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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İM oturum yapılan ibu birleşimde: 

İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'm, TARİŞ' 
in kiitlü pamuk alımıyla İlgili Ticaret Bakanlığının 
tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına Ticaret 
Bakanı Teoman Köprülüler cevap verdi. 

Adalet Partisi Grupu adına, |Grup Başkanvekili 
H. Turgut Toker ve 10 arkadaşının; ülkede anarşinin 
büyük boyutlara ulaştığı, can ive mal güvenliğimin or
tadan kalktığı ve olaylar karşısında sorumsuz, karar
sız ve yetersiz kaldığı iddiasıyla İçişleri Bakanı 'hak
kında bir gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/2), 

üzerinde yapılan görüşmelerden sonra gündeme alın
ması reddolunduv 

29 Mart 1978 Çarşamba günü saat J5.00"te yapı
lacak TBMM Birleşik Toplantısından sonra topla
nılmak üzere Birleşime saat 19.09'da son verildi 

Divan ÜyeSi 
Başkanvekili Kütahya 

Mahmut Şevket Doğan Nizamettin Çoban 
Dîvan -Üyesi 

İrfan Bin ay 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

29 . 3 * 1978 Çarşamba 

Tasarı 
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun ba

zı madde ve fıkralarının değiştirilmesine ve bu Ka
nuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesine da'ir ka
nun tasarısı. (1/123) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

No : 41 
Teklif 

1. — Ankara Miîletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
17 . 7 t 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanununun 32 nci maddesinin (B) fıkrasının değiştiril
mesine dair kanun teklifi. (2/542) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonlarına) 

9>B<İ 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 18.23 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

'(DİVAN ÜYELERİ : İrfan Bİnay (Çanakkale), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 125 nci Birleşimini açıyorum. 

TBMM Birleşik Toplantısı için biraz evvel yaptı^ 
ğımız yoklamada mevcut milletvekili arkadaşlarımızın 
çoğunluğu da Millet Meclisi Genel Kurulunu açmaya 
yetmeyeceği için; gündemde yer alan konulan sırasıy

la görüşmek için 30.3J1978 Perşembe günü saat 15.00' 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 
Kapanma Saati : 18.24 

— 138 — 



M. Meclisi B : 125 29 . 3 . 1978 0 : 1 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'm, Ali
ağa ve İpras rafinerilerine ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı ce
vabı. (71194) 

24 . 2 .1978 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanının Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Sayın Deniz Saykal tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılmasını rica ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Kemin Akman 

1. TPAO Genel Müdürlüğüne bağlı Aliağa İz
mir Rafinerisi, İzmitte kurulu Ipraş Rafinerisi ve 
ÎGSAŞ Gübre Fabrikasında MC döneminde çeşitli 
yolsuzlukların yapıldığı, partizan davranışlar sonucu 
bu tesislerin milyarları aşan zararlara uğratıldığı bi
linmekte ve aynı zamanda günlük gazetelerde de ya
yınlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Ote yandan 
bu kuruluşlardaki yolsuzlukları belgeleyen belgelerin 
de Sayın Bakana sunulduğunu bir sendlika başkanının 
açıklamalarından öğrenmiş bulunmaktayız. 

Sayın Bakan bu yolsuzlukların sorumluları hak
kında ne gibi bir işlem yapmıştır veya ne yapmayı 
düşünmektedir? 

2. MC iktidarı kendi siyasi kanaatlerine karşı ol
dukları için rafinerilerin aylarca çalıştmlmamasım gö
ze alarak usta işçilerin İşine son vermiş ve yerlerine 
MHP militanları doldurularak rafineriler âdeta işgal 
edilmiştir. Çoğu askerliğini yapmamış, eğitim ensti
tülerinde talebe olan eli silahlı eşkiyaların işgalinden 
rafineriler ne zaman kurtarılacaktır? 

3. Haksız olarak işlerine son Verilen tpraş Ra
finerisinden 100, Aliağa Rafinerisinden 280 işçi işle
rine ne zaman döndürülecektir? 

4. Rafinerilerde çalışan yüzlerce işçi insanlık' dı
şı faşist baskı ve terör altında özgürlükleri elinden 
alınmış, anayasa] haklarını kullanamamaktadırlar. 
Yüzlerce işçi kardeşimizin bu faşist baskı ve terör al
tında çalışmalarına ne zaman son verilecek, yasala
rın ve demokratik kuralların egemenliği bu işyerle
rinde ne zaman sağlanacaktır? 

TC 
Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053, 2-21/548 

28.34978 

Konu ': Sayın Kenan Akman'ın yazı
lı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10.3J1978 gün ve 1447/7804-7/194 sayılı yazı

ları* 

İlgide kayıtlı yazılan ekinde Bakanlığımıza gönde
rilen, Kocaeli Milletvekili Sayın Kenan Akman'ın, 
«Aliağa ve tpraş rafinerilerine ilişkin» yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte sunulmuştur. 

Derin saygılarımla sunarım. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sayın Kenan Akman'ın, «Ali
ağa ve tpraş rafinerilerine ilişkin» yazılı soru öner

gesinin cevabıdır. 
Sorular : 

1. TPAO Genel Müdürlüğüne bağlı Aliağa İz
mir Rafinerisi, İzmit'te kurulu tpraş Rafinerisi ve 
İGSA'Ş Gübre Fabrikasında MC döneminde çeşitli 
yolsuzlukların yapıldığı, partizan davranışlar sonucu 
bu tesislerin milyarları aşan zararlara uğratıldığı bi
linmekte ve aynı zamanda günlük gazetelerde de ya
yınlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır, öte yandan 
bu kuruluşlardaki yolsuzlukları belgeleyen belgelerin 
de Sayın Bakana sunulduğunu bir sendika başkanının 
açıklamalarından öğrenmiş bulunmaktayız. 

Sayın Bakan bu yolsuzlukların sorumluları hak
kında ne gibi bir işlem yapmıştır veya ne yapmayı dü
şünmektedir? 

İ4 MC iktidarı kendi siyasi kanaatlerine karşı 
oldukları için rafinerilerin aylarca çalıştırıîmamasını 
göze alarak usta işçilerin işine son vermiş ve yerleri
ne MHP militanları doldurularak rafineriler âdeta iş
gal edilmiştir. Çoğu askerliğini yapmamış, eğitim 
enstitülerinde talebe olan eli silahlı eşkiyaların işga
linden rafineriler ne zaman kurtarılacaktır? 

— 139 — 



M, Meclisi B : 125 29 . 3 . 1978 O : 1 

3. Haksız olarak içlerine son verilen îpraş Ra
finerisinden 100, Aliağa Rafinerisinden 280 işçi iş
lerine ne zaman döndürülecektir? 

4, Rafinerilerde çalışan yüzlerce işçi insanlık dışı 
faşist baskı ve terör altında özgürlükleri dinden alın
mış, anayasal haklarını kullanamamaktadırlar. Yüz
lerce 'işçi kardeşimizin bu faşist baskı ve terör altında 
çalışmalarına ne zaman son verilecek, yasaların ve 
demokratik kurallarm egemenliği bu işyerlerinde ne 
zaman sağlanacaktır? 

Cevaplar : 

(Bakanlığımızla 'ilgili kuruluşlarda yapıldığı bildiri
len yolsuzluk ve usulsüzlükler üzerinde büyük Ibir dik
kat ve hassasiyetle durulmakta ve belgelere dayalı 
İhbar ve şikâyetler geldikçe, soruşturma yapılmak üze
re ilgili mercilere intikal ettirilmektedir. Alınacak so
nuca göre, sorumlular hakkında gerekli işlemlerinin 
yapılacağı doğaldır. 

1 nci ve 2 nci Cephe hükümetleri döneminde işle
rine haksız olarak son verilen işçilerin ve yerlerine 
usulsüz olarak alınan parti militanlarının durumları 
özenle incelenmektedir. Haksız olarak İşten çıkarılan
larla, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasının Parla
mentoda görüşülmesi sırasında, bağlı oldukları sen
dikanın çağrısına uyarak Aliağa ve fpraş rafinerile
rinde direnişe geçen ve bu yüzden işlerine son verilen 
teknisyen ve işçiler, eski işyerlerine yeniden alınacak
lardır. Bu konudaki çalışmalara başlanmıştır. 

Söz konusu işyerlerinde, yasaların ve demokratik 
hakların egemen kılınması için gerekli bütün önlem
ler alınmaktadır. 

Saygılarımla sunarım. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
'Kaynaklar Bakam 

2. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, bütçe gö
rüşmelerindeki konuşmasına ilişkin sorusu ve Gençlik 
ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'un yazılı cevabı. 
(7/195) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, 27.2.1978 tarihinde Millet 

Meclisinde sorduğum sorulara ek olarak, Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından, yazılı olarak cevaplandırıl
masına tavassutunuzu rica eder, saygılar sunarım. 

Bolu Milletvekili 
AvnÜ Akyol 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1978 Bütçesinin görü
şülmesi vesilesiyle yaptığınız konuşmada, «Türkiye 
tam bir hukuk Devletidir. Yasa temeli üzerinde yü
celme esastır, ilkedir. Bu inançtayız. Türkiye'de eğer 
hukuk Devleti sarsılmış ise, hukuk Devletini sağlam 
temellere oturtmak da bizler için ayrı bir görev ol
muştur.» dedikten sonra : 

1. «Biz yasa gereği, Senatolardan izin almadan 
gelen üyelerin üyeliğine son verdik.» dediniz. «Son 
verme» yetkisini hangi kanundan aldınız? Bakan ola
rak slize kamu tüzelkişiliğinin - yani kurumun - yeri
ne geçme, onun adına yetki kullanma hakkı veren bir 
kanun maddesi, idare hukuku kuralı veya ilkesi var 
mı? Varsa bunlar nelerdir 

2. «Genel Kurulun oluşumunda rol oynayan 351 
sayılı Yasanın 4 ncü maddesindeki üniversite dışn> 
daki yükseköğrenim kurumları ile, üniversite ve aka
demi gibi özerk, bağımsız ve tüzelkişiliği olan yüksek
okullar İfade edilmektedir.» dediniz. 351 sayılı Ka
nunun 4 ncü maddesinde belirttiğiniz, «özerk, bağım
sız ve tüzelkişilik > kelimeleri ve şartlan yoktur. Bun
ları, neye dayanarak dilemek ihtiyacını duydunuz? 
Kanunda olmayan bu gibi kelimeleri eklemek hakkı
nı hangi kanundan alıyorsunuz? Dayandığınız başka 
bir yetki kaynağınız var mı? Varsa nedir? 

3. «Eğitim enstitüleri ise, MiHi Eğitim Bakanlığı 
tüzelkişiliğine bağlı okullardır.» dediniz. Milli Eğitim 
Bakanlığının tüzelkişiliği var mıdır? Varsa hangi ka
nunda tüzelkişilik sahibi olmuştur? 

4. Tüzelkişiliğe sahip olmayan Yükseköğretim 
Kurumları temsilcilerinin Genel Kurula alınmasının 
Anayasanın 1112 nci maddesindeki «İdare kuruluş ve 
görevleriyle bir bütündür ve yasa ile düzenlenir.» 
hükmüne aykırı olduğu iddianızın dayanağı nedir? 
Bu, şahsi görüşünüz ve yorumunuz mudur? Yoksa, 
buna ilişkin bir kanun veya idare hukuku kuralı, ilke
si veya yorumu var mı? Varsa nedir? 

5. 26.2.1978 günü yapılan Genel Kurula 351 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesine göre kurumlarını tenısilen, 
ismen veya davetliniz olarak katılan üye, temsilci ve 
müşahitler kimlerdir? 

TC 
Gençlik ve Spor 29.3.1978 

Bakanlığı 
Sayı : PAK-Y.80-78/132 

Konu : Soru önergesi Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İ%i : 10.3.1978 tarih ve 7/195 sayılı yazınız. 
Bakanlığımız 1978 Mali Yılı Bütçesinin Millet 

Meclisinde görüşülmesi sırasında Bolu AP Milletvekili 
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Sayın Avni Akyol tarfından yazın olarak yöneltilen 
sorular ve yanıtlar aşağıdadır : 

Soru: 1. Gençlik ve Spor Bakanlığı 1978 bütçe
sinin görüşülmesi vesilesiyle yaptığınız konuşmada, 
«Türkiye tam bir hukuk devletidir. Yasa temeli üze
rinde yücelme esastır, ilkedir. IBu inançtayız. Türkiye' 
de eğer hukuk devleti sarsılmış ise, hukuk devletini 
sağlam temellere oturtmak da bizler İçin ayrı bir gö
rev olmuştur.» dedikten sonra: 

«Biz yasa gereği, Senatolardan izlin almadan ge
len üyelerin üyeliğine son verdik.» dediniz. «Son ver
me» yetkisini hangi kanundan aldınız? Bakan olarak 
size kamu tüzelkişiliğimin yani kurumun yerine geç
me, onun adına yetki kullanma hakkı veren bir ka
nun maddesi, idare hukuku kuralı veya ilkesi var mı? 
Varsa bunlar nelerdir? 

Cevap: 1. Hükümetimizin birinci görevi hukuka 
saygılı olmaktır. Bu sebepten sarsılmış hukuk kural
larının yeniden düzenlenmesi zorunhığunu duymuş 
bulunmaktayım. 

351 sayılı Yasanın 7 noi maddesi yönetim kurulu 
üyelerini saptamıştır. Buna göre Hu üniversite ve bir 
akademi öğretim üyesinin yönetim kuruluna girece
ğini hükme bağlamıştır. 

1750 sayılı Üniversiteler Yasasının 46 ncı madde
sinin son fıkrası üniversite ve akademi öğretim üye-
lerünün üniversite ve akademi dışında bir görev ala
bilmelerini izin alma koşuluna bağlamıştır. 

Üniversiteler Yasasının 38 nci maddesi «Üniversite 
öğretim üyeleri ve asistanlar resmi çalışma saatleri 
içinde ücretli veya ücretsiz resmi veya özel herhangi 
bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek 
icra edemezler» demektedir. 

Aynı ilkeyi 1765 sayılı Üniversiteler Personel Ya
sasının 20 nci maddesi ile akademiler öğretim üye
leri ve asistanlarına da uygulamak zorunluluğu var
dır. 

Bu ilkeler gözönüne alındığında Üniversite ve 
Akademilerden gelen Yönetim Kurulu üyelerinin izin 
alma zorunluluğu kesindir. Her ne kadar 351 sayılı 
Yasada böyle bir izinden söz edilmemekte ise de bu 
yasadan çok sonra çıkarılmış bulunan 1750 sayılı 
Yasaya uymak hukuka saygılı yöneticilerin birinci 
görevi olması gerekir. 

Soru : 2. «Genel Kurulun oluşumunda rol oy
nayan 351 sayılı Yasanın 4 ncü maddesindeki Üni
versite dışındaki Yükseköğrenim Kurumları ile, Üni
versite ve Akademi gibi özerk, bağımsız ve tüzelki-
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siliği olan yüksekokullar ifade edilmektedir.» dedi
niz. 351 sayın Kanunun 4 ncü maddesinde belirttiği
niz «Özerk, bağımsız ve tüzelkişilik» kelimeleri ve 
şartlan yoktur. Bunları, neye dayanarak eklemek ih
tiyacını duydunuz? Kanunda olmayan bu gibi keli
meleri eklemek hakkını hangi kanundan alıyorsu
nuz? Dayandığınız başka bir yetki kaynağınız var 
im? Varsa nedir? 

Soru : 4. Tüzelkişiliğe sahip olmayan Yükseköğ
retim Kurumlan temsilcüerinin Genel Kurula alın
masının Anayasanın 112 nci maddesindeki «İdare 
kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve yasa ile dü
zenlenir.» hükmüne aylan okluğu iddianızın dayana
ğı nedir? Bu, şahsi görüşünüz ve yorumunuz mudur? 
Yoksa, buna ilişkin bir kanun veya idare hukuku 
kuran, ilkesi veya yorumu var mı? Varsa nedir? 

Cevap : 2, 4. 21 , 8 . 1961 tarihinde yürürlüğe 
giren 351 sayılı Yasanın 4 ncü maddesinde kavram 
kargaşalığına yol açan olgu, «Üniversite dışındaki 
Yükseköğrenim Kurumlandır. Çünkü 24 Haziran 
1973 tarihinde yürürlüğe giren 1739 sayılı Mili Eği
tim Temel Yasasının 36 ncı maddesine göre, «Yük
seköğretim Kurumlan»; Üniversiteler ve Yüksek 
okullardan oluşur. Diğer taraftan yürürlüğe giren 
1750 sayılı Üniversiteler Yasasının 40 ncı maddesi
nin birinci fıkrasında, «... Üniversiteye bağlı diğer 
öğretim kurumlarında, başka bir öğretim kurumun
da» sözcükleri kullanılmaktadır. 

Söz konusu üç madde birlikte mütalaa edildiğin
de, Genel Kurulun oluşumunda «Yükseköğrenim 
Kurumları» rol oynayacaktır. Bu kurumlar ise 1739 
sayılı Milli Eğitim Temel Yasasının 36 ncı maddesi
ne göre; Üniversiteler, Akademiler ve Yüksekokul
lardır. Başka bir anlatımla 4 ncü maddedeki «Üni
versite dışındaki Yükseköğretim Kurumları» kavra
mım 36 ncı maddedeki «Yüksekokullar» karşuama-
hdır. 

Görülmektedir ki 4 ncü madde ile güdülen amaç, 
Üniversite ve Akademiler gibi özerk ve bağımsız bir 
tüzelkişiliğe sahip yükseköğretim kurumlanın «Yük
seköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kuru
lunda» temsil ettirmektir. Halbuki Üniversite ve 
Akademi dışında kalan orta öğretinle dayalı ve en az 
iki yıllık yükseköğrenim veren ve büyük bir çoğun
luğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan yükseko
kulların tümünü Genel Kurulda temsil ettirmek 
4 ncü maddenin amacına aykırı olduğu gibi, Anaya
sanın 112 nci maddesine de aylandır. Zira, Anaya-
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saırazm 112 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre 
«İdare kuruluş görevleriyle bir bütündür ve yası ile 
düzenlenir.» Buradaki idarenin bütünlüğünden amaç, 
idare hukukunun tekliğidir. Başka bar anlatımla ida
re hukuku önünde, bütün idari teşekkül ve faaliyet
ler aynı ilke ve kurallara tabi olmalıdır. Yani 112/2 
nci madde, Anayasamızın herkesin dil, ırk, cinsiyet, 
siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı 
gözetilmeksizin yasalar önünde eşit olduğunu ve hiç
bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanın-
naîîyaeağmı belirten 12 nci maddenin bir benzeri olan 
ancak «kamu tüzelkişilerine» uygulanan bir hüküm
dür. Anayasa 112/2 nci maddesinde yer alan idare
nin bütünlüğü ilkesi, belli kamu tüzelkişileri arasın
da fark yaratılmaması, bunların imtiyazlı statülere 
tabi tutulmaması amacını güder. Bundan başka bu 
ilke aynı idare tip ve katagorileri arasında da başka 
yönlerden ayrılıklar gözetilmemesi amacını güder. 

Bu nedenle Genel Kurulun oluşumunda özerk 
Üniversiteler ve bağımsız Akademiler karşısında ço
ğu Milli Eğitim Bakanlığının tasarruflarıyla kurulan 
yüksekokullara temsil hakkı tanımak idarenin bü
tünlüğü ilkesine aykırı düşer. Ancak, «Kanunla ku
rulmuş» ve «tüzelkişiliğe sahip» yüksekokullar Ge
nel Kurulun oluşumunda temsil ettiriIebUirse Anaya
samızın 112/2 nci maddesfne ve 351 sayılı Yasanın 
4 ncü maddesinin amacına uygun davrandmış olu
nur. 

Soru : 3, «Eğitim Enstitüleri ise, Milli Eğitim 
Bakanlığı tüzelkişiliğine bağlı okullardır.» dediniz. 
Milli Eğitim Bakanlığının tüzelkişiliği var mıdır? 
Varsa hangi kanunla tüzelkişilik sahibi olmuştur? 

Cevap : 3. Genel Kurula 351 sayılı Yasa gereği 
temsilci gönderen Milli Eğitim Bakanlığı kendine 
bağlı Yüksekokul ve Eğitim Enstitülerini temsil ede
bileceği için Genel Kurulda temsil edilememe diye 
bir durum, bu okullar için, söz konusu olmamıştır. 

Soru : 5. 26 . 2 . 1978 günü yapılan Genel Ku
rula 351 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre ku
rumlarını temsilen, ismen veya davetliniz olarak ka
tılan üye, temsilci ve müşahitler kimlerdir? 

Gevap : 5. 351 sayılı Yasanın 4 ncü maddesin
de sayılan kurum ve kuruluşlardan üye daveti yapıl
mıştır. 

Gereği için bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Yüksel Çakmur 

Gençlik ve Spor Bakam 
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3. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ata
malarda partizanlık yapıldığı iddialarına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı (7/199) 

6.3. 1978 

M ilet MeciM Başkanlığına 
Aşağıdaki sıoruSarımıa Başbakan Sayın Bülent 

Ecev'ilt taraf odan yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delalet buyurultmasını sajygıPanınla rıica edeDim. 

Çorum Milletvekilli 
Mehmet Irmak 

1. Başbakanlık Müşavirliğine lise öğrenimlim' 
terk etmiş bir kimsemin gfâtiriilrniş olması doğru ve 
münıaısüp amSdıir? Zalıidievleitîeri veya teşkilatınız ile bu 
şahsın ilgisi var mıdır? 

2. DlenilzcSCk Bankası T.A.O.'mn yüksiek nraka-
kaımına muhterem eşinOzin bir yakınının tayin ettiril
diği rivayetlerimin gerçeklik d!ereces(i nedir? 

3. MilM MecfiM CHP Grup Başkaavdk&efim-
den Sayın ABtan Öymen'iıı eşi Sayın Bayan Aysel öy-
men'<in Hazine Genel Müdürlüğüne afendığı haberi 
basında yayımlanmıştır. Süzce bu bir partizanlık ör
neği değil imidir? 

4. *Bu misaSIer devlettin makam ve mensupları
nın CHP teşklilatı ve yakınlarınız tarafından parsel
lenip işgal edinmesi anlamını taşımaz mı? 

T C 
Başbakanlık 

Parlamento ile İlişkiler 28 .3 .1978 
Müşavirliği 
Sayı : 02435 

•Milet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 3 . 1978 tarih ve 7/199-1462/7912 sayın 
yazınız, 

Çoruan Milletvekili Mehmet Irmak tarafından 
Sayın Başbakanımıza yöneltilen «Atamalarda parti
zanlık yapıldığı iddlialarma» liişk/in yazılı som öner
gesine Başbakanımız adına cevabımız ilişik olarak 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak tarafından Baş
bakanlığa yönelilen «Atamalarda partizanlık yapıl
dığı jdldliaHarraa» ifiîşkin yazın soru önergesine cevap: 
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Soru 1. Başbakanlık Müşavirliğine lise öğrenS-
ıttiıri terk etmiş bir kimsenin getiri2mıîş olması doğ
ru ve münasip mMıir? .Zaiıidevîetîer! veya teşkilatınız 
ile bu şahsın ilgisû var mıdır? 

Cevap 1. Başbakanlık Müşavirliğine atanan «Li
se öğrenimlini terk etmCş» kişi olarak nitelendkiîen 
Müşavir Adalet PartM Ankara eskü milîetvekiiMir. 

Başbakanlık Müşavirlıiği 657 saydı Yasanın 59 ncu 
maddesinde sayılan istisnai görevlerdir. Bu görevle-
re atanmak için yasa, öğrenim durumuna göre iş̂ em 
yapılmasını özellikte aramaz. 

Sözü edilen Müşavirin Sayın Başbakan ve Genel 
Başkam olduğu CHP iîe uzaktan yakından ilcisi bu
lunmadığı açıklanan durumu ile de bellidir. 

Soru 2. Denizcilik Bankası T.A.O.*nın bîr yük
sek makamına muhterem eşinizin bir yakınının tayın 
ettirildiği rivayetlerinin gerçeklk derecesi nedir? 

Cevap İ4 Denizcilik Bankası T.A,0.'nın yüksek 
makamlarından bk'ine Sayın Başbakanın eşfınıin bir 
yakınının atandığı iddliası kesinlikle doğru değüîöllr. 

Soru 3. MH3et Meclisi CHP Grup Başkavekille-
rinden Sayın Allan Gyman'in eşi Sayın Bayan Ays^î 
öymen'in Hazine Genel Müdürlüğüne atandığı ha
beri basında yayınîanmışhr. Sizce bu bir partizanlık 
örneği değil müdir 

Cevap 3. Millet MecBisü CHP Grup Başkanvekili 
Altan öymen'ıin eşi Sayın Aysel Öymısn, 23 yıldian 
beri Maliye Bakanlığında önemli göllerlerde bulun
maktadır. Atandığı Hazine Genel Müdürlüğünde 
1955 yılından bu yana Ödemeler Dengesi Şube Mü
dürü, Konsorsiyum Şube Müdürü, Dış EkonomÛk 
îişkiler Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcılığı 
görevîerıinde bultfîzsnuşıîur. 

Son AP-MSP-MHP Hükümefâ dönemlinde Hafi
ne Genel Müdür Yardımcılığına getirClmiiştıir. 

Yıine bir süre önceki hükümıeftl'er döneminde Al
manya'da Bonn Büyükelçiliği Maliye Aifceşesi ve Pa
ris'te Kalkınma için İktüsadi İşbirliği (OCDE) nez-
dünde Türk Delegasyonu Ekonom'ik MüşavirKği gö
revlerinde bulunmuştur. 

Sayın Aysel Öymen bu görevlere S.B.F. Maîıi ve 
Ekonomik Şube mezunu olanaktan da öteye ABD.' 
nflie Temıessey ÜnâversMesinde Ekonomi Uzmanlığı 
öğrenimi yapmış ve İngilizce, Almanca ve Fransızca 
dfflerini bilmesi gibi nitellikleri nedeniyle getirilmiş
tir. 

Görüldüğü gibi önceki hükümetler dönemlinde 
önemli görevlere getirilmiş olması bugünkü göreve 

gelmesini yadırgatmayacak kadar doğal karşılanacak 
bir alama olduğunu kanıtlamakladır. 

Bu denli atamaları sadece görevlimin eş duruımuy-
ja değerlendürmek olanağı yoktur. Böyle bir değer-
lendirme önceki Hükümetlin yaptığı atamayı gözö-
nüne almadan yapılamaz. 

Soru 4. Bu nvisalSer Devletlin makam ve men
suplarının CHP teşkilatı ve yakmSarınız tarafından 
parsellenip işgal edilmesi anlamını taşımaz mı? 

Cevap 4. Yukarıdaki cevaplardan anlaşılacağı 
gibi Devletlin makamlarının CHP örgütü mensupları 
ve Sayın Başbakanın yakınları tarafından parsellenip 
işgal ediîımesii söz konusu bile olamaz. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
kanlık makam arabalarının amaç dışı kullanıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı (7/201) 

7.3.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Başbakan Sa
yın Bülent Ecevit tarafından cevaplandırılmasına 
tavassutlarınızı saygılarımla rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak 

1. Bundan bir ay kadar önce Başbakanı bulun
duğunuz Hükümetinize alt bir başkanlığın resmi ba
kan arabası bir gece Kızılcahamam'a gitmiş ve ba
kan arabasının içinde iki erkek ile iki kadın da bu
lunmuş mudur? Bunlar kimlerdir, devlet memuru 
mudurlar? 

2. Kızılcahamam'daki bir motel önüne çekilen 
resmi kırmızı plakalı makam arabasının orada dev
riye gezen polis ekiplerince fark edildiği ve kırmızı 
plakada belirtilen Sayın Bakanın Ankara'da olduğu
nun ve arabanın içinde bulunan iki kadımn ahlaki 
seviyelerinin düşük kimseler olduğunun tespit edildiği 
ve durumdan Başbakanlığın haberdar edildiği doğru 
mudur? 

3. Doğru ise devletin şeref ve itibarını zedeleyen 
bu davranıştan ötürü, bu olayın müsebbipleri hak
kında herhangi bir soruşturma açıhnış ve disiplin 
yoluyla gerekli cezalandırmaya gidilmiş midir? 

4. Hükümetin başı olarak bakanlık makam ara
balarının birtakım kimselerin keyfi gezintileri için 
tahsis edilmesinin önüne geçmeyi düşünüyor musu
nuz? 
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TC 
Başbakanlık 28 . 3 . 1978 

Parlamento ite İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 02460 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lig! : 20 . 3 t 1978 tarih ve 7/201-1466/8015 sa

yılı yazınız. 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak tarafından 
Sayın Başbakanımıza yöneltilen «Bakanlık makam 
arabalarının amaç dışı kullanıldığı iddiasına» ilişkin 
yazılı soru önergesine Başbakanımız adına cevabımız 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakam 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak tarafından 
Başbakanlığa yöneltilen «Bakanlık makam arabala
rının amaç dışı kullanıldığı iddiasına» ilişkin yazılı 
soru önergesine cevâp: 

Soru : 1. Bundan bir ay kadar önce Başbakanı 
bulunduğunuz Hükümetinize ait bir bakanlığın res
mi bakan arabası ile gece Kızılcahamam'a gitmiş ve 
bakan arabasının içinde iki erkek ile iki kadın da 
bulunmuş mudur? Bunlar kimlerdir, devlet memuru 
mudurlar? 

Cevap : 1. Olay makam şoförü tarafından yara
tılmıştır. 

Soru : 2. Kızılcahamam'daki bir motel önünde 
çekilen resmi kırmızı plakalı makam arabasının ora
da devriye gezen polis ekiplerince farkedildiği ve kır
mızı plakada belirtilen sayın bakanın Ankara'da ol
duğunun ve arabanın içinde bulunan iki: kadının ah
laki seviyelerinin düşük kimseler olduğunun tespit 
edildiği ve durumdan Başbakanlığın haberdar edildi
ği doğru mudur? 

Soru : 3. Doğru ise devletin şeref ve itibarım 
zedeleyen bu davranıştan ötürü, bu olayın müsebbib-
leri hakkında herhangi bir soruşturma açılmış ve di
siplin yoluyla gerekli cezalandırmaya gidilmiş mi
dir? 

Cevap : 2, 3. Savcılık tarafından tahkikata geçil
miştir. 

Başbakanlıkça disiplin kuruluna sevkedflmiş olan 
şoför, bu sırada istifa etmiştir. Ancak yasalar gere
ği disiplin kovuşturması devam etmektedir. 

Soru : 4. Hükümetin başı olarak Bakanlık ma
kam arabalarının birtakım kimselerin keyfi gezinti
leri için tahsis edilmesinin önüne geçmeyi düşünü
yor musunuz? 

Cevap : 4. önceki Hükümet döneminde makam 
arabalarının şoförleri meskenlerinin bulunduğu yer
de parkedilmesi durumu bu nevi olaylara neden ol
duğu görülmüş, gerekli tedbirler alınarak Devlet Ba
kanları makam arabalarının Başbakanlık merkez bi
nasında parketmeleri sağlanmıştır. 

Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

...<... » © « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

125 NCt BİRLEŞİM 

29 . 3 . 1978 Çarşamba 

(TBMM Birleşik Toplantısından sonra) 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
!l. — Cumhuıtbaşlkanlığı tezkeresi. 
2. — Meclis Araştırması önergesi. 
3. — Genel Görüşme önergesi. 
4. — Mdllet Meclisi Başkanlığının milletvekillerine 

izin verilmesine ilişkin tezkeresli. 

5. — içtüzüğüm 38 nıdi maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak ve 10 
arkadaşının, gözaltına alman bazı kişilere işkence 
yapıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/18) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Urfa Milletvekili Salih Özcan ve 9 arkada

şının, Doğu ve Güneydoğu 'bölgelerimin sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 

2. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 9 ar-
ikadaşının, Ege tütün piyasasında üreticinin zarara 
uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İstan-» 
bul Milletvekili Sadettin Bilgiç'in bir bankayı zarara 
uğrattığı iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/47) (*) 

2. — Çorum Milletvekili Şükrü Bütün'ün, 1.8.1977 
günü Mecliste olay çıkaran dinleyicilere ilişkin Baş-! 
bakandan sözlü soru önergesi. (6/48) (*) 

3. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiçmez' 
in, 4 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlık çalış
malarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/49) (*) 

4. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, Ay-> 
valık - Vakıflar Kampına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/50) (*) 

5. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, din gö
revlilerinin hafta tatili sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/51) (*) 

6. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Milli Güvenlik Kurulunun toplanmayış nedenlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/52) (*) 

7. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, zam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/53) (*) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do-
ğan'ın, yargıç ve savcıların can güvenliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/54) (*) 

9. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, Van 
depremi felaketzedeleri için açılan yardım kampanya^ 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/55) (*) 

10. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Cia -. Kontr - Gerilla ve Türkiye adlı kitapta bahse
dilen Kontr - Gerilla örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/56) (*) 

11. — Kayseri Milletvekili A. Gani Âşık'ın, yurt 
dışına gönderilen din görevlilerine ilişkin Başbakan-* 
dan sözlü soru önergesi. (6/57) (*) 

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



12. — Kocaeli Milletvekilli Kenan Akman'm, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (•) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et

kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2. — İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zelifaa'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)* 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (Sr 

Sayısı : 12) (Dağıtma 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'mn, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez llçesû, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm 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, Aşağıçahca 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 kayıtlı 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 fıkrasımn kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

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 nci fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 .2 .1978) 

15. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesi adıyla Trabzon'da bir 
üniversite kurulmasına ilişkin 6594 saydı Kanunda 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve Milli 
Eğitim Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 55) 
(Dağıtma tarihi : 28.. 2.1978) 

X 16. — Milletlerarası Para Fonu ile Milletler-: 
arası İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için 
Hükümete yetki verilmesine dair 5016 sayılı Kanu
na ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına dair Andlaşmasmın uygun gö
rülmesi ve Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankasına katılmak için Hükü
mete yetki verilmesine dair Kanunun 798 sayılı Ka
nunla değişik 2 nci maddesini değiştiren 28 . 5.1970 
tarih ve 1265 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci madde
leri ile Milletlerarası Finansman Kurumuna katılmak 
için Hükümete yetki verilmesine dair 6850 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komisyonları rapor-; 
lan. (1/50) (S. Sayısı : 59) (Dağıtma tarihi: 3.3.1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad-f 



desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3 .1978) 

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

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7,3.1978) 

20. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Trab
zon iktisadi 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) 

21. — 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 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu* 
nanların yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Saibri 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* 
İışma sürelerimin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa
yılı 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 işler ve Plan 
Komisyonu raporları. (1/93, 2/431, 2/437, 2/444, 2/474, 
2/481) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 21.3.1978) 


