bir durum sömürü
sü yapılmaktadır. Size, Ci baîi Tütün Fabrikasının du
rumunu inceleyen Tekel müfettişlerinin raporumdan 
bir parça okuyacağım, öldürülen işçi Erhan TekeFin 
sicil kartından bilgiler... (AP sıralarından gür üttüler) 

BAŞKAN — Buyurunuz, devam ediniz. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Devam
la) — Arkadaşlar, kesinlikle durum tespitiyle alakalı 
değildir bu durum, kesinlikle. Buna inanınız. Bunu da 
bilirsiniz, okuyacaksınız, öğreteceğim» size öğretece
ğim bunu. (AP sıralarından gürültüler, CHP sıraların
dan gülüşmeler) 

Gelelim sevgili Milli Selâmet Partili hatibe: 2 da
kikam kaldığı için kesiyorum. Ama bak, Bahir Ersoy' 
dan bahsediyorsun; tam 6 dosya adalete sevkediîmıjş-
tir; sizin iktidarınızın, Cephe İktidarının 6 dosyasını 
adalete şevkettim. Bunlardan bir tanesini okuyorum. 
(Gürültüler) Bunu dinleyiniz lütfen, bunu dinleyin, 
çok mühim; Şevket Kazan Bey zamanında geçmiş 
bunu dinleyin sayın AP'liîer. Leyla Türker hakkın
da, İş ve İşçi Bulma Genel Müdürü, Çalışma Bakam 
Sayın Şevket Kazan'a aynen şunu yazıyor: «Sulbe Mü
dürü Hasan Yeşil'in gerek yazılı ve gerek şifahi ifa
delerine göre, bu memura hem alevi, hem de solcu
dur. Tam anlamıyla bize yaramayan bir tiptir. Fayda
lı olamıyor. Şu'be Müdürü devamlı kendisinden şikâ
yetçidir. Bunu sürmelisiniz.» Saym Kazan da «Doğru-
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dur» diyor, altına imzasını atıyor. Bu konu basma ak
settiği için burada tekrar ediyorum. Dosya, adalet mer
ciine gitmiştir. 

Bununla beraber Sayın Cumıalıoğlu, sizin ve arka
daşlarınızın devrinde yapılan birtakım yolsuzluklara 
«ît 6 djasyıa şu anda yargı organlarındadır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (Devam
la) Bunun peşinden 5 - 6 dosya daha gidecektir, 
bunu bilesiniz. 

Saygılar sunarım, çok sağotuıı, (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Bahir Ersoy hakkın
da Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayaca
ğı konusundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 

Oylamanın açık oy biçimlinde yapılmasına dair 
önergeler gelmiştir. Bunları, Başkanlığa geliş sıra
sıyla okuttuktan sonra, ilk önerge üzerinde işlem 
yapacağız. 

Sayın Başkanlığa 
Gensorunun gündeme alınıp alınmayacağı hak

kında GenSoru oylamasının ad okunmak suretiyle ya
pılmasını arz ve teklif ederiz. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Denizli 
Kemal Aykurt 

İzmir 
Aysel Uğura! 

Kırşehir 
Mustafa Eşreföğlu 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Çorum 
Kemal Biberoğlu 

Bolu 
Avriî Akyol 

Rize 
İzzet Akçal 

Ankara 
Turgut Toker 

Artvin 
Hasan Ekindi 

İstanbul 
Nilüfer Gürsoy 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Ankara 
Mustafa Başoğlu 

Denizli 
Hamdı Sancar 

İstanbul 
Celal Yardımcı 

Tekirdağ 
ıNihan ligim 

Başkanlığa 
Gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmaması 

'konusunda açık oylama yapılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla. 
Sakarya 

Hayreifın Uysal 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Kars 
İsmet Atalay 

İzmir 
Mustafa öztin 

Hatay 
Mevlüt Önal 

İstanbul 
Doğan Onur 

Kahramanmaraş 
Orhan Sezai 

Tokat 
Cevat Atılgan 

Ankara 
Abdurrahman Oğultürk 

Uşak 
İsmail Aydın 

Edirne 
Süleyman Sabri Ö/nal 

Çorum 
Etem Eken 

İzmir 
Kaya Bengisu 

Kocaeli 
Kenan Akman 

Ankara 
İsmet Çanakçı 

İstanbul 
Doğan Güneş 

BAŞKAN — Birindi önergedeki sayın imza sahip
lerini arıyoruz. 

Sayın İlhan Ersoy?... Burada. 
Sayın Turgut Toker?... Burada. 
Sayın Kemal Aykurt?... Burada. 
Sayın Hasan Ekindi?... Burada. 
Sayın Aysel Uğural?... Burada. 
Sayın Nilüfer Gürsoy?... Burada. 
Sayın Mustafa Eşreföğlu?... Burada. 
Sayın Muhammet Kelleci?... Burada. 
Sayın Halil Yurtseven?... Burada. 
Sayın Mustafa Başoğlu?... Burada. 
Sayın Kemal Biberoğlu?... Burada. 
Sayın Hamdi Sancar?... Burada. 
Sayın Avni Akyol?... Burada. 
Sayın Celâl Yardımcı?... Burada. 
Sayın İzzet Akçalı?... Burada. 
Sayın Nîhan tlgün?... Burada. 
Açık oylamanın, adı okunan sayın milletvekilleri

nin ayağa kalkarak yüksek sesle kabul, ret veya çe-
kinser kelimelerinden birini kullanmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Oylamaya önerge sahiplerimden başlıyoruz. 
(Oylama yapıldı.) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan başka sayın üye 
var mı?... Yok. 

Oylama işlemi bitmliştuv 
(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı Bahri Ersoy hak

kındaki Gensoru açılması isteği reddedilmiştir: 218 
ret, 190 kabul. 

Yarın, 10 . 5 . 1978 Çarşamba günü saat 15.00te 
yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısından sonra toplanılmak ve gündemde yer alan 
konulan sırasıyla görüşmek üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma Saati : 20.04 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Bağ -
Kur emeklilerine ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Hilmi İşgüzar'ın yazılı cevabı. (7/223) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sosyal Güvenlik Baka

nınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica ederim. Saygılarınla. 

23 . 3 .1978 
İzmir Milletvekili 

Neccar Türkcan 

TC Emekli Sandığı iştirakçilerine yakacak yardı
mı adı altında 750 ile 1 000 lira para yardımı yapılmış; 
İkinCi Ecevit Hükümeti zamanında da MC dönemlinde 
artan hayat pahalılığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Ba
kanımız tarafından işçi emeklilerine % 20 zam veril
miştir. Siz de en az 535 lira işçi emeklilerinin aylıkla
rını artıracağınızı beyan ettiniz. Oysa, Bağ - Kur üye
si emeklilerine hiçbir yardım yapılmamıştr. Bağ - Kur 
emeklilerinin 280 TL. ile 2 750 TL. emekli aylığı al
dıktan bilinmektedir. 

Sosyal adaletten yana olan Üçüncü Ecevit Hükü
metlinin Sosyal Güvenlik Bakam olarak Bağ - Kur 
emeklilerine de 2 ncl MC döneminde artan hayat şart
lan karşısında emekli aylıklarını artırmayı düşünüyor 
musunuz? 

TC 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

Sayı : 142/1363 8.5.1978 
Millet Meclisli Başkanlığına 

İlgi : 24 . 4 . 1978 tarih, 7/223.1664-9360 sayılı ya
zınız. 

İlgide kayıtlı yazılarına konu İzmir Milletvekili 
Sayın Neccar Türkcan tarafından yazdı olarak cevap-
landırilması istenilen soru önergesi aşağıda cevaplandı-
rdmıştr. 

1. 1479 saydı Bağ - Kur Kanunu, sigortalılarına 
maluliyet ve yaşlılık aylığı, ölüm halinde hak sahip
lerine ölüm aylığı bağlanması ayrıca sigortalıların 
ölümlerinde cenazeyi kaldıran kişilere cenaze yardımı 
yapılmasını öngörmüştür. 

Halen uygulanmakta olan 1479 sayılı Kanuna gö
re yukarıda sayılan yardımların dışında herhangi bir 
yardımın yapılması örneğin yakacak yardımında bu
lunulması söz konusu kanun muvacehesinde mümkün 
olamamaktadır. Her ne kadar TC Emekli Sandığı ve 
Sosyal Sigortalar Kurumu iştirakçi ve sigortalılanna 
yakacak yardımı yapıyor ise de bu imkân kanunların
da mevcut bir hükmün bu konuda Bakanlar Kurulu
na yetki vermesinden ötürüdür. 

'2. Halen 1479 sayılı Kanun, Bağ - Kur sigortalı
larına maluliyet ve yaşhhk, ölüm halinde hak sahip
lerine en az 280,— TL en çok 4 050,— TL aylık 
bağlanmasını hükme bağlamıştır. Ancak Bakanlıklar 
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arası Sosyal İşler Koordinasyon Kurulu Başkanlığına 
Bakanlığımca sunulmuş bulunan Bağ - Kur Kanun 
tadili tasarısında en az 1 260,— TL. en çok 7 560,— 
TL. Sigorta yardımı yapılması öngörülmüş bulunmak
tadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Hilmi İşgüzar 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
2. — Rize Milletvekili izzet Akçal'ın, Doğu Ka

radeniz Bölgesinde petrol araştırması yapılıp yapıl
madığına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Deniz Baykal'm yazılı cevabı. (7/234) 

26.4.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı hususun Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazık olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerini arz ve rica ederim. 

Rize Milletvekili 
İzzet Akçaî 

Doğu Karadeniz Bölgesinin Çayeli İlçesinin takri
ben 2 mil açığında deniz içinde petrol kaynağı bulun
duğu, zaman zaman basında yazı ve hatta resimlerle 
belirtilmektedir. 

Bu yerde petrol araştırması yapılıp yapılmadığını 
ve yapılmamışsa sebebinin bildirilmesini. 

TC 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2-24-1204 

Konu : Sn. İzzet Akçal'ın yazılı soru 
önergesi Hk. 

8.5.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

illgi : 2 . 5 . 1978 gün ve 7/234-1715/9659 sayılı 
yazılan. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde Bakanlığımıza gönde
rilen, Rize Milletvekili Sayın İzzet Akçal'ın, Çayeli 

İlçesi açıklarında Denizde bulunduğu söylenen petrol 
yatağında araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla. 

Deniz Baykal 
Enerji ve Tahfli Kaynaklar 

Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın İzzet Akçal'ın Çayeli İlçesi 
Açıklarında Denizde Bulunduğu Söylenen Petrol Ya
tağında Araştırma Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Ya

zılı Soru Önergesinin Cevabıdır. 

Soru : Doğu Karadeniz Bölgesi'nln Çayeli İlçe
sinin takriben 2 mil açığında, deniz içinde petrol kay
nağı bulunduğu, zaman zaman basında yazı ve hatta 
resimlerle belirtilmektedir. 

Bu yerde petrol araştırması yapılıp yapılmadığım 
ve yapilmamışsa sebebinin biMirilmesinfi. 

Cevap : Çayeli açıklarında denizde petrol görüldü
ğüne dair eskiden beri ihbarlar yapılmaktadır. Bu ih
barlar üzerine, denizden alman örnekler incelenmiş ve 
bunların rafine edilmiş petrol olduğu, dolayısıyla ge
milerden atılan petrol artıklarını içerdiği anlaşılmıştır. 

Bunun dışında, Karadenizli kapsayan sismik araş
tırmalar sırasında Çayeli açıklarında petrol olasılığı 
bulunan yapıların izlerine rastlanmışsa da, bu yapı
ların bin metreyi aşan deniz suyu derinliği altında ol
duğu saptanmıştır. Bu derinlikteki bir çalışma, bugün
kü teknolojiyle mümkün görülmemektedir. 

Saygılarımla sunarım. 

Deniz Baykal 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Balkanı 
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AP Millet Mecî&i Gnıpu Başkamıvelkıli HaıyreftılLn Turgut Toiker ve 13 mlietvelkıüınıim, partizanca bir tutanla 
lişçi SeıMiıkalarını toölniiaye çalıştığı; yayınladığı bir genelge ile işçileri birbirine düşürerek güçlerini kırdığı ve 
Ibu suretle işçii topluluğunu amarşJye iftiğî rddiasıyla, Çalışma IBaıkaını Ballıir Ersojy halkçında Aaıafyaıs&nMi 89 
ıncu, Millet MeıclM tçiüzüğiimün 107 nci ınadd&îeri uyarımca bir Gensoru açıtoaisına ilişkin önergenin günldeıme 

alınıp alınmayacağı konusunda' verileni oyların sonucu 

(Genjsoırunmn, gündeme alınması reddedjlm|:ştir.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 

Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 408 

Kabul edenler : .'19Q 
Reddedenler : 218 
ÇeJkıinserfer : — 

GeçersÜz oylar : —> 
Oya katıâmayanilar : 39 

Açık üyelikler : 3 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Yılmaz Ergenekon 

Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
İrfan B'inay 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Büberoğlu 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçu'başı 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
M. Yaşar Göçmen 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
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Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Nihat Kaya 
Recep özel 
Osman Özer 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Abdullah Tomba 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşiîpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Hasan Seyithanoğlu 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Mehmet Zekıi Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 

| İhsan Kaibadatyı 
Necati Kaiaycıoğhı 
Aydın Menderes 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abloım 
Hüiseyfin Cavilt Erdemir 
İlhan Ersoy 
Ali İrfan Haznedar 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ömal Şaikar 
Faik Türün 
Yahya Usfa 
Hail Yurtseven 

MARDİN 
Fehim Adak 
AMilkaıdir Tinuua-ağaoğhı 

MUĞLA 
Ahime? Buldanlı 

MUŞ 
Kasım Enire 
M. Emin Seydagü 

NEVŞEHİR 
İbra'hiimı Ethem Boz 
Esat Kııratlıoğlu 

NİĞDE 
Hüiseyaın Çelik 
H. Avnıi Kaıvurmacıoğliu 
Sadi Somuncuıoğîu 

ORDU 
Hamd'i Mağden 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZB 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
1. Etem Ezgü 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Abdülkadir Kaya 

(Reddedenler) 

Hasan Akkuş 
Güneş Öngüt 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Orhan Alp 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 

İ A. Hayri Elçioğlu 

H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selahattin Öcal 
Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 

ANTALYA 
Denıiz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demürtola 
Ali Şevki Erek 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 
Lütfi Göktaış 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

' UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ö . Lütfü Erzurumluoğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
Koksal Toptan 

AYDIN 

Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınü 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 
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BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmöt Emekli 
Hasan Esaft Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Kes'kıin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet iskân Azizoğlu 
Eişref Cengiz 
Bahatüin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Salbrii öznal * 

*Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septtfoğlu 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen i 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 
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Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafâ Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söptlü 

KARS 
Doğan Araslı 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabrı Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Turhan) Feyzioğlu 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Hüseyin Kaleli 
Faruk Sükan 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizameıttiın Çaban 

MALATYA 
Lütfi Doğanı 
Turan Fırat 
Ahmet Kararlan, 

Ali Kırca 
Mustafa Şemltürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zeki Karagözlü 
Eıtkıin Topkaıya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şeraf ettin Elçi 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 
Hasan Fehmi İHıte» 

MUŞ 
Burhan Garip Şavh 

| NEVŞEHİR 
| Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
I Yılmaz Cemal Bor 
! Burhan Ecemiş 

ORDU 
I Temel Ateş 
i Memduh Ekşli 
I Ertuğruil1 Günay 
i Günay Yalın 

I RİZE 

Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Maltaraeı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal * 

SAMSUN 
Ahmet Altım 
Kenan Bulutoglu 

§ Ilyas Kılıç 

İ
İ. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer önder 

, SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 

E Mahmut Özdemir | Mustafa Yılankıran 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Y. Ziya Ural 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Akspy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 
HalÜk Ülman 
Ertıjığrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
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TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 

Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

ADANA 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mete Tan (B.) 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
İhsan Karaçam 
Cengiz Şenses 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BURSA 
ALİ Elverdi 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabri Kılıç 

Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
\ İhsan Bedirhanoğlu 

Mehmet SaMh Yıldız 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
Ahmet.Nihat Akay (1.) 

ÇANKIRI 
I Nurettin Ok 
| ÇORUM 

Ahmet Çimlbek 
DİYARBAKIR 

Abdülla'tif Ensarioğlu 
Mahmult Kepolu (1.) 

ERZURUM 
Osman Demirci 

GAZİANTEP 
Ş Cengiz Gökçek 

GİRESUN 
Ali Köymen 

İSTANBUL 
Ferit Gündoğan 
Kemal Kaçar 

| Turan Kocal 

(Açık 

Aydın 
Edirne 
Maniisa 

İZMİR 
Süleyman Genç 

KAHRAMANMARAŞ 
! Mehmet Yusuf Özbaş 

KARS 
Turgut Artaç 
Hasan Yıldırım 

KONYA 

Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
M. Kubilay İmer (1.) 

MALATYA 
Mehmet Recaii Kutan 

I 
İ 
i 
i 
« MARDİN 

Mtetöiin Mıusaoğhı 
Nurettin Yılmaz 

Üyelik) 

YOZGAT 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 

K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 

I Burhan KaraçeMk 

MUĞLA 
Zeytyat Mand'afaoi 

SİİRT 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Enver Akova (B.) 
Temel Karamollaoğlu 

TRABZON 
Ertöz Vahit Suiçmez 

URFA 
Salih Özcan 

VAN 
Muslih Görentaş (Bşk.V.) 

I YOZGAT 
\ Ali Fuat Eyülboğlu 
j (Bşk. V.) 

ZONGULDAK 
CahÜt Karakaş (Başkamı) 

Yekûn 

>>-€»-<l 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri 
1, — Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1977 

Ocak, Şubat 1978 ayları hesabına ait Millet Meclisi 
Hesaplarını inceleme Komisyonu raporu. (5/22) 
(S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 4 . 5 . 1978) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1 — AP Millet Meclisi Grupu Başkanvekili Hay

rettin Turgut Toker ve 13 milletvekilinin, partizanca 
bir tutumla İşçi sendikalarını bölmeye çalıştığı; ya
yınladığı bir genelge ile işçileri birbirine düşürerek 
güçlerini kırdığı ve bu suretle işçi topluluğunu anar
şiye ittiği iddiasıyla, Çalışma Bakanı Bahir Ersoy 
hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme (11/5) 

3 
SEÇlM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Adalet partisi Millet Meclisi Grup Başkan

vekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

2. — istanbul Milletvekili Tuian Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygula-
maların yasalara aykırı olup olmadığını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Mîllet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırmacı açılmasına illişjkin önergesi. (10/21) 

3. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka
daşının, Kültür Bakamının mili kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

5. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada-
mn, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10./23) 

6. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve içiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

7. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübne kompleksinin 
mühendislik ve satmalına hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca hir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

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



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

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

4. — îzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan
lık girişindeki tabloların kaldırılmasına ilişkin Tica
ret Bakarımdan sözlü soru önergesi (6/26) 

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

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

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

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

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

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin îçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin îçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

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

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

14. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi inşaatına ilişkin 
Bayındırlık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/39) 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

16. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Damştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41) 

2 — 

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

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

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

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

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

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

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

24. — îzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikacına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

25. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm,' 
DİSK*in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru" önergesi. (6/62) 

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

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
dn, Türküye Elektromekanlik Sanayi Anonjim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

28. — Diyarbakır Milletvekilli M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan ibazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına 'ilişjkin Çalışına, Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/65) 

29. — Gümüşhane Milletvekilli Mehmelt Çatallbaş'ın 
Gümüşhane Adalet PartJisıi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin tçişlerli Bakanından, 
sözlü soru önergesii. (6/66) 

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



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 

çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Kdylfioğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlıkk aylıkları hakkında kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçileri
mizin emeklilik hakları ile ilgili bir ek madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi. Kayseri Milletvekili 
Turhan Feyzioğlu ve 6 arkadaşının, Yurt dışında ça
lışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenliğe ve ça
lışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
ydı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen
mesine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millet
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2. — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3f86) (S. 
Sayısı : 12) pağıtma tarihi : 14.2,1978) 

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

4. — Malatya, Merkez İlçesi, tsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm, 

cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

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

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
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) 

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

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11.— C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi ; 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M, 



Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 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) 

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

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

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka:^ 
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da biı 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 sayılı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad 
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

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

19. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin açılışı ve 
bu eğitim kuruluşunun kadro kanunu teklifi ve Milli 
Eğitim ve Plan Komisyonu raporları. (2/140) (S. Sa
yısı : 64) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

20. — 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 tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarM : 30 . 3 . 1978) 

21. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 . 1978) 

22. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 

* 5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisli S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 17 Haziran 1976 tarihli Anlaşmanın onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/19) (S. Sayısı : 70) (Da
ğıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

24. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski 
Üyesi Bahriye Üçok ile Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi'nin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24 ncü 
maddesinin (a) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun 
teklifleri ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/208, 2/256) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtım tarihi : 11 . 4 . 1978) 

25. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün ve 12 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici madde eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/546) 
(S. Sayısı: 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 

X 26. — Devletçe işletilecek mıadtenlier hakkında 
kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret komisyonları raporları. (1/102) * (S. Sayısı : 
73) (Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1978) 

X 27. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 



dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekü Alparslan 
Türkeş ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
14 . 4 . 1978) 

28. — Vatani hizmet tertibinden aylık alanların 
aylıklarının yükseltilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
C. Senatosu Bitlis Üyesi Kâmran İnan'ın, Özel ka
nunlarla bağlanmış vatani hizmet tertibinden aylık 
alanların aylıklarının artırılmasına dair kanun tek
lifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/101; 2/107) (Ş. 
Sayısı : 77) (Dağıtma tarihi : 21 . 4 . 1978) 

29. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve Sam
sun Milletvekili llyas Kılıç'ın, 1487 sayılı Boğaziçi 
Üniversitesi adıyla İstanbul'da bir üniversite kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan Komis
yonları raporları. (2/137) (S. Sayısı : 78) (Dağıtma. 
tarihi : 21 . 4 . 1978) 

30. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 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 â 1978) 

31. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C, Senatosu : 4/166) (M. Meclisd S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

32. — Konya Milletvekili Şener Battal ile. İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarib|i ve 765 saydı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 4İ28 nci maddelerinin değişitirilmesline dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu.. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihli : 
25 . 4 . 1978) 

33. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş ile Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun bazı maddelerinin 
kaldırılması bazılarının da değiştirilmesi hakkında ka< 
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/516) (S. 
Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 

34. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nd maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.4.1978) 

35. — Türk Silahlı Kuvvetleri personeline tayın be
deli verilmesi hakkında kanun tasarısı ile Konya Mil
letvekili Şener Battal'ın, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
67016 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Mili Savunma ve İçişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi: 2 6 . 4 . 1978) 

36. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel* 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedlen metnıi hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

37. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine, dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/10/6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 , 1978) 
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38. — Nuri Sayın'm Özel affına dair kanun teklifi
nin MiUeit Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senaıtosu : 2/127) (M. 

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

39. — Günain 24 saate taksimine dalir 697 sayjlU 
Kanunun 2 nci maddesinün değiışitiıMmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komlisyoriıu raporu. (1/98) (S, 
Sayısı : 9Q) (Dağıtana tarihi: 2.5Jİ978) 

(Millet Meclisi 142 nci Birleşim) 



Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 91 
Toplantı : 1 

Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1977 Ocak, Şubat 1978 
Ayları Hesabına Ait Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komis

yonu Raporu. (5 /22 ) 

Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu 

Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 27.4.1978 

Esas No. : 5/22 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

30 816 309,99 Aralık 1977 başında Hazinenin Ziraat Bankasına olan borcu 
+ 220 812 955,73 Aralık 1977 Ocak, Şubat 1978 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

189 996 645,74 Toplanı. 
+ 189 904 951,42 Aralık 1977 Ocak, Şubat 1978 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para, 

91 694,32 Mart 1978 başmda Bankada mevcut para. 

Millet Meclisi Saymanlığının Aralık 1977 Ocak, Ş ubat 1978 aylarına alt hesapları incelendi 

Aralık 1977 de Hazinenin Ziraat Bankasına olan 3 0 816 309,99 Mra borcu ile Aralık 1977 Ocak, Şubat 1978 
aylannda Hazineden 220 812955,73 ika alınarak Bankadaki hesaba yatırılan meblağ ceman 189 996645,74 
lira olduğu, mevcuttan sarfoîunan 189 904 951,42 lira tenzil edildikten sonra Mart 1978 başmda Bankadaki kasa 
mevcudunun 91 694,32 liradan ibaret olduğu Saymanlık doki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulun
duğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkam Başkanvekili ve bu Rapor Sözcüsü Denetçi 
Konya Adıyaman Samsun 

Necati Kalaycıoğlu Halil Ağar Nafiz Yavuz Kurt 

Giresun Kars Kars 
Nizamettin Erkmen Turgut Artaç Hasan Yıldırım 




