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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
Başbakanlığa bağlanmasının, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezkeresinde 
gösterilen sebep ve sürelerle izin verilmesi kabul edil
di. 

Konya Milletvekili Şener Battal'ın, «Vakıf arazi
lerindeki gecekondulara tapu verilebilmesi için 2762 
sayılı Kanunun 12 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi» ni geri aldığına dair önergesi 
okundu; teklifin geri verildiği bildirildi. 

Plan Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, gösteri
len aday seçildi. 

6/23 ve 6/29 esas numaralı sözlü soru önergeleri, 
önerge sahiplerinin istemi üzerine geri verildi. 

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

3 . 2 . 1978 Cuma 

6/27 ve 6/28 esas numaralı sözlü sorular da,- soru 
sahipleri ye ilgili bakanların Genel Kurulda hazır bu
lunmamaları nedeniyle ertelendi. 

648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 2/495, 
2/496 (S. Sayısı : 4), üzerindeki görüşmeler tamamla
narak, kabul edildi. 

7 Şubat 1978 salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

N o : 19 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili İ. Hakkı Köylüoğiu ile 

20 Arkadaşımn, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
kuruluş ve yargılama usulleri hakkında kanun teklifi 

(2/506) (Anayasa, Milli Savunma ve Adalet komisyon
larına) 

2. — Yozgat Milletvekili Veli Zeren ile 11 Ar
kadaşımn, 439 sayılı Yasanın 1 ve 3 ncü maddeleri-
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nin (B) fıkralarının değiştirilmesine ilişkin yasa öne
risi (2/507) (Milli Eğitim Komisyonuna) 

3. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ıin, 298 
Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kü
tükleri hakkındaki Yasanın 6 ncı maddesine bir bö
lüm eklenmesi hakkında yasa önerisi (2/508) (İçişleri; 
Adalet ve Anayasa komisyonlarına) 

4. — tçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, tek
nik elemanların askerlik görevlerinin bir bölümünü si
vil hizmette tamamlamalarına dair kanun teklifi 
(2/509) (Milli Savunma ve Plan komisyonlarına) 

5. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın* 1472 
Sayılı Kanunla açılmış bulunan resmi yüksek okulla
rın üniversite ve akademilere devredilmesi hakkında 
kanun teklifi (2/510) (Milli Eğitim ve Plan komisyon
larına) 

6. — Ankara Milletvekili t. Hakkı Köylüoğlu ile 
6 arkadaşının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci mad
desinin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkmda 
kanun teklifi (2/511) (Plan ve Adalet komüsyonlarına) 

Tezkereler 
1. — Tunceli Milletvekili Ali Haydar Vezfıroğlu-

nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/236) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

2. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (3/237) (Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyona) 

Rapor 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Eski Üyeleri 

Hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere 
geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (1/32) (S. Sayısı : 5) (Dağıtma tarihi: 3.2.1978) 
(GÜNDEME) (Dönem:, 4, 1/158; S. Sayısı: 293) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Tokat Milletvekili Ömer Dedeoğlu'nun, et 

kombinaları ile hayvan sayısına ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazdı soru önergesi. 
(7/169) 

2. — İstanbul Milletvekili İlhan Özbay'ın, Sinop 
ili yakınlarında düşen U-21 Amerikan askeri uçağına 
ilişkin Milli Savunma Bakanından yazılı soru önerge
si. (7/170) 

3. — Trabzon Milletvekili Lütffi Göktaş'm Ada
let Bakanlığı Müsteşarına ilişkin Devlet ve Adalet 
bakanlarından yazılı soru önergesi. (7/171) 

4. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nln, 1976 -
1978 öğretim yıllarında eğitim enstitülerine ahnan öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/172) 

5. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, san
sürün kaldırılacağı hakkındaki beyanına ilişkin Kül
tür Bakarandan yazdı soru önergesi. (7/173) 

6. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Sive-
rekte' öldürülen iki polis memuruna ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/174) 

7. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, iş
çilerin emeklilik işlemlerine ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/175) 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından yazık so
ru önergesi. (7/176) 

9. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
bağış yoluyla ilaç sağlanmasına ilişkin Başbakandan 
yazıh soru önergesi. (7/177) 

10. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işyerli kreş ve çocuk emzirme odalarına ilişkin Ça
lışma Bakanından yazıh soru önergesi. (7/178) 

11. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
anarşik olayların sorumlusu olduğu iddia edilen ku
ruluşlara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/179) 

12. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, sigara ka
çakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/180) 

13. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, bir 
sanatçıya ilişkin Başbakandan yazıh soru önergesi. 
(7/181) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin, anarşik 

olaylara ilişkin İçişleri Bakanına yönelttiği yazıh so
su önergesini 1 . 2 . 1978 tarihinde geri almıştır. (7/70) 
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No : 20 

6 . 2 . 1978 Pazartesi 

Teklif 

1. — Zonguldak Milletvekili Abdülmuttalip Gül 
ile 12 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanuna 3 Geçici Madde ile 1 E!s 
Madde Eklenmesi Hakkındaki 2012 sayılı Kanunun 
geçici maddelerinin, ek maddeler olarak ve bu mad
delerde değişiklik yapılmasına dair kanun tekKfi 
(2/5Î 2) (Plan Komisyonuma) 

Raporlar 

1. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, Süleyman Özel'in özel affına ilişkin ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/288) (S. 
Sayısı :, 6) (Dağıtma tarihi: 6.2.1978) (GÜNDEME) 

2. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Nuri 
Sayın'ın özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/348) (S. Sayısı : 7) (Dağıt
ma tarihi: 6 . 2 .1978) (GÜNDEME) 

3. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'ın, Falik Gök-
çe'nin özel affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/349) (S. Sayısı : 8) (Dağıtma 
tartİhi: 6 . 2 ,1978) (GÜNDEME) 

4. — Sivas Milletvekili Azamet Köylüoğiu'nun, 
Hasanoğlu, 1927 doğumlu, Hüseyin Bayrak'ın, özel 
affı hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
rapora (2/331) (S. Sayısı : 9) (Dağıtma tarihi: 6.2.1978) 
(GÜNDEME) 

5. — İçe! Milletvekili Süleyman Şinışek'in, İshak 
Meritürk'im, özel affına dair kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/389) (S. Sayısı : 10) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1978) (GÜNDEME) 

6. — Lâle Oraloğlu'nun kaçakçılık nedenliyle 
çarptırıldığı cezanın inzibati ve cezai bütün netice
leri ile affına dair kanun teklifinin Millet Meclisin
ce reddedilen metni halikında C. Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liğe dair Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Mecüisi : 2/362; C. Senatosu : 2/110) (M. Mec-
lisi S. Sayısı : 11; C. Senatosu S. Sayısı : 646) (Da
ğılma tarihi : 6.2.1978) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ku
rultaydaki konuşmasına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/182) 

2. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1947 yılında Genelkurmay Başkanlığında verilen 
brifinge iiüşkin Başbakandan yazılı soru önergesi» 
(7/183) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Kayseri MilletvekiJi Kemal Doğan ve 11 

arkadaşının, hah ve halıcılığın sorunlarım saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisli İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uy amca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17) 

»>•« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mahmut Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Hakkı Öztorun (Adana), Recep Özel (İstanbul) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 102 nci Birleşimim açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; Sayın üyelerin salonda bulunduklarım 
yüksek sesle bildirmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmele

re başlıyoruz. 

536 
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IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, pa
tates üreticisinin mağduriyetinin önlenmesine dair 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı sözler vardır efendim. 
Patates üreticisinin mağduriyetinin önlenmesi ko

nusunda Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan; 
buyurun efendim. 

KEMÂL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; ülkemizdeki patates üre
ticisinin bugün içerisinde bulunduğu mağduriyeti 
dile getirebilmek için huzurunuzdayım. 

Adalet Partisi hükümetleri zamanında, diğer zirai 
sahalarda olduğu gibi, patates üreticisini teşvik et
mek üzere çiftçiye ucuz gübre, zirai kredi, teknik bil
gi, toprak ıslahı, sulama kolaylıkları, kaliteli to
hum, müstahsilin malının devletçe mubayaası gibi 
kolaylıklar gösterilmiş, bunun sonucunda da yur
dumuzdaki patates üretimi hızla artarak, takriben 
2 - 2,5 milyon tona ulaşmıştır. Bunun önemli bir 
miktarı kullanılmak üzere müşteri bulabilmiş ve 
dahilde satılmıştır. Ne var ki, bugün müstahsilin 
elinde takriben 250 - 300 milyon lira maliyetli, 
100 - 150 bin ton kadar patates ambarlarda çürü
meye terk edilmiştir; Hükümetin mubayaasını bek
lemektedir. 1978 Şubat ayı, yani bu ayın sonuna 
kadar, üreticinin elindeki bu mal, geçen yıl Sa
yın Demirel Hükümetinin yaptığı gibi mubayaa edil
mez ise, 40 - 50 bin Anadolu köylüsünün alın te
riyle, tırnaklarıyla, bir bir meşakkatle yetiştirdiği 
patates ürünü çürümeye mahkûmdur. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkam 
Ecevit'in muhalefette iken, zamanın Başbakanı Sa
yın DemireFi, patates ürünü ve üreticisiyle ilgilen
mediği için itham ediyordu. Oysaki Sayın Demirel 
hükümetleri, müstahsilin elinde 1 gram patates bı
rakmadan Devletçe mubayaa etmiş ve bedelim de 
ödemiştir. Sayın Ecevit Başbakan olmuştur. Bu ko
nuda ne düşünmekte ve ne yapmaktadır? Birçok zirai 
mahsulün haklı olarak taban fiyatı konularak dev
letçe mubayaa edüdiği ülkemizde, patates üreticisi
nin maruz bırakıldığı haksızlığın sebebi nedir? Hü

kümet patates üreticisini cezalandırmak mı istemek
tedir? 40 - 50 bin fukara üretici ile Hükümet neden 
ilgilenmez; onları kaderleriyle başbaşa bunlar? Bir 
ay sonra ne yapılırsa yapılsın, makbule geçmez. 
Zira, o zamana kadar muhafaza imkânı bulunma
yan köylünün elindeki mahsul çürür. 

«Ne ezilen ne ezen, halktan yana bir düzen» di
yen Cumhuriyet Halk Partisi bugün iktidardadır. 
Ortada ezilen, mağdur olmuş Türk çiftçisi, Türk 
köylüsü vardır. Cumhuriyet Halk Partili Koalisyon 
Hükümeti beyanlarında samimi ise, müstahsilin 
elindeki takriben 100 - 150 bin ton patatesi mu
bayaa etmeli ve bedelini ödemelidir. 40 - 50 fuka
ra çiftçi ailesinin elindeki çürümeye maruz 250 - 300 
milyon lira maliyetli patates, Hükümetçe zamanın
da mubayaa edilmezse çürümeye terk edilirse, bu
nun yegane sorumlusu bugünkü Hükümet olacak
tır. 

Netice olarak Sayın Hükümeti uyarıyor, patates 
müstahsili ve patates ürünü ile acilen ilgilenmesini 
bilhassa rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 

2 .— İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, okul
lardaki milli değerlerle ilgili tabloların, son günler
de öğretmen ve yöneticiler tarafından maruz kaldı
ğı durum hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Son günlerde okullarda meydana 
gelen milli değerlerle ilgili tabloların, bazı öğretmen 
ve yöneticiler tarafından maruz kaldığı durum hak
kında gündem dışı söz talep eden, İzmir Milletvekili 
Sayın Zeki Efeoğlu, buyurun. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜ
LER (Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Doğan'ın ko
nuşmasını cevaplandırabilir miyiz? 

BAŞKAN — Arkadaşımız konuşsun da efendim. 

ZEKt EFEOĞLU (tzmir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; 

Son günlerde Türkiye'de okul camiaları içerisin
de bir anarşi başlamıştır. Bu anarşinin mesnedi. 
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Milli Eğitim Bakam Sayın Necdet Uğur'un gönder
diği bir duyurudur. 20.1.1978 tarihinde okullara gön
derdiği duyuru ile, talebelerin birleştirici çağdaş 
milliyetçilik bilincine erişebilmelerinin gerektiğini 
işaret etmiş ve bu şuurun gerçekleştirilebilmesi için, 
Türk bayrağı, Atatürk resim ve portreleri ve gelenek
sel okul amblemi dışında kalan her çeşit özel ve si
yasal nitelik taşıyan yazı, resim, rozet, amblem ve 
buna benzer araçların, her türlü silah ve patlayıcı 
maddenin öğrencilerde ve okullarda bulundurulma-
masını istemiştir. Buna hiçbir diyeceğimiz yok. 

Yalnız, bu istekten sonra Milli Eğitim Bakanı
nın bu beyanı üzerine TÖB-DER üyeleri, hemen fa
aliyete geçmişler ve okullara Kültür Bakanlığı tara
fından demirbaş kaydıyla gönderilen, aşağıda isim
leri yazılı tablolar duvarlardan indirilmiş ve indiri
len bu tablolar yırtılıp yakılmaya başlanmıştır. 
Okullarda çeşitli olaylar vuku bulmaya başlamıştır. 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur tarafından yapı
lan duyuru ile okul duvarlarından indirilen tablolar 
şunlardır: 

1. Ridaniye Meydan Savaşı, 
2. Kosova Meydan Savaşı, 
3. Niğbolu Meydan Savaşı, 
İstanbul'un Fethi, 
Fatih Donanmasının Halic'e tndirilmesi, 
Osmanlı'ların Rumeli'ye Geçişi. 

Duvarlardan indirilen ve indirilmesi istenen .bu 
tabloların yanı sıra, porte olarak indirilen resimler 
ise şunlardır: 

1. Fatih Sultan Mehmet, 
2. Kanunî Sultan Süleyman, 
3. Mimar Sinan, 
4. Namık Kemal, 
5. Mehmet Akif. 
Bu arda vecize ve kitabi olarak da : 
1. İstiklal Marşı, 
2. Atatürk'ün Gençliğe Hitabı, 
3. Buna benzer çeşitli vecizeler. 

Bu açıklamanın yanı sıra, Saym Milli Eğitim 
Bakanı Necdet Uğur'a soruyorum: 

1. Türk tarihine ve Türk büyüklerine karşı ya
pılan bu sabotaj kimin yararına ve kimin uğruna 
yapılmaktadır? 

2. Toprağı vatan yapan insanlar, her ülkede 
minnet ve şükranla anılırken, okullarda yapılan bu 
işlemi nasıl yorumlamak lazım geldiğini belirtmek 
çok zordur. 

Bilindiği gibi, aynı tutum ve davranışı, daha 
önce Ticaret Bakanı Sayın Teoman Köprülüler uy
gulamış; 1933 yılında bizzat Atatürk'ün emriyle res
sam Ratip Tahir Burak'a yaptırılan «Ergenekon'dan 
Çıkış» tablosu, MHP'nin amblemi düşüncesiyle du
varlardan indirtilmiştir. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Yerine ne asıl
mıştır? 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Halbuki MHP 
nin amblemi Üç Hilal. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sen hangi par
tidensin? 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Ben Adalet Par-
tisindenim, Türk milli mefküresindenim. 

İçinizden muhterem Halk Partili arkadaşlarıma 
soruyorum; «Ergenekon Destanı», bir Türk Mille
tinin destanıdır; şu veya bu parti ile alakası nedir? 

Şimdi size bir şey söyleyeceğim: Aziz arkadaşlar, 
gelin o zaman Ulus'ta Atatürk'ün Heykeli var, ayak
ları bozkurt resimlidir; yıkın o heykeli!.. Atatürk, 
kendi emriyle yaptırmıştır. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Hedef odur, he
def odur; yıkarlar. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Dört ayak boz
kurt resmiyledir, bozkurt; yıkınız... 

İşte Türk Ocağı. Türk Ocağı'nın her santimet
rekaresi Türk tablosudur, bozkurt resimleriyle süs
lenmiştir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Ne yapacaksınız?.. Bozkurt resmi indirmekle ne
den yararlanmak istiyorsunuz? Nedir arkadaş, Sa
yın Ticaret Bakanının gayesi ve kastı nedir? (CHP 
sıralarından gürültüler) Lütfen... Bir dakika... Şu 
Türk Parası, Cumhuriyet kurulduktan sonra Ata
türk tarafından arkası bozkurt resimleriyle bastı
rılmış, 1940 yılına kadar geçerli hale gelmiştir. O 
zaman tarihinizi inkâr etmek gerekir, bu Türk ta
rihini inkâr etmek gerekir; milli mefkureyi inkâr 
etmek gerekir; Türk topraklarının yabancılara peş
keş çekilmesinin bir nevi vuku bulmasını gerektirir. 
(AP sıralarından alkışlar) 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Felsefede, tarih
te olan İzmirliye benzemiyorsun. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Yalnız bu de
ğil, ben, her karış toprağı şehit kanlarıyla yoğru
lan Türk Yatanının çocuğuyum. Her birinizin atası 
bu vatan için şehit oldu. Neden korkuyorsunuz 
Türk Tarihinden, neden ihtirasınıza kurban oiu-
yorsunuz? 
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Aziz arkadaşlar, Atatürk 1929 yılında Ergene-
kon Destanını sembolize eden 2 defa pul çıkarmış
tır üçer adet; arkasında bozkurt resmi var ve pullar 
piyasada. Peki neden, neden bu bozkurt ve diğer 
resimlerin yerine ne asılmak isteniyor; Enternasyo
nal marşı mı asılacak?.. (CHP sıralarından «Atatürk, 
Atatürk» sesleri) Lenin'in, Marks'ın, Engels'in, 
Kastro'nun resimlerini mi asacağız, ne asılacak 
Türk okullarına? 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Atatürk'ün 
resmi. 

BAŞKAN — Sayın Efeoğhı, sataşmalara cevap 
vermeyin, lütfen bağlayın efendim, lütfen. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — İçinizde milli 
inanca bağlı çok muhterem Halk Partili milletvekili 
arkadaşlarım var. Neden almıyorsunuz bu laflarım
dan; sebep ne? Tahkir mi ediliyorsunuz? Türk ta
rihini korumak, Türk büyüklerim korumak, Türk 
milli mefkuresini ayakta tutmak sizleri tahkir mi 
ediyor? Ben olayları dile getiriyorum. Bu yanlış
lıkların düzeltilmesini istiyorum; gerek Milli Eğitim 
Bakanından, gerek Ticaret Bakanından düzeltilme
sini istiyorum ve bunu düzeltmek mecburiyetindedir
ler. 

Ya kendilerinin Türk olmadıklarım ilan edecekler, 
ya Türk milli mefkuresinin olmadığım ilan edecek
ler, yahut da bu resimlerin indirilmesine mani ola
caklardır. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sen «Kırat» dan 
bahset. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — O sebeple, milli 
mefkureyi, milli inançlarımızı, geliniz, birlik ve be
raberlik içerisinde, ayaklar altına aldırmayalım. Bu 
benim vazifem değil, hepimizin vazifesi; sizin 
vazifeniz. O sebeple, geçmişine tarihine hürmet 
etmeyen insanlar, milletler yaşamaya hak kazana
maz; millet olmayan yaşamaya hak kazanamaz; 
varlıklarını, benliklerini kaybederler, devlet olma 
vasıflarım kaybederler. O sebeple, devlet olabil
me vasfını ayakta tutabilmek için, son Türk Dev
letini ayakta tutabilmek için, milli değerlere, geli
niz, kıymet verelim, onları rencide etmeyelim. Ak
si halde, bizler, Türk tarihinde, Türk milli mef
kuresinde yer bulamayız. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Bize Türk 
tarihi dersi verme, senden iyi biliyoruz. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — O sebeple, alın
mayın, siz de milli mefkureye inanmış insanlarsınız. 
Size bunların... (CHP sıralarından gürültüler) 

Aziz ve muhterem arkadaşlar, ben sözlerimi bu
rada bağlıyorum. Sizlerden de rica ediyorum, geli
niz, Türk müh" inancına ve kendi tarihimize gölge 
düşürmeyelim. Bu vatan bizim, bu vatan hepimizin. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğhı teşekkür ederiz. 

3. — Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in, Kay
seri Milletvekili Kemal Doğan'm patates üreticisi 
hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Kemal 
Doğan'm, patatesle ilgili gündem dışı sözü hakkın
da Ticaret Bakamı Sayın teoman Köprülüler; buyu
runuz efendim. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Aynı zamanda, Sayın EfeoğSu'nıın Er-
genekon Destanı üe ügili konuşmasına da cevap ver
mek isterim. 

BAŞKAN — O konuda zatiâlinize fazla bir şey 
söylenmemiştir, siz sadet dahilimde konuşunuz Mit-
fen. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Söylendiği kadar. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Ti
caret Bakanı hakkında da söylendi efendim. 

BAŞKAN — Bir vakadan bahsedildi; fakat o 
sataşma değil efendim. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Na
sıl değO efendim? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
önce Sayın Kemal Doğan'm patates üreticisiyle ilgi
li konuşmasını cevaplandırmak istiyorum. 

Gerçekten geçen yıl patates üreticisi çok güç du
rumda olduğu için, o zamanki Hükümet lOıOı milyon 
liralık bir reeskont kredisi sağlamak suretiyle, Top
rak Mahsulleri Ofisini, üreticinin elindeki patatesi 
almakla ğörevlendkıilmiştıî. Ancak, bunun acı sonucu
nu şimdi açıklamak istiyorum: 

Toprak Mahsulleri Ofisi, yeterli şekilde depola
ma kaynaklarına sahip olmadığı için, üreticiye pa
ra belki ödendi; ama patatesler tarlalarda çürüdü ve 
bu patates çürüdüğü için 100 milyon Ura reeskont 
kredlisj, halkın cebinden ödediği para, bu şekilde de 
değerlendirilemedi; biz bu uygulamaya karşıyız. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Samsun'da denize 
döküldü. 
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TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamîa) — Bu yıl Nevşehir'in elinde 150: bin ton, 
şu anda, patates stoku var; diğer illerimizin de eSin-
de stok var. Bunu daha iyi bir şekiMe örgüitîemek -
geçen ydki gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin parasını 
çarçur ederek değil - dış olanakları daha iyi kulla
narak, Gimaıyı devreye sokarak ve İhraç olanakla
rını daha iyi kullanarak, iyi bir şekilde bu işi örgüit
îemek istiyoruz. 

Ayrıca sayın arkadaşıma bir şey sormak isterim: 
Geçen yıl bu patatesleri Romanya'ya gönderdiniz, 
Romanya'ya gönderilen patatesler çürük olduğu için 
iade edildi; bu Türk ulusu için, Türle Hükümeti için 
yüzkarasıdır... (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Topra
ğın alnına gömüldü. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — O topraklarda çürüyen patates gönde-
riMü Romanya'ya. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda yemi Hükümet, 
müstahsilin elindeki patatesi, geçen yıSki gîibu topra
ğın altına sokarak çürüklendirme şeklinde değil, da
ha iyi bir organizasyonla en kısa zamanda yurt dı
şına ihraç vte Türkiye'de Türk tüketicisine fculîaöı-
dırma olanaklarını . kullanacaktır; bundan Adalet 
Partili arkadaşlarım enlin olsunlar. 

Ancak, Sayın Zeki Efeoğhı'nun da bir cümlesi
ne burada şahsımı kullandığı, ismimi kullandığı için 
cevap vermek istiyorum. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Patates bitti mi? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Evet, patatesi en iyi şekilde organize 
edeceğiz; göreceksiniz. 

Ticaret Bakanlığında bulunan, Ergenekon Des
tanı denen tabloların bir tanesi sadece kurt resmi 
ihtiva ettiği için... 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Boz
kurt, bozkurt. 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Kurt resmi, sadece kurt resmi ihtiva et
tiği için ve beJHi bir partinin amblemi şeklînle geldİ!-
ği için, 9 . 1 . 1973 tarihinde oradan kaldırttım, 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri) Ama onun yeri
ne Büyük Atatürk'ün portresini astım. (CHP sırtla
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer arkadaşlarım, kurt yerine Atatürk'ün port
resinin asılmasından korkuyorlarsa o korkuyla baş-
başa kalsınlar. (AP sıralarından gürültüler, CHP sı

ratlarından alkışlar) Bundan sonra Bakanlığıma bağlı 
her yerde kurt resmi görürsem indireceğim, Atatürk 
resmi asacağım. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 

4. — Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'un; İzmir 
Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, okullardaki milli değer
lerle ilgili tabloların son günlerdeki durumu hakkın 
daki gündem dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Okullara asılan resimlerle ilgili ola
rak gündem dışı konuşma yapan İzmir Milletvekili 
Sayın Zeki Efeoğlu'na cevap vermek üzere Milli Eği
tim Bakanı Sayın Uğur; buyurun. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Burada biraz önce Sayın Zeki Efeoğlu, Osmanlı 
tarihine ait hatıralara saygısızlık gösterildiğini, Türk 
tarihinden korkulüp korkulmadığın!, bozkurt resimle
ri yerine Lenin ve Marks'ın resimlerinin asılıp aşıl
mayacağın!; böyle söylediği zaman bazılarının niçin 
bu kadar büyük hassasiyet gösterdiğini söyleyerek, 
«Türkseniz, bu resimleri indirmezsiniz; indirirseniz de 
Tikık olmadığsnızı ilan ederiz. Miîîi değerlere, gelfmiz, 
kıymet veriniz» dedi ve «Türk tarihine yapılan bu 
sabotajlar kimin yararınadır» diye ilave etti; sözlerine 
de «Çağdaş, birleştirici milliyetçilik» diye başladı. 

Şimdi, bu çatı içinde olanların bu türlü sorularla 
yıpratılmak istenmesi, ya da muhatap olmasının, bı
rakınız çağdaşı, birleştiriclliği de bırakınız, milliyetçi* 
Jikle ilgisini ben anlayamadım; hele, birleştirici milli
yetçilikle ilgisini hiç anlayamadım. Üsluptaki aşırılık
lara cevap vermiyorum, ama işin özü üzerinde konuş
mak istiyorum. 

Türkiye'de bir süreden beri, büyük neticeleriı ola
bilecek toplumsal olaylar hepimizin gözleri önünde 
olup gitmektedir. Bunların çeşitli kaynakları vardır. 
Bizden önceki Hükümet, yıllar boyu, bu toplumsal 
olayları izledi, içinde yaşadı, yeterince tecrübesi ve 
bilgisi vardır. Şimdi Millet Meclisinin güvenoyuyla te
şekkül etmiş başka bir Hükümet vardır. O da, toplu
mumuzu bir an önce can güvenliğine kavuşturmak, 
öğrenim özgürlüğünü dörtbaşı mamur şekilde sağla
makla kendisini görevli saymaktadır. 

Şimdi, bu nasıl yapılır? Bizim toplulumuzda edi
nilen bütün tecrübeler göstermiştir ki, gerek can gü
venliği, gerek öğrenim özgürlüğünü sağlarken, bunu-
la görevli olanlar, bazı noktalarda duyarb olmalıdır
lar, çok dikkatli olmalıdırlar. Bunlardan bir tanesi 
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şudur : Hükümet ve Devlet olarak, toplumdaki hu
zuru bozan taraflar arasında herhangi bîr tanesinin 
yanma ağırlığını koymamak. Yasa dışı eylem yapan, 
terörde payları veyahut şu veya bu şekilde parmak
lan olanlar karşısında Devletin tam tarafsızlığını sağ
lamak; devlet kuvvetlerini de, yine hiçbir tarafı tut
madan, etkinlik ve kararlılıkla kullanmak. Öğrenim 
müesseselerinde de - bütün okullarda, hepsinde - Ana
yasamızın bu konudaki maddesini tam geçerli yap
mak. 

Anayasamız diyor ki : «Öğretim serbesttir. An
cak, Devletin denetim ve gözetiminde olur». Tama-
mıiyle serbesttir. Yine Anayasamız dıiyor k i : «Kimse
ye, ırk, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayırımı 
yapılamaz. Bütün Türk vatandaşlarına, bu konuda 
bir ayıran yapılmadan eşit muamele yapılır». 

Bizim, sorumlu insanlar olarak yapmak istediği
miz, can güvenliğini sağlarken yapmak istediğimiz, 
elimizdeki bütün yetkileri, hiç yan tutmadan, kim ya
salara karşı geldiyse, o yasaya karşı gelenler nereden 
olurlarsa olsun, yasaları etkinlik ve kararlılıkla uy
gulamaktır. Yapmak istediğimiz, can güvenliğinde, 
bu. 

«Öğrenim özgürlüğünde, serbestMğinde ne yapaca
ğız?», bunu anlatmak istiyorum. Türkiye'de pek çok 
ortaöğretim müessesesinin (yükseköğretim müessesele
rinden sonra pek çok ortaöğretim müessesesinin) ku
ruluşlarının, bir süreden beri çeşitli politika akımları
nın çatışma alanı olduğu herkesin bilgisi altındadır. 
Yalnız bu parlamentodaki bir grup değil, bütün grup
lar, bütün partililer bilirler ki, bugün Türkiye'de or
taöğretimde, liselerde, meslek okullarında, benzeri 
okullarda siyasal çatışmalar, tercihler, telkinler yapıl
makta, toplumun huzurunu bozan bazı olaylar kay-
naklandınlmaktadır. Bunun dışında, yine bazı yüksek
öğretim müesseselerinde aynı alışkanlıklar tehlikeli 
boyutlara varmışlardır. 

Biz şunu söyledik: Bütün öğretim kuruluşlarında, 
öğretimin dışında politika yapılmasın. Politika yapıl
masın derken, belirli bir kuruluşun politikası yapıl
masın demedik; hiçbir kuruluşun politikası yapılma
sın) dedik. Çocuklarımız, okulları içinde yafauz öğre-
ninileriyle uğraşsınlar, kendilerine yalnız derslerindeki 
öngörülen bilgiler verilsin; bunun dışında başka bil
giler verilmesin dedik. 

Başka ne dedik? Çocuklarımız şu partinin yararı
na, ya da bu partinin zararına herhangi bâr harekete 
itilmesinler dedik. 

Başka ne dedik? Çocuklarımız ve öğretmenleri 
toplumun içindeki şu veya bu politik akıma ya da ça
tışmaya ya da tartışmaya bir taraf olarak, okulların
dan da dışarı çıkıp katılmasınlar dedik. 

Yaptığımız, tamamiyle bu; okullara gönderdiği
miz genelge bu; uyguladığımız politika bu. 

Değerli arkadaşım, eğer birgün Türkiye'deki orta
öğretim ve yükseköğretim kuruluşlarından politikayı 
arındırırsak, diğer arkadaşlarınız gribi sizin de bundan 
memnun kalmanız gerekir; kendi çocuğunuz adına 
bundan mutlu olmanız gerekir. Eğer bir gün okulları
mızda şu veya bu şekilde birbirlerine kin bağlayan, 
düşmanlık taşıyan çocuklar yerine, bilgilerini artıran, 
kendilerini gelecekteki hizmetlere hazırlayan, bilgili, 
yetenekli, güçlü çocuklar yetiştirirsek, bundan, yine 
sîzin de bizim kadar mutlu ve memnun olmanız ge
rekil*. 

Şimdi, okullarda kullanılan birtakım resimlerden 
söz açıldı. Burada hepimiz okullardan geçtik. Şimdi 
bu Mecliste benî dinleyen çeşitli kuşaklar var. Hangi
mizin zamanında bu resimler vardı? (AP sıralarından 
gürültüler). 

Bu resimlerin niteliği üzerinde. (AP sıralarından 
gürültüler). Beni eğer sabırla dinlersen'z... (AP sırala
rından gürültüler). 

Efendim, müsaade buyurunuz, dinleyiniz, müsaa
de buyurunuz. Osmanlı tarihini paylaşma şerefi bir 
avuç insanın değildir; Osmanlı tarihi, bizim de tari
himiz. Osmanlı tarihim birtakım demagojilerle kim
seye bırakacak da değiliz. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Osmanlı tarihini gündelik politikaya da alet ettir
meyecek kadar saygılıyız; onu da bilin. 

Şimdi, neden bu resimlerin... (AP sıralarından gü
rültüler). 

Lütfen dinleyiniz efendim. 
Neden bu resimlerin bazılarına özellikle önem ka

zandırıldı? 
Değerli Adalet Partili arkadaşlarım, bu resimlerin 

b'r kısmına özel anlam verilmek istenmesi, özel önem 
verilmek istenmesi, gündelik politika ile ilgilidir; gün
delik politikanın, bazdan tarafından, aracı yapılmak 
İsteniliyor. Bu resimler, bir gün, Türk okulları her 
türlü politikadan arındırıldığı gün, Türk okulları hiç 
bir politik partinin, siyasal partinin aracı yapılmadığı 
gün, Türk çocukları... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ne zaman? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla)— Çok yakında, çok yakında. Bu konuda 
kimseye göz açtırmayacağım. 
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Bir gün Türk okullarında hiçbir partinin aleyhine 
ve lehine sözler söylenmediği, Türk öğretmeni bütün 
bunların üstünde, çocuklarının siyasal düşüncesi ve 
inançları hakkında ayırım yapmadan, ırk ayırımı yap
madan, başka ayırımlar yapmadan hepsine eşit dav
randıkları gün, ben, o Osmanlı tarihinin saygıdeğer 
sayfalarım' dile getiren tabloların kâğıttan değil, yağ
lıboyadanım asarım; ama, onların anısı, o saygıdeğer 
anısı gündelik politikaya alet olarak kullanmak için, 
eğer onların anısı, gündelik, çocukları çatıştırmakta, 
çocukların arasına düşmanlık, çocukların arasına kin 
serpmek için alet diye kullanılırsa, hiçbir kuvvet, bun* 
lan engellemekten beni alıkoyamaz. Bunu yapmazsam 
eğer, tarihime saygısızlık yaparım; bunu yapmazsam 
eğer sayın Adalet Partililer, size saygısızlık yaparım. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Bırak bizi, bizim 
korkumuz yok. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Mil i iradenin temsilcilerisiniz diye size 
söylüyorum. Eğer öyle değilseniz, saygım eksilir. Say
gım, şahıslarınıza, bazılarına var; tanımadıklarıma 
saygım, milli irade temsilcisi olduğunuz içindir; onun 
için «size saygımdan» diyorum zaten. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Şu veya bu partinin 
ismiyle ne alakası var? (AP seralarından gürültüler). 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Şimdi konulan karıştırmadan, teker te
ker ele alalım. 

Ne demişiz? Okullarda yalnız Atatürk resmi; öte
kilerin hiçbirisi yok... 

Başka?.. Okullarda yalnız Türk Bayrağı; başka 
bir şey yok. 

Başka? Okullarda yalnız o okulun, eğer bir sem
bolü, simgesi varsa, o; ötekilerin hepsini şimdilik kal
dırın. 

Bunun bir anlamı var, bu yaptığımız hareketin 
anlamı şu : Bu okullarda politika olmayacak. Bu okul
lardaki insanların kafaları şartlandırılmayacak. Bu 
okullardan, tutsak kafalı insanlar değil; bu okullar
dan, özgür kafalı, eleştiren, soru soran, sağlam kafalı 
insanlar çıkacak. Bu okullardaki çocukların kafasını 
kimseye tutsak yapmayacağız, demişiz. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar. AP sıralanndan gü
rültüler). 

Değerli arkadaşlarım... 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Kürtçü öğret

menlerden bahset. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Mao'nun resimlerini 

kaldır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Merak etme, merak etme. Biz o kadar 
ucuz insanlar değiliz, o kadar ucuz insanlar değiliz. 
Bırakınız şimdi bunları. Hepsimi söyleyeceğim. 

Arkadaşlarım, hiç merak buyurmayınız, hiç merak 
buyurmayınız; kalkan resimlerin yerine hiçbir resim 
asılmayacak bir süre; yalnız Türk bayrağı ve Atatürk 
olacak. Ama, ne zaman ki bu okullar sadece öğretim 
müesseseleri olurlar, ne zaman ki bu okullardaki öğ
retmenler yalnız ve yalnız konularıyla uğraşırlar, on
dan sonra tarihimıizi süsleyen resimler gelecek. Ama 
o zamana kadar hiç boşuna konuşmayın, birtakım 
boş laflan söylemeyin; hiçbir resim asılmaz, astırttır-
mam, sizden daha hassasım, onu merak etmeyin. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — TÖB.- DER'i kaldır, 
imha et. Yok et TÖB - DER'i, 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Milli mefkure fu* 
karası. TÖB •? DER kadar taş düşsün kafana. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Arkadaşlar, şimdi, Türkiye'de bu anda 
konuştuğumuz mesele, yine, içinde bulunduğumuz 
koşullarda birbirimizi, kendimizin de inanmadığımız 
birtakım suçlamalarla hırpalamanın ne topluma yan
sıması vardır, ne de kimseye inandırıcılığı vardır. He
pimize değerler, yaptığımız işle verilir. Hepimizin mu
hasebesi, yaptığımız işle görülür. Yaptığımız işi göre
ceksiniz; daha görmeden, etmeden, «Sen onu indire
ceksin, bunu koyacaksın; onu niye yaptın?» demeyin. 
Ne yaptığımızın adını aslında açık söylüyoruz; «Biz 
bu okulları alet yapmayacağız» diyoruz. «Biz düşün
ce özgürlüğünü getireceğiz» diyoruz. «Biz bu toplu
mu çağdaş yapacak insan yetiştireceğiz» diyoruz. «Biz 
tutsak kafalara imkânsız bir yetişme olanağı verdir
meyiz, özgür insanlar yetiştiririz» diyoruz. 

Bunlar insanlık tarihinde kafaları şartlandırılmış, 
bir tarafı kapatdmış; insanlık tarihinde belirli, yalnız 
belirli bir kesimle birtakım fikirleri hiç soru sorma
dan, eleştinneden, sadece bunlar verilmiş insanlardan 
büyük eser çıktığını gördünüz mü? İnsanlık tarihinin 
bütün büyük eserleri «neden?» sorusunu sormakla çı
kar. İÜmde böyle değil mi? Bîlimde böyle değil mi? 
«Neden» ile başlar; «neden» de, özgür kafanın soru
sudur, koşullanmış kafanın sorusu değildir. 

Soran kafa, eleştiren kafa, araştıran kafa, özgür 
kafa... Neyin doğrultusunda? Bizim anladığımız öğ
retmen, özgürlükçü demokrasinin öğretmenidir. Bizim 
anladığımız öğretmen, Anayasadaki hakların ve öz
gürlüklerin eğiticisi olacak olan öğretmendir. Bunla
rı yetiştireceğiz. 
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BAŞKAN""—' Sayın Bakan, sözünüzü toplayınız, 
bir dakikanız kaldı efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bir dakikadan fazla söz söylemeyece
ğim. 

Değerli arkadaşlarım, özgürlükçü demokrasiye ina
nıyorsak; bırakınız, özgürlükçü demokrasinin üzerin
de yükseleceği sağlam omuzların, sağlam kafalarım 
yetiştirelim. 

Arkadaşlarım, Anayasanın hak ve özgürlüklerine 
inanıyorsak, bırakınız okullarımızda Anayasamızın 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE 

1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 ar
kadaşının, halı ve halıcılığın sorunlarını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/17) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Halıcılığın gelişmesini sağlamak, imalat ve ihra

catındaki sıkıntı ve dağınıklığına çare bulmak, halı
cılıkla geçinen yurttaşlarımızın refahım temin ve hak
larını korumak için gereken kanuni ve idari tedbir
leri tespit etmek üzere; Anayasanın 88 ve Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri gereğince 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergemiz ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Halıcılığın yurdumuzdaki mazisi asırlar öncesine 

dayanmaktadır. Halı denilince yakın bir zamana ka
dar el tezgâhlarında dokunan ilme halısı akla gel
mekteydi. Oysaki bugün muhtelif teknolojilere daya
nan makine halıcılığı da gelişmiştir. Ancak, el halıcı
lığı ağırlık kazanmaktadır. Elle dokunan ilme halı
cılığı bugün kontrola, himayeye ve teşvike muhtaç
tır. Kayseri'de, Bünyan'da, Ladik'te, İsparta'da, Uşak' 
ta, Kemaliye'de, Yahyalı'da ve Anadolumuzun pek 
çok yerinde eskiden beri dokunmakta olan; özel ilme 
iplikleri, tabii boyaması, dokuması, modeli ve mo
tif iyle ortaya çıkan Türk tipi halı hem güzel sanat 
eseridir ve hem de kullanma eşyası hah olarak da 
dünyaca bilinmekte ve hayranlık duyulmaktadır. Son 
zamanlarda dokunan el halılarında malzeme, boya
ma, dokuma, model, desen, çözgtt, kullanış ve sağ
lamlık yönünden zaman zaman bilinen meşhur halı
nın dışında halıların dokunduğu, bunun ise dünyaca 

hak ve özgürlükleri eğitilsin; bunun dışında kimse ko
şullandırılmasın. Bunu yaptırmayacağım ve bir gün 
Adalet Partisi - bu anda en çok insafsızlıkla beni din
leyen arkadaşım bile .- yaptırmadığım için bana teşek
kür edecektir. 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Gündem dışı sözler ve cevapları bitmiştir. Gün

deme geçiyoruz. 

MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

ünlü Türk halılarının itibanna gölge düşürdüğü gö
rülmektedir. Yurt içinde uzun yıllar kullanma umu
duyla alınan halının, kısa zamanda eskidiğine, dö
küldüğüne maalesef şahit olunmaktadır. Keza, ihraç 
edilen hahlardaki ebatsızlık, kalitesizlik veyahutta 
imalatındaki hatalar, yabancı hah müşterisini azalt
makta, ihracattaki istikrarsızlık ise dış piyasadaki 
rekabet gücümüzü zaafa uğratmaktadır. Bunun se
beplerinin başında ise ilgisizlik ve bilgisizlik gelmek
tedir. Memleketimizde el hahcıhğıyla iştigal eden 
1,5 (birbuçuk) milyon civarında dokuma işçisinin bu
lunduğu tahmin edilmektedir. Resmi kayıt bulunma
makla beraber Kayseri İli dahilinde yüz elli binin 
üzerinde hah dokuyucusunun olduğu sanılmaktadır. 
Günlük işlerinin dışında ev kadını, genç kızlar, öğ
renciler ve hatta erkeklerin boş zamanlarını saatçi
likte olduğu gibi halı dokuyarak değerlendirdikleri, 
aile ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduk
ları bilinmektedir. Yıllık ihracatımızın % 3'üne yakı
nını halı teşkil etmektedir. Halı ve halıcılığımızı dü
zenlemekle görevli bir kuruma şiddetle ihtiyaç var
dır. 

El halıcılığı geliştirilmeli, makine halısı karşısın
daki durumu tespit edilmeli, el hahcıhğıyla uğraşan 
insan adedi arünlmahdır. Halı dokuyan yurttaşları
mızın eğitimiyle kaliteli hah dokumalarının araştırı
larak sağlanmalı, el emeği göz nurunun karşılığı tam 
olarak verdirilmelidir. 

Halı için fevkalade öneme haiz kaliteli hammad
de, tezgâh, model, ucuz kredi, müşteri temin edilme
lidir. Halı ve halıcılık Devletin himayesine ve yardı
mına muhtaçtır. 

Hah ihracatındaki bürokratik engeller kaldırılma
lı, ihracat değişik tarzda ve dünya piyasalarına uy
gun şekilde teşvik, edilmelidir. Hahcıhkla ilgili yurt 
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dışındaki fuarlara Devlet teşvikiyle iştirak edilmeli, 
dahilde hah fuarı açılmalı, seminerler, kongreler ya
pılmalı, halıcılıkla ilgili şûra toplanmalıdır. Pahalıya 
malolan kaliteli halının ihracına imkânlar hazırlan
malı, yurt içinde ise makine halılarının kullanılması 
teşvik edilmelidir. Halı ve halıcılığın bütün meselele
rine sahip çıkacak yetkili bir kuruluş meydana geti
rilmeli, ilgili kanuni ve idari tedbirler alınmalı, dağı
nıklık giderilmelidir. Halıcılığı ilgilendiren hayvan 
üreticisi, yapakçı, tiftikçi, ilme iplikçisi, boyacı, do
kuyucu, halici, ihracatçı Devletin imkânlarından; 
özellikle, ucuz kredi, kaliteli hammadde, eğitim ve 
pazarlama bakımlarından istifade ettirilmelidir. Refa
hın, milletin bütün fertlerine, köye, köylüye ve fuka
raya kadar indirilmesi için Sayın Demirel Hükümet
leri zamanında yapılan verimli ve isabetli çalışmala
rın derlenip toparlanması ve günün şartlarına göre 
teşvik ve takdir edilmesinde büyük faydalar görmek
teyiz. 

Yukarda açıklamaya çalıştığımız hususlarda ve 
araştırma sırasında karşılaşılacak konularda Yüce 

Meclisin bilgi sahibi olabilmesini sağlamak, bu konu
da âdil bir sistem tespit etmek maksadıyla Anaya
sanın 88 nci, maddesi gereğince Meclis Araştırması 
açılmasını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

Kayseri 
Kemal Doğan 

Bingöl 
Mehmet Sait Göker 

Tekirdağ 
Halil Başol 
Kastamonu 

Ali Nihat Karol 
Burdur 

Ahmet Sayın 
Çorum 

Ahmet Çimbek 

2 . 2 . 1978 

Bursa 
M. Emin Dalkıran 

Denizli 
Ahmet Hamdi Sancar 

Bursa 
özer Yılmaz 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Konya 
Mustafa Güzelkılınç 

İsparta 
Yakup Üstün 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini 
geldiğinde görüşülecektir. 

alacak, sırası 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Dördüncü Beş Yıllık (1978 - 1982) Kalkın
ma Planı dokümanının Hükümete geri verilmesine 
dair Plan Karma Komisyonu Başkanlığı tezkeresi. 
(4/238) 

BAŞKAN — Plan Karma Komisyonu Başkanlı
ğının bir tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize suna
cağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunun 29 . 11 . 1977 gün ve 
7/14297 sayılı kararıyla kabul edilen ve Başbakanlı
ğın 22 . 12 . 1977 günlü 166/80-09050 sayılı tezkere
sine ekli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına sunulan Dördüncü Beş Yıllık (1978 - 1982) 
Kalkınma Planı dokümanının tümü üzerinde 
16 . 11 . 1962 günlü ve 77 sayılı Yasaya göre, Ko
misyonumuzda 6 . 2 . 1978 Pazartesi günü yapılan 
görüşmelerin sonunda, aynı Yasanın 2 nci maddesi
nin (d) bendine uygun olarak verilmiş bulunan Hükü
mete geri verme gerekçelerinin, Karma Komisyonu
muzun üye tamsayısının salt çoğunluğunun oyuyla 
kabul edilmesi üzerine, planın Hükümete geri veril
mesi kararlaştırılmıştır. 

Genel Kurulun bilgilerine sunmak üzere, söz ko
nusu geri verme önergesinin bir örneğiyle, Hükümete 

gönderilmek üzere Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plam ilişikte Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Plan Karma Komisyonu Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

BAŞKAN — Tezkere ekindeki önergeyi de oku
tuyorum: 

Plan Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
Planların belli bir dönem için, ekonomik ve sos

yal hedefler öngörmesi ve ülkenin kaynaklarım, bu 
hedeflere ulaşmak üzere düzenlenmesi işlevi bulun
maktadır. 

Önceki Hükümetçe Meclislere sunulan ve bugün 
Komisyonumuzda görüşülmesine başlanan bu belge 
aşağıdaki başlıca nedenlerle plan taslağı olma niteli
ğinden ve içeriğinden yoksundur. 

1. Plan taslağı, 28 Kasım tarihinde Resmi Gaze
tede yayınlanan Dördüncü Beş Yıllık Plan stratejisi
nin hedefleri ile tutarlı değildir. 

2. Taslaktaki makro büyüklükler ile, sektörler 
bölümündeki büyüklükler arasında bağlantı sağlan
madığı, tutarlılık bulunmadığı için bütünlükten yok
sundur. 

3. Taslakta, planın en önemli aracı olan kamu 
kesiminin finansman dengesi bulunmamaktadır. 
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4. Plan taslağındaki ekonomik sektörlere ilişkin 
hedefler, sektörlerarası ilişkiler açısından, kendi ara
larında da tutarlı ve dengeli değildir. 

5. Kamu ve özel kesiminin sektörel yatırımları ve 
diğer, harcama miktarları belirlenmemiştir. 

6. Yasalara göre Meclis kararı haline gelmesi ge
reken plan, geciktiğinden 1978 yılı için geçerliliği kal
mamıştır. 

Bu nedenlerle Planın Hükümete geri verlSmesli ge-

Trabzon 
Ertoz Vaihît Sıriçmez 

Zonguldak 
Avm Gürsoy 

Sivas 
Azimet Köyföioğhı 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

C. Senatosu 
Trabzon Üyesi 
Hasan Güven 

Nevşehir 
Yaşar Kemal Yüksekli 

Adana 
Melih Kemal Küçüktepe -

pınar 
Kastamonu 
Salbri Tığh 

Kars 
Doğan Arash 

C. Senatosu 
Taibli Üyesi 

Suphi Karaman 
€ . Senatosu 

Bahkesfr Üyefeli 
Nejat Sarhcalı 

Saygılarımızla. 
İzmir 

Süleyman Genç 
Bolu 

Haluk KaralbörklU 
C. Senatosu 

Samsun Üyesi 
Bahri Cömert 

Artvfaı 
Mehmet Balta 
€ . Senatosu 

Erzincan Üygsı 
Niyazi Unsal 
€ . Senatosu 
Ordu Üyesi 

îdıtös Gürsoy 

Mehmet Detfeoğhı 

Necati €ebe 
Konyn 

Yücel Akıncı 

Samsun 
t. Etem Kıhçoghı 

€ . Senatosu 
Konya Üyesi 
Mukbîl Abay 

Sevil Korum 
C. Senatosu 
Kars Üyesi 

Muzaffer ŞâmiJoğhı 

BAŞKAN 

ma 
M. Nebil Oktay 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

AH Nejat ölçen 

Binlerinize sunulur. 

2. —: Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay'ın, 10/1 
esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/59) 

BAŞKAN — Meclis Aratşırma Komisyonundan 
istifa tezkeresi vardır, okutup bilgülertaize sunaca
ğım : 

Saym Başkanlığa 
10/1 sayılı Araştırma Komisyonundan 'İstifa ediyo-

rum< 
Gereği >Sçjin saygılarımla arz ederim. 

Ordu 
Ertuğrul Günay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
6/27 ve 6/28 esas numaralı sözlü soru önergelerini ge
ri aldığına dair önergesi. (4/60) 

BAŞKAN — Sözlü sorulara 
keresi vardır, okutuyorum : 

in geri alma tez-

Gündemde Sözlü soru kesiminde yer alan : 
1. Sivas Hinin muhtelif köy yollarının durumuyla 

iîg'iJi önergemÜ (sorumu), 
2. Malatya - ArguvanVIa yapılacak köprülerle il

gili sözlü soru önergemü geri alıyorum. 
Geri alma istemümin işleme konmasını saygılarım

la arz ederini. 
(Sivas 

Azimet Köylüoğhı 
BAŞKAN — Sözlü sorular geri verilmiştir. 

Ç) ÇEŞİTLİ İŞLER 

1. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Kar
ma Komisyonu için siyasi parti gruplarınca gösteri
len adaylara dair liste. (5/2) 

BAŞKAN — Başkanlık tezkeresi vardır, okutup 
bUgülertdıze 'sunuyorum : 

Millet Meclisli Genel Kuruluna 
Ankara Anlaşmasının 27 ndi maddesinin 2 ncî fık

rasının uygulanmasına ilişkin metnin onaylanmasına 
daJir 652 sayılı Yasa i'Ie kurulmuş bulunan 18 kişilik 
Türkiye - Avrupa Ekonomük Topluluğu Karma Par
lamento Komisyonunun çalışma {süresi bdtmuş bulun
maktadır. Yalsaıma Meclislerinin Dış Münasebetlerirtin 
Düzenlenmesi hakkındakü 378 sayıh Yasanın 1599 sa
yılı Yasa ile değiştirilen 1 ndi ve aynı Yasanın uy-
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gulanmasına dair Yönetmeliğin 9 ncu maddesi büklüm
leri uyarınca yeniden teşekkül etmiş bulunan Türki
ye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamen
to Komisyonu için stiyasi partö gruplarınca aday ola-
rak gösterilen üyeler : 

Sayın Kemal Anadol (CHP Zonguldak Milletvekili) 
Sayın Adil Ali Önel (CHP Trabzon Milletvekili) 
Sayın Hasan Yıldırım (CHP Kars Milletvekili) 
Sayın Ahmet Türk (CHP Mardin Milletvekili) 
Sayın Sevil Korum (CHP İstanbul Milletvekili) 
Sayın İbrahim Akdoğan (CHP Kocaeli Milletvekili) 
Sayın Mutlu Menderes (AP Aydın Milletvekili) 
Sayın Bahri Dağdaş (AP Kars Milletvekili) 
Sayın Erol H. Yeşilpınar (AP İzmir Milletvekili) 
Sayın Fevzi Ana (AP İçel MiMetvekffi) 
Sayın Timuçin Turan (AP Erzincan Milletvekili) 
Sayın Şener Battal (MSP Konya Milletvekili) 
Sayın Tabir Şaşmaz (MHP Elazığ Milletvekili) 
Yüce Meclism bilgisine sunulur. 

Cabit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — İsviçre Parlamentosundan bir heyetin Tür
kiye'ye daveti hakkında Başkanlık yazısı (5/3) 

BAŞKAN — İsviçre Parlamentosundan 7 kişilik 
bir heyetin daveti hakkında Başkanlık tezkeresi var
dır, okutup onayınızı sunacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Millet Meclisi Başkanlık Divanının 24.1.1978 ta

rihli toplantısında; îsvîçre Parlamentosundan 7 kişilik 
bir Parlamento heyetinin, ziyaret maksadıyla Millet 
Meclisinin misafiri olarak Türkiye'ye davet edilmesi
ne karar verilmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Yasanın 1599 sayılı 
Yasa ile değiştirilen 5 nci maddesi hükmü uyarınca, 
tasviplerine sunulur. 

Cahit Karakaş 
'Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir, 

V, — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Bir sözlü sorumuz vardır. 
Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anarşik olay

lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
Sayın soru sahibi?.., 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Burada. 
BAŞKAN — Sayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir efendim. 
Gündemimizin kanun tasarı ve teklifler bölümün

de yer alan; 5 sıra sayılı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi eski üyeleri hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 

1824 sayılı Kanunun görüşüleceği geçen birleşimini so
nunda bUdiriImediğinden bugün görüşmemiz müm
kün olamamaktadır. 

Bu nedenle 101/17 esas numaralı Meclis Araştır
ması önergesi ile 6/24 esas numaralı sözlü soruyu, 5 
sıra sayılı Kanunu ve 6.2.1978 tarihli Gelen Kâğıtlar
da yayınlanan özel aflara ilişkin 6, 7, 8, 9, 10ı ve 11 
sıra sayılı kanun tekliflerini sırasıyla görüşmek için 
8.2.1978 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma saati : 16.22 
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B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Yozgat Milletvekili Mevlüt Güngör Erdinç' 
in, Pancar taban fiyatına ilişkin Başbakan'dan soru
su ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Orhan Alp'in yazılı cevabı. (7/77) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ederim, 

Saygılarımla* 
Yozgat Milletvekili 

Mevlüt Güngör Erdinç 

Bakanlar Kurulu kararı ile % 16 polar şeker ihtiva 
eden şeker pancarı için taban fiyatının 62 kuruş ola
rak tespit ve ilan edilmesi üzerine bir süreden beri 
tüm pancar üreticilerinin fiyatın düşük tutulduğundan 
şiddetle yakındıklarını basından bizlerde üzüntü ile 
izlemekteyiz. Bu nedenle, 

Soru ; 

1* Enflasyonist bir para politikasının izlendiği ve 
sanayi ürünleri fiyatlarının kısa aralıklarla hızla art
tığı günümüzde, pancar taban fiyatının komik dene
cek derecede düşük 4 kuruşluk bir artış ile 62 kuruş 
olarak tespiti sizi rahatsız etmiyor mu? 

2, Pancar maliyetlerini etkileyen unsurların fi
yatlarındaki artışlar önlenmeden pancar fiyatının dü
şük tutulması 1 222 030 çiftçi ailesi bakımından hak
sızlık sayılmaz mı? 

3* Günün şartlan dikkate alınarak ilgili uzman
larca şeker pancarı için 1977-1978 yılında en geçer
li fiyatın 80 kuruş olması gereği ve gerçeği karşısında 
haksızlığın ortadan kaldırılmasına yönelik Bakanlar 
Kurulunu toplayarak yeniden bir fiyat düzeltilmesi 
cihetine gitmeyi düşünüyor musunuz? 

At Pancar taban fiyatının çok düşük tespiti ne
ticesi bir bunalım içerisine itilmiş bulunan çiftçileri
mizin; şimdilik Eskişehir'de, Sakarya'da, Balıkesir'de 
ve Yozgat'da basına yansımış bulunan (20 EyHil'de 
30 bin kişi yürüyüşe hazırlanıyor, pancar sökümü ya
pılmayacak, 1978 yılında pancar ekilmeyecek) gibi 
tepki ve tedbirlerini nasıl izah edebilirsiniz? 

5^ Pancar taban fiyatının 80 kuruşa çıkarılma
ması batinde ileride pancar ekiminde bir azalma olur
sa ve bu nedenle bir şeker sıkıntısı kendisini gösterir
se bunun sorumluluğunu üzerinize alabüir misiniz? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3.2.1978 

Basın Yayın ve Halkla 
Münasebetler Dairesi Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-2-1186 

Mevzuu : Sayın Mevlüt Güngör Erdinç'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 26 . 12 . 1977 tarih ve Par
lamento ile İlişkiler Müşavirliği 02019 sayılı emirleri. 

Yozgat Milletvekili Sayın Mevlüt Güngör Er
dinç'in Sayın Başbakan'a yönelttiği yazılı soru öner
gesinin Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip Du
yurulmuştur. -

Cevabımız iki nüsha olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Orhan Alp 
Sanayi ve Teknoloji Bakam 

TC 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 3.2.1978 

Basın Yayın ve Halkla 
Münasebetler Dairesi Reisliği 

Sayı : 23-01/MF-2-1186 

Mevzuu : Yazıh soru önergenizin cevabı Hk. 

Sayın 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Yozgat Milletvekili 

Sayın Başbakana yönelttiğiniz yazıh soru öner
genizin Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip bu-
yurulmuştur. 

Yazılı soru önergesinde mevcut hususlar, prog
ramım bugünlerde tatbik alanına koyan Hükümeti
mizce dikkatle izlenecek- ve alınan tedbirler en kısa 
zamanda-kamu oyunun bilgisine sunulacaktır. 

Hükümetimiz alacağı tedbirlerle tüketiciler kadar 
üretici çiftçi ve köylümüzün, bu arada pancar üre
ticilerinin sorunlarına köklü çözüm yolları getirecek
tir. 

Eski Hükümetin bu yoldaki kararları incelen
mekte olup kısa sürede etkin önlemler alınması cihe
tine gidilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
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2. — Erzincan Milletvekili Lütfü Şahin*in, pan
car taban fiyatına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan 
Alp'in yazılı cevabı (7/110) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak yanıtlandırılmasına aracılığınızı saygıyla rica 
ederim. 

27.9.1977 
Erzincan Milletvekili 

Lütfi Şahin 

Köylünün ürettiği ürünlerin taban fiyatlarına 
zamlardan önce yapılan göstermelik ilaveler «ekono
mik istikrar tedbirleriyle» bir kaç misli olarak geri 
alınmış bulunmaktadır. Köylü artık bu kandırmaca 
ekonomi politikasının farkına varmıştır. Çünkü Türk 
köylüsü bilinçlenmiştir. 

Erzincan'da mevcudu 17 bini bulan tüm pancar 
üreticileri 13 Eylül 1977 gününden bu yana pancar 
sökümünü durdurmuşlardır. Hükümetin zamlı ted
birlerinden etkilenen yurtdaşlarımız hem nakliyatta 
meydana gelen artış hem de elde edecekleri pancar 
parasıyla alacakları tüketim maddeleri fiyatlarında 
meydana gelen artış nedeniyle katmerli olarak mağ
dur olmuşlardır. Belirlenen taban fiyat geçmiş yıl
larda elde edebildikleri ekonomik yararı sağlıyamaz 
olmuştur. Köylülerin ürettikleri diğer ürünlerde de 
aynı etki kendisini etkin biçimde hissettirmiştir. 

Çıkan bu tabloya göre tedbir adı verilen zamla
rın kimlerin yararına ve kimlerin fedakârlığı istene
rek ortaya çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Zamlardan 
önce atılan fedakârlık nutuklarının nedeni artık bi
linmektedir. 

Demek oluyor ki ikinci MC Hükümeti ekonomi
yi kurtarmanın çaresini işçinin aldığı ücretin bir 
kısmına, dar gelirli memurun aldığı maaşın bir 
kısmına ve köylünün ürettiği malın bir bölümüne el 
atmakla bulabiliyor. 

Bu durumda : 
Soru : 
1. 13.9.1977 tarihinden bu yana mevcudu 17 

bin olan Erzincan bölgesi pancar ekicileri pancar 
sökümünü durdurmuşlardır. Pancar üreticisinin 
demokratik bir hak olarak sürdürdüğü bu eylemden 
haberdar mısınız? 

2. Bu durumun gerek üretici çiftçilere gerekse 
ülke ekonomisine getirdiği zararın önlenmesi için üre
tici yararına düşündüğünüz önlemler nelerdir? 

3. Getirdiğiniz ve sabit gelirli memur, işçi ve 
köylülerin ile tüm dar gelirlilerin hayatına bir zulüm 
gibi ağırlığını koyan zamlar sonucu pancar taban 
fiyatına yaptığınız kilo başına 4 kuruş zam karşı
sında, üreticiler pancarlarım dahi sökemediğine gö
re pancar taban fiyatım bir kez daha gözden geçirip 
artırmayı düşünüyor musunuz? Ya da üreticiye hiç 
değilse bir soluk aldıracak başkaca bu konuda önlem
leriniz var mı? 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 3 . 2 . 1978 

Bakanlığı 
Basın Yayın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-2-1188 

Mevzuu : Sayın Lütfi Şahin'in ya
zılı soru önergesi His. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Başbakanlığın 26 . 12 . 1977 tarih ve Par
lamento ile ilişkiler Müşavirliği 01931 sayılı emirleri. 

Erzincan Milletvekili Sayın Lütfi Şahin'in Sayın 
Başbakana yönelttiği yazılı soru önergesinin Bakanlı
ğımızca cevaplandırılması tensip Duyurulmuştur. 

Cevabımız iki nüsha olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Orhan Alp 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

TC 
Sanayi ve Teknoloji 3 . 2 . 1978 

Bakanlığı 
Basın Yayın ve Halkla 

Münasebetler Dairesi Reisliği 
Sayı : 23-01/MF-2-1189 

Mevzuu : Yazılı soru önergenizin 
cevabı Hk. 

Sayın Lütfi Şahin 
Erzincan Milletvekili 

Sayın Başbakana yönelttiğiniz yazılı soru önerge
nizin Bakanlığımızca cevaplandırılması tensip Duyu
rulmuştur. 

Yazılı soru önergesinde mevcut hususlar, progra
mını bugünlerde tatbik alanına koyan hükümetimizce 
dikkatle izlenecek ve alınan tedbirler en kısa zaman
da kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 
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Hükümetimiz alacağı tedbirlerle tüketiciler kadar 
üretici çiftçi ve köylümüzün, bu arada pancar üretici
lerinin sorunlarına köklü çözüm yollan getirecektir, 

Erzincan pancar üreticilerinin her türlü sorunla
rının iyileştirileceği de tabiidir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Alp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

3. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, İzmir-
de toprak kaymasından zarar gören vatandaşlara iliş
kin sorusu ve îmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaas-
lan'ın yazılı cevabı. (7/154) (*) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Bakanlı
ğınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla rica ederim. 20 . 12 . 1977 

İzmir Milletvekili 
Neccar Türkcan 

1. İzmir ili Kadifekale - Kosova - 19 Mayıs ve 
Vezirağa mahallelerinde toprak kayması nedeniyle 
evler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için 
mahalle sakinlerinden evleri boşaltmaları istenmiş ve 
acil durumda evleri fazla hasarlı olanlara ayda 750 
lira kira yardımı yapmayı kabullenen Bakanlığınız bu 
yardımı 4 ay sonra kesmiş ve fakir halkın can gü
venliği tehlike içine atılmıştır. Sosyal konutlara yer
leştirilmeyen bu mahalle sakinlerine kira yardımını 
niçin kestiniz? Yeniden kira yardımı vermeyi düşünü
yor musunuz? 

2. Evleri her an başlarına göçebilecek durumdaki 
vatandaşlarımız için Buca'da yapılan sosyal konutlar 
ne gibi şartlarla ve ne zaman bu mahalle sakinlerine 
dağıtılacaktır? 

3. Toprak kaymasının belirginleştiği 2 yıldan bu 
yana İzmir iki kez zelzele geçirerek bu mahallelerdeki 
evlerin yıkımını çabuklaştırmış belki 3 ncü zelzelede 
bu mahalleler 3 -5 bin vatandaşımıza mezar olacak
tır. Bu durumda yeter sayıda olmayan Buca'daki sos
yal konutların çoğaltılarak yeterli sayıya ulaştırılması 
için bu güne kadar ne gibi çalışmalarınız vardır? 

Buca'daki mevcut sosyal konutların dağıtılması 
hangi ölçüler içinde ve ne zaman yapılacaktır? 

(*) Not : 24 . 1 . 1978 tarihli 96 ncı Birleşim 
Tutanak Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. 
(7/154) 

I 4. Savaş sırasında vatan müdafaası için severek 
I ölen ve barışta Devlete vergi ödeyen bu vatandaşları 
I 1 ve 2, Cephe Hükümetlerinin 2 yıldır ölümle başbaşa 
I bırakmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

TC 
İmar ve İskân Bakanhğı 6.2.1978 

' Bakanlık Baş Müşavirliği 
Sayı : C/3-3/11 

Konu : İzmir Milletvekili Neccar Türk
can'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23.12.1977 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 7/154, 
1087/5275 sayılı yazılarınız. 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın «İzmÜr'de 
toprak kaymasından zarar gören vatandaşlara ilişkin 
yazılı soru» önergesine karşılık olarak hazırlanan ce
vaptan 2 örnek ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Ahmet Karaaslam 

! İmar ve İskân Bakam 

İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın yazılı soru 
önergesine cevaptır. 

Mahallinde yaptırılmış olan son İncelemelerde İz
mir ili Kadifekale - Yeşildere semtlerinde vukubufcm 
yer kayması afetinden 443 ağır hasarlı, 124 orta ha
sarlı, 297 hafif hasarlı konut ile 7 işyerli ve 1 caminin 
hasarlı oldukları saptanmıştır. 

1. İzmir ili Kadifekale ve Yeşildere semtlerinin 
Altay, İmariye, Kosova ve 19 Mayıs mahallelerinde 
meydana gelen yer kayması afeti nedeniyle hasar gö
ren 174 meskende oturan (mesken sahihti, evli evlat ve 
kiracı) ailelerin acilen tahliyeleri yerinde yapılan in
celemeler ve Valiliğin talepleri üzerine uygun görtile-

I rek, bu ailelerden mesken sahibi ve evfi evlat duru
munda olanlara aylık 750 TL.'den 4 ay (Şubat, Mart, 
Nîsan, Mayıs 1977) ve kiracı durumunda olanlara da 
gene aylık 750 TL'den 2 aylık geçici İskân yardımı ya
pılması uygun göriünvüştü. 

Hftahara Mayıs ve Haziran 1977 aylarında, heye-
I lan afetinin seyri tekrar incelenmiş ve 151 ailenin da-
j ha oturdukları meskenlerden tahliyeleri gerekmiştir. 
I Hak saMbi olan ailelere yeniden mesken yapılması 

planlanmış ise de çalışmalar tamamlanamadığından ve 
i heyelan bölgesinin aynı alanda kalıp, etkisini artıra-
j rak hasarlı mesken sayışım fazJtaiaŞhı-ması nedeniyle 
I yaz aylarında geçen süre içerisinde kiracı durumun-
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daki alilelerlin, ilin çeşitli yeklerinde kiralık meskenlere 
göçdbiSecelkledi ile evli evlat durumundaki alilelerîn, 
ebeveynleri ile (birlikte oliuralbileeekleri düşünülerek sa
dece, mesken ısahlbi olup, heyelan nedeniyle meskenli 
fhaisar gören ve tahliye etmiş olan afilelere aylık 750 TL' 
den Kasım 1'977 ayından başlamak üzere tekrar geçici 
iskân yardımı yapılması uygun görülerek, gerekli öde
nek valJîiikleri enirine gönderilmiştir. 

Bu kez mevsfinıîn kış olması, günün şartlan ve ma-
bakinde yapılan incelemeler sonucu, İzmir ili hudut
ları Sçerli'sinde, 

I) Bir başka yerde sapam meskeni bulunmayıp 
naisarlı meskerfcrinli Iboşalltmış olan hak sahibi aileler
le evli evla* durumunda olup, 'ileride hak sahibi ola
bilecek nli'tellkte olanlara ve kiracılara, 1 Ocak 1978 
gününden itibaren aylık 1 000 TL. geçici İskân Ödene
ğinim verilmesi, 

II) Bu Ödeneğin mesken sahihi, evli evlat ve kî  
malara Kasım ve Aralık 1977 ayları için aylık 750 
TL. (YedlJyüzeli lira) olarak verlmesü, 

III) Kuralcılara (1 defaya mahsusen) küralaldıkla^ 
rı meskenler Ocak ayından önce tahliye edlilmlişse ay
lık 750 TL/den 2 aylık 1 Ocak 19781den sonra tahliye 
ederilere gene 1 defaya mahlsu'sen aylık 1 000'er TL.' 
den 2 aylık geçici iskân yardımı yapılması ve daha 
ıönce verilenlere tekrar verilmemesi, 

IV) !Bu yardımlara hak sahlîbi, mesken sahibi ve 
hak sahibi olacak nitelikteki evli evlatlara sürekli îs-

• kânları sağlanıncaya kadar devam edilmesi, 

V) Bu işler İçin gerekli Ödeneğin Afetler Fonun
dan karşılanarak [72<S9-lÜ5UMd. 13 (d)] VaMkçe ta
lep ed'iîen miktarlarda gönderilmesi uygun görülmüş
tür. 

2. Buca'da Bakanlığımca yaptırılmakta olan 250 
prefalbriik konutun 210 adedinlin inşaatı tamamlanmış, 
40'ının ise inşaatı devam etmektedir. 

(Prefabrik konutlarla bir bölümlünün İhalesi ya
pılmış olan altyapı tesislerinin tamamlanmasını müte
akip adı geçen konutlar, maliyet fiyatı üzerinden, 
30 yıl vadeli <ve faizsiz olarak borçlandırılmak sureti 
'ile hak sahlîbi afetzede ailelere dağıtılacaktır. 

3. Buna ek olarak gecekondu fonundan verilen 
kredilerle İzimiir Belediyesince yaptırılmakta olan 750 
konuttan 250 adedinin ayrılarak bu bölgedeki afetze
delerden durumları 775 sayılı Kanuna uyanlara önce
likle verllmeisü öngörülmüş ve İzmir Valiliğine direktif 
veriimlişiiir. (Ek : 1) 

Afetler ve gecekondu fonundan yararlanarak yap
tırtmakta olan konutların, açıkta kalan afetzedelerin 

tümünün ihtiyacını karşılamaması hainde, sosyal mes
kenlerden ıbir kısmının bunlara tahsisi veya yeni ko
nutların yapımı sureti ile afetzedelerin konut sahibi 
olmaları sağlanmış olunacaktır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Ahmet Karaaslan 
İmar ve İskân (Bakanı 

J-09 8564 
27354 9.11.1977 

tzıriür Valiliğine 
$1 İmar Müdürlüğü) 

İliniz Kadifekale Gürçeşme bölgesinde meydana 
gelen aktif heyelandan zarar görenlere Bakanlığımı
zın bütün imkânları ile yardımcı olmaya çalıştığı ma
lumdur. 

iBu Cümleden olarak Bakanlığımızdan sağlanan kre
di; ü'e Beîediyenb'zce inşa edilmekte olan 750 konuttan 
250 adedimin bu böîgedeki afetzedelerden durumları 
775 sayılı Kanuna uygun olanlara öncelikle tahsisi 
hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını önemle rica 
ederim. 

M. Recai Kutan 
İmar ve İskân Bakam 

J-09 8563 
27353 9.11.1977 

İzmlir Valiliğine 
{Beledliye Başkanlığı) 

İliniz Kadifekale Gürçeşme bölgesinde meydana 
gelen aktif heyelandan zarar görenlere Bakanlığımı
zın bulun imkânları ile yardımcı olmaya çalıştığı ma
lumdur. 

Bu cümleden olarak Bakanlığımızdan sağlanan kre
di; ;!e Beîedliyenlizce inşa edilmekte olan 750 konuttan 
250 adedimin bu bölgedeki afetzedelerden durumları 
775 sayılı Kanuna uygun olanlara öncelikle tahsisi 
hususunda gerekli işlemlerin yapılmasını önemle rica 
ederim. 

M. Recai Kutan 
İmar ve İskân Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin, İs
tanbul -. Çatalca İlçesi Emniyet görevlilerine ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı ce
vabı. (7/161) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla arz ederim. 27.12.1977 

İstanbul Milletvekili 
Çağlayan Ege 

Çatalca İlçeslinde 5 aydan beri Kaymakam yoktur. 
Kaymakamlık görevi vekaleten Malmüdürü tarafından 
yürütülmektedir. Malmüdürü de İstanbula tayin edil
miştir. 

1. İçişleri Bakanı olarak; 64 köyü, 3 nahiye 
merkezi, bir ilçe merkezi olan 1696 km2 alanı bulunan 
İstalnlbul İlinin 1/3 üne yakın bu denli büyük bir ilçe
nin Kaymakamı ne zaman tayin edilecektir? 

2. 5 aydan beri Çatalca İlçesine Kaymakam tayi
nli neden düşünülmemiştir? 

3J Bu denli büyük bir ilçenin sorunlarının veka
leten ikinci görev olarak görev yapan bir görevli ile 
götürülmeye çalışılması 5 ay sürüncemede bırakıl
ması görev anlayışınıza sığıyor mu? 

4. 24.12.1977 günü Çatalca İlçe merkezindeki 
ikametgâhımız kimliği meçhul kişilerce soyulmuştur. 
Çatalca Emniyet Amirliğine durum bildirildiği halde 
o sırada saat 20.30 sıralarılnda Çatalca Emniyet Kom-
serliğinde Avni adında görevli polis memuru yalnız 
olduğunu beyanla karakolu bırakıp olay yerine gel
memiştir, olayı haber veren komşumuz Fevzi Saban
cı ve yanındakilerin lifadelerini almaya başlamıştır. 
Çatalca ilçe merkezinde bulunan yakınlarımız (aile 
efradımıza) haber verilmiştir. Kayınbiraderim ve ya
kınlarım 1,5 saat ilçe merkezinde polis ve diğer emni
yet görevlilerinin lokanta, kahve, kulüplerde ve sokak
larda aramışlar, bulamamışlardır. Akrabalarımın ya
nında nöbetçli polis memuru Avni'de telefonla diğer 
emniyet görevlilerini muhtelif yerlerde aramış, bula
mamıştır. 

a) Bir karakolda nöbetlerde her nöbet döneıni'n-
de kaç polisin ve kaç bekçinin bululnması gerekmek
tedir.? 

•b) Nöbetlerde birden fazla polis ve bekçi bulun
ması gerekti ise bunların hangilerinin karakolun için
de hangilerinim karakolun dışında nasd görev yapa
caklarım açıklar misimiz? 

c) Nöbetlerde birden fazîa polis bulunması gerek
li ise diğerlerinin neden emn>yeî karakolunda bulun-
madıklarım açıklar mısınız? 

d) Vatandaşın şikâyeti ile kim, hangi görevli na
sıl ilgilenecektir? Olay karakolun dışında ise vatanda

şın şikâyetine göre oüay yerine emniyet görevlileri na
sıl gideceklerdir? Nasıl giderler? 

e) Polis memuru karakolda tek olarak nöbet tu
tuyorsa vatandaşın hakkı nasıl korunacaktır? 

5. Çatalca İlçesinde lıergün bir ev soyulmaktadır. 
24.12.1977 günü iki ev soyulmuştur. Bir kaç. arabanın 
içli soyulmuştur. Vatandaşsın can ve mal emniyeti sağ
lanarak bu soygunların önü nasıl alınacaktır? Poli
sin Çatalca İlçesinde görevini yapabilmesi için hangi 
önlemleri düşünüyorsunuz? 

6. İstanbul İl Merkezindeki karakollarda muhte
lif sebeplerden dolayı çalışması sakıncalı görüleln polis 
memurlarının çoğunluğu sürgün olarak Çatalca İlçesi
ne niçin gönderilmektedir? Çatalca İlçesinin, İstanbul 
İürJn sürgün bölgesi olmasının önlelnmesini, çağreleri-
ııi düşünüyor musunuz? 

7. Çatalca Emniyet Amirliğinin görev otosu yok
tur, görev yapmak istiyen polis memurları için bir gö
rev otosu verilmesini düşünüyor musunuz? 

8. 6.6.1977'den 26.12.1977'ye kadar Çatalca İl
çesinde devam edegelen soygunların hangisinin faili 
yakalanmıştır? 

9. Çatalca İlçesinde son günlerde önüne gelen 
sokak ortasında ateş etmektedir. Kimlere hangi se
bepten dolayı 1977 yıh Gçinde silah taşıma ve bulun
durma ruhsatı verilmiştir? Silah taşıma ruhsatı, bulun
durma ruhsatı sahibi olmak devamlı ateş etmeyi ge
rektirir mi? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 6 . 2 . 1978 
TBMM İle İlişkiler Bürosu 

Sayı : 11-13/166 

Millet Meclisi Başkalnığına 

İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 23 . 1 . 1978 tarih ve 
7/161-1116/5457 sayılı yazıları. 

İstanbul Milletvekili Çağlayan Ege'nin Bakanlığı
mızca cevaplandırılmasını istediği 27 . 12 . 1977 ta
rihli yazılı soru önergesi ile ilgili bilgiler aşağıya çı
karılmıştır. 

Önergenin ilk Uç maddesinde 5 aydan beri Çatal
ca ilçesine neden bir kaymakam atanmadığı sorul
maktadır. 

Çatalca ilçesi Kaymakamı 13 . 9 . 1977 tarihli ka
rarname ile Balıkesir Vali Muavinliğine atanmıştır. 

Halen bu ilçe ile birlikte 107 ilçe, kaymakam sağ
lanamadığından kaymakam vekili ile yönetilmekte
dir. 
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Çatalca ilçesine, sınıf üstü (B) kaymakamlık hiz
metine sırası gelmiş olanlardan, «İçişleri Bakanlığı 
Meslek Memurlan Atama ve Yer Değiştirme Yönet
meliği» hükümleri uyarınca, 1978 yılı içinde ilk ata
ma kararnamesinin hazırlanacağı Mayıs ayında bir 
kaymakamın tayin edilmesi hususu planlanmıştır. 

Önergenin 4 ncü maddesinde konu edilen hırsız
lık olayında; 

24 . 12 . 1977 günü gecesi olayın semt sakinleri 
tarafından mahalli karakola bildirildiği, karakolda 
görevli polis memuru Aziz Çakır tarafından tutana
ğa geçirildiği, karakolda görevli diğer polis memur
larından tlyas Saraç ile Fuat Uzunoğlu'nun daha ön
ce meydana gelen bir başka hırsızlık olayının soruş
turulması için olay yerine gittikleri ve diğer görevli
lerden polis memuru Avni Arslan ile bekçinin bir 
döğme olayı ile ilgilendiklerinden, karakolda görevli 
memur, hırsızlık olayını hafta mezunu bulunan Ko
miser Nazım Tahtabaş'a haber vererek mazeret iz
ninde bulunan adli komiser Mehmet Dilek'in de ka
tılmasıyla olayın soruşturulmasına gittikleri anlaşıl
mıştır. 

Önergenin 4 ncü maddesinin, (a), (b), (c), (d) ve 
(e) bölümlerinde, polis karakollarının mevcudu, gö
revlerin nasıl yürütüldüğü, karakol nöbetçisinin kaç 
kişi olduğu, bir kişi olduğu takdirde görevlerin nasıl 
yapılacağı gibi hususlar sorulmaktadır. 

Karakol hizmetlerinin ne şekilde yürütüleceği, 
«Polisin disiplinine, merasim ve topluluklardaki ro
lüne ve polis karakolları teşkilâtı ile vazifelerine dair 
Yönetmelik» hükümlerinde açıklanmıştır. 

Bir karakolda her nöbet döneminde en az bir po
lis memuru bulunması gerekmektedir. Devriye polis 
memurları ve bekçiler görevli oldukları bölgelerde ön
leyici zabıta hizmeti yapar ve bir suçun işlendiğim 
öğrendikleri zaman gerekli işlemi yürütürler. 

Vatandaşların karakola yaptıkları şikâyet üzerine 
gerekli işlemler karakol komiseri, bu komiserin kara
kolda bulunmadığı hallerde ise, yukarıda sözü edilen 
yönetmeliğin 145 nci maddesi uyarınca komiserin ta
bii vekili olan karakol nöbetçisi tarafından, yönetme
lik hükümlerine göre yürütülür. 

Çatalca ilçesi Emniyet Komiserliğinde görevli 
amir, memur ve bekçilerin görevlerim bu yönetmelik 
esaslarına göre yaptıkları görev defterinin incelenme
sinden anlaşılmıştır. 

Önergenin 5 ilâ 9 ncu maddeleriyle ilgili bilgiler 
ise aşağıda sunulmuştur. 

7 . 2 . 1978 O : 1 

5. Çatalca ilçesi merkezinde;1977 yılı içinde 10 
adedi meskende, biri işyerinde ve 6 adedi de oto için
de olmak üzere 17 adet hırsızlık olayı meydana gel
diği, meskenlerdeki 10 adet hırsızlık olayı faillerinin 
yakalanarak adli mercilere verildiği bir işyeri ile 6 
adet oto hırsızlığı olayından ibaret 7 hırsızlık olayı 
faillerinin meçhul kaldığı anlaşılmış olup, failleri
nin tespit ve yakalanmasına çalışılmaktadır. 

6. Polis okullarını bitiren 4 polis memuru Çatal
ca ilçesi Emniyet Komiserliğine atanarak göreve baş
lamıştır. Ayrıca bir Başkomiserin ataması yapılmış, 
fakat istirahatli olduğundan vazifeye başlayamamış 
olup, halen bu ilçede iki komiser görev yapmaktadır. 
Yapılan atamalar hizmet gereği olarak yürütülmek
tedir. 

7. Çatalca Emniyet Komiserliğinin halen hizmet 
otosu olmayıp, ilk fırsatta bir hizmet otosu verilme
si düşünülmektedir. 

8. 5 nci maddede belirtildiği gibi 17 hırsızlık ola
yından 10'unun failleri yakalanarak adli mercilere ve
rilmiştir. Bu arada 24 . 12 . 1977 gecesi, önerge sa
hibi İstanbul Milletvekili Sayın Çağlayan Ege'nin 
evinde meydana gelen hırsızlık olayının faili de 
29 . 12 . 1977 günü yakalanarak Çatalca C. Savcı-
lığme teslim edilmiştir. Diğer faillerin aranmasına de
vam edilmektedir. 

9. İlçe merkezinde iki ateş etme olayı meydana 
gelmiş olup, failleri yakalanarak adliyeye sevk edil
miştir. 

Çatalca ilçesinde, 1977 yılında, 6136 sayılı «Ateş
li Silâhlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun»un 7 nci 
maddesi gereğince çıkarılmış olan Yönetmelik hüküm
lerine durumları uyduğu anlaşılan 140 kişiye silah ta
şıma ve bulundurma ruhsatı düzenlendiği tespit edil
miştir. 

Arz ederim. 
İrfan özaydınh 
İçişleri Bakam 

5. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Kara 
Harp Okuluna öğrenci alımına ilişkin sorusu ve Mil
li Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın yazılı cevabı. 
(7/162) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Milli Savunma Bakam ta

rafından yazılı olarak yanıtlanması için aracılığınızı 
saygılarımla dilerim. 

29 . 12 . 1977 
Denizli Milletvekili 

Adnan Keskin 
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Kara Harp Okuluna askeri lise mezunları yanı sı
ra sivil lise mezunları da alınmaktadır. 1977 - 1978 
ders yılı dönemi için sivil liselerden mezun olan öğ
rencilerin okula alınmasında izlenen yöntemler ne
deni ile kamuoyunda değişik yorumlar yapılmaktadır. 
Durumun açıklık kazanması için; 

1. İmtihana giren öğrencilerin kayıtlarının yapıl
masından önce, mezun oldukları lise müdürlerine özel 
yazılar yazılarak bilgi istenmiş midir? İstenilmiş ise 
istenilen bilgilerin içeriği nedir? 

2. 1977 - 1978 ders dönemi için Kara Harp Oku
luna sivil lise mezunlarından kaç öğrenci alınmıştır? 

3. Alınan öğrencilerin sivil liselere dağılım oranı 
nedir? 

4. Ankara Kurtuluş ve Atatürk Lisesinden me
zun olan kaç öğrenci 1977 - 1978 ders yılı için okula 
alınmıştır? 

TC 
Milli Savunma Bakanlığı 

Kanun : 1978/40/EE 
3 . 2 . 1978 

Konu : Kara Harp Okuluna öğrenci 
alımına ilişkin yazdı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ligi : Millet Meclisi Başkanlığı Kan. Md. nün 
5 . 1 . 1978 tarih ve 7/162-1140/5634 saydı yazdan. 

Millet Meclisi Denizli Üyesi Adnan Keskin'in 
Kara Harp Okuluna öğrenci alımına ilişkin olarak 
Bakanlığımıza yönelttiği yazıiı soru önergesi, aşağıda
ki şekilde cevaplandırılmıştır. 

1. 1977 - 1978 öğretim yılında, Kara Harp Oku
luna sivil kaynaklardan öğrenci alınmasında, «Kara 
Harp Okuluna Sivil Kaynaklardan Öğrenci Alınması 
Hakkındaki Yönerge» esaslarının uygulandığı, öğ
rencilerin durumlarıyla ilgili olarak aynı yönergeye is
tinaden ve öğrencinin (diploma derecesi, raporlu veya 
raporsuz okula devam etmediği günler, aldığı ceza
lar ve sebepleri, ahlak notu, iyi ve kötü alışkanlıkları, 
kanun dışı siyasi cereyanlara kapılıp kapılmadığı, ev
velce belgeli olup olmadığı, lise diplomasına hak ka
zanıp kazanmadığı gibi) şahsi halini belgeleyecek, 
«Okul durum belgesi formu» nun lise müdürlükleri
ne gönderildiğini, 

2. 1977 - 1978 öğretim yılında Kara Harp Oku
luna sivil kaynaklardan 282 öğrencinin kaydının ya
pıldığım, 

3. Aynı dönemde Kara Harp Okuluna 146 lise
den öğrenci alındığı, liselere göre öğrenci dağılımı
nın 10 ilâ 1 arasında değiştiğini, 

4. Ankara Atatürk Lisesinden 16 ve Kurtuluş 
Lisesinden de 4 öğrencinin Kara Harp Okulunda 
1 nci sınıfta öğrenimlerine devanı ettiklerini, 

Bilgilerine arz ederim. 
Hasan Esat Işık 

Milli Savunma Bakanı 

»&<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

102 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi. 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 

SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sivas iline bağlı ilçe ve köy yollarının yapımına iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/27) (*) 

2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Malatya - Arguvan ilçesine yapılan köprülerin hiz
mete açıimayış nedenlerine ilişkin Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) (*) 

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 

hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/32) (S. Sayısı : 5) (Dağıtma tarihi : 3.2.1978) 
(Dönem : A\ 1/158; S. Sayısı : 293) 

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


