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TUTANAK DERGİSİ 

138 nci Birleşim 

27 .4 .1978 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMALAR 

Sayfa 
371:372 

372 

373,397 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 373,381 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 373,381 
1. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, 

Kars olayları konusunda gündem dışı konuş
ması, 373:375 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet 
Özutku'nun, 1 Mayıs tedbirleri konusunda gün
dem dışı konuşması. 375:376,381:385 

3. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Ka-
rakoç'un, Malatya olaylarının değerlendirilmesi 
hakkında gündem dışı konuşması. 376:379 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 

1. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai 
Kutan ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre 
kompleksinin mühendislik ve satmalına hizmet
lerinin ihalesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 

379 

Sayfa 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/25) 379:380 

C) Tezkereler ve Önergeler 380 
1. — Sayın üyelerden bazılarına izin veril

mesi hakkında Başkanlık tezkeresi. (3/297) 380 
2. — Bir yasama yılında 2 aydan fazla izin 

alan Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'a ödeneğinin verilebilmesi hakkında Baş
kanlık tezkeresi. (3/298) 380 

3. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gülte* 
kin Kızüışık'ın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi. (4/102) 380:381 

V. — SEÇİMLER 381 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 

seçim. 381 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLİS ARAŞTIRMASI 386 

A) Öngörüşmeler 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 

10 arkadaşının, bazı bakanların yakınlarının 
gümrüklerdeki yolsuzluk olaylarına karıştığı id
dialarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 

386 
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Sayfa 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/20) 

2. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup 
Başkanvekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşı
nın, Hükümetin ekonomik politikası ve hayat 
pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/5) 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 
9 arkadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapı
lan uygulamaların yasalara aykırı olup olmadı
ğım saptamak amacıyla Anayasnın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/21) 

4. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 
arkadaşının, Kültür Bakanının milli kültürümü
ze ilişkin tutum ve davranışları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/6) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı 
dernekler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyannca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/22) 

6. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının, hayat pahalılığı konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

7. — Niğde Milletvekili Sadi -Somuncuoğlu 
ve 10 arkadaşının, Malatya olaylarında Başba
kan ve İçişleri Bakanının tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/7) 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, 

yaşlı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan 
yardımın artırılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/58) 

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/24) 
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386 

386 

386 

386 

387 

387 

387 
387 

387 

387 
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Sayfa 
3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 

basın toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/25) 387 

4. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 
Bakanlık girişindeki tabloların kaldırılmasına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/26) 387 

5. — Kahramanmaraş Miletvekili Mehmet 
Şerefoğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi 
il ve ilçe binasına yapılan saldırıya ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/30) 387 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
görevden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/31) 387 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, anarşik olayların önlenmesinde polis 
yerine askeri birliklerin kullanılmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/32) 387 

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu' 
nun, yüksek dereceli bazı emniyet mensuplarının 
görevden alınmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/33) 387 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/34) 387:388 

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu* 
nun, bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 388 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, polis dernekleri üyesi emniyet görevlileri
nin tayinlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/36) 388 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
İstanbul valisine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/37) 388 

13. — Çorum Milletvekili Mustafa Kemal 
Biberoğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yüksel
tilmesine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/38) 388 

14. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz' 
un, Emek Mahallesi - Kız Meslek Lisesi in
şaatına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/39) 388 

15. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
bazı derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/40) 388 
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Sayfa 
16. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher' 

in, Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki 
Danıştay kararına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/41) 388 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Ti-
murağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörele
rinin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/42) 388 

18. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Ti-
murağaoğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yöreleri
nin sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/43) 388 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
m, yabancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Ba
kanlığı mensupları bulunup bulunmadığına iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/45) 388 

20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
çevre kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrika-

Ereğli Kömür İşletmesi Müessese Müdürlüğü 
Kandilli bölgesinde meydana gelen ve 17 işçinin ölü
mü ile sonuçlanan grizu kazası hakkında Zonguldak 
Milletvekilleri Ömer Barutçu ile Burhan Karaçelik; 

Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu da, açılan 
Marmara ekici tütün piyasasında tespit edilen taban 
fiyatının tütün ekicisini güç duruma düşürdüğü ko
nusunda gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yü
celer, 25 . 4 . 1978 tarihli 136 ncı Birleşimde, güb
re darlığı çekildiği hakkında gündem dışı konuşan 
Tekirdağ Milletvekili Halil Başol'a, 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı da, 
tütün piyasası konusunda gündem dışı konuşan Ko
caeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'na cevap veren 
birer konuşma yaptılar. 

Sayfa 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/46) 388 

21. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
2022 saydı Kanunun uygulanmasına ilişkin Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/44) 388 

22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin. 
Diyanet İşleri Başkanlığında görevden alman 
müfettişlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/59) 388 

23. — Sivas Miletvekili Ali Gürbüz'ün, 
«Kurtarılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/60) 388 

24 İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, 
Hükümetin dış politikasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/61) 389 

VIII. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 389 
1. — Devletçe işletilecek madenler hakkın

da kanun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Tekno
loji ve Ticaret komisyonları raporları. (1/102) 
(S. Sayısı : 73) • 389:397 

Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, gün
demde bulunan 10/24 esas numaralı Meclis Araştır-
msaı Önergesinin Genel Görüşmeye çevrilmesine dair 
önergesi okundu; gereğinin yapılacağı bildirildi. 

ı 
Danışma Kurulunun : 

20 . 4 . 1978 tarihli 135 nci Birleşimde, Doğu ve 
Güneydoğu bölgelerinin sorunları konusunda açıl
ması kararlaştırılan 8/4 esas numaralı Genel Görüş
menin 3 . 5 . 1978 tarihli Birleşimde yapılmasına 
dair önergesi kabul edildi. 

AP Millet Meclisi Grup Başkan vekili Hayrettin 
Turgut Toker ve 12 milletvekilinin, Anadolu Ajansı 
Genel Kurul toplantısının ve Yönetim Kurulu seçimi
nin yasalara aykırı olarak yapılmasına ve CHP ile 
Hükümetin tek taraflı sesi haline getirilmesine göz 

••« -«••>•••« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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yumdukları iddiasıyla Maliye Bakanı Ziya Müezzin-
oğlu, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coşkun ve 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler haklarında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin. (11/3) günde
me alınması, yapılan görüşmelerden sonra reddolun-
du. 

n . — GELEN 
27 . 4 . 1978 

Rapor I 
1. — Nuri Sayın'm özel affına dair kanun teklifi

nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. I 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka- 1 
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergeleri I 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm Tür

kiye - NATO ilişkileri ile SSCB Genelkurmay Baş
kanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/68) I 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan I 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi. (6/69) 

3. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nm, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlanna ilişkin Başba- { 
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

4. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

Yazılı Soru Önergeleri i 
1. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 

Gümrükler Genel Müdürlüğüne bağlı kadrolar ile 
Gaziantep il merkezindeki üzüm alımlarına ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/227) 

2. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, Ga
ziantep köyleri elektrik hizmetlerine ilişkin Enerji ve I 
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27 Nisan 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 19.35'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Çanakkale 

M. Şevket Doğan İrfan Binay 
Divan »Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban 

No. : 52 
KÂĞITLAR 

Perşembe 

Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/228) 

3. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, Ga
ziantep ili altyapı hizmetlerine ilişkin Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/229) 

4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 12 
Mart döneminde takibata uğrayanların fişlerinin ya
kıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/230) 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, ekmek
lik buğday tahsisi uygulamasına ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/231) 

6. — Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip GUI' 
ün, Ereğli Kömürleri İşletmesi Armutçuk Kömür 
Bölgesinde meydana gelen grizu patlamasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/232) 

7. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize - Çay
eli bölgesindeki bakır madeni sahasına ilişkin Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/233) 

8. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Doğu Ka
radeniz Bölgesinde petrol araştırması yapılıp yapıl
madığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/234) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 

ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre kompleksinin 
mühendislik ve satmalına hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

>m t m 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 138 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını yük
sek sesle bildirmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler çoğunluğumuz vardır. 

Başkanlık Divanı olarak 1 nci yoklamayı yapaca
ğız, eğer çoğunluk olmazsa 2 nci yoklamayı da yapa
cağız. 1 nci yoklamada çoğunluk varsa, 2 nci yokla
mada da çoğunluk varsa oturumlara başlayacağız. 
O meyanda sayın üyeler geldiklerini derhal Başkanlı
ğa bildirsinler, oturumun açılışından itibaren kısa bir 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) GÜNDEM Di 

1. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebinin, Kars 
olayları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Efendim, Kars olayları hakkında 
Kars Milletvekili Sayın Hidayet Çelebi gündem dışı 
söz istemişlerdir, buyurun efendim. (AP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Çelebi, konuşma süreniz 5 dakikadır. 
HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; huzurlarınıza Karslı hemşehrile
rimin üzüntülerini dile getirmek maksadıyla çıkmış 
bulunuyorum. 

Ülkedeki anarşi ve huzursuzluğun, her gün artan 
şiddetle tırmandığı, tahammül edilmez boyutlara ulaş
tığı görülmektedir. Maalesef Hükümetin bu konlı 
olayların süregeldiği günlerde yaptığı en önemli icra
at ise çelişkili ve suçlu laf üretmek, televizyon ekran
larında arzı endam ermektir. 

Bu Hükümetin işbaşına geldiği günden beri, vata
nın her tarafında bomba patlamaları, kurşun sesleri, 
soygunlar ve cinayetler alabildiğine artmıştır. Anarşi 
ve kanlı olaylar, sükûnetin, emniyet, birlik ve bera
berliğin en çok olması gereken hudut şehrimizi de 

zaman içinde bildirirlerse yoklamaya kaydedilecek
ler, eğer oturumun sonuna doğru bildirirlerse onu ka
bul edemeyeceğiz. O bakımdan bu hususu Başkanlık 
Divanı olarak arz ediyorum. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — 2 nci yok
lama ne oluyor? 

BAŞKAN — Efendim şimdi çoğunluk vardır, o 
itibarla bu yoklamada bulunmayan arkadaşlarımız 
şu anda salona teşrif ediyorlar mesela, onlar derha! 
bulunduklarını bildirsinler Başkanlık Divanına, onla
rı da yoklamaya ilave edeceğiz efendim. 

L KURULA SUNUŞLARI 

KONUŞMALAR 

büyük acılar ve derin üzüntüler içerisine sürüklemiş
tir. Huzur ve emniyet içerisinde yaşayan hemşehrile
rim, Ecevit Hükümetinin işbaşına gelmesinden cesa
ret ve destek bulan sol militanların zulüm ve baskısı 
altında tedirgin olmuşlardır. Bölücü ve solcu olmayan 
hemşehrilerimin çocukları okullarına devam edemi
yor ve şehrin büyük bir bölgesine giremiyorlar. 

Ecevit Hükümetinin işbaşına geldiği günden beri, 
Kars'ta meydana gelen olaylardan bazılarım Yüce 
Meclisin değerli üyelerine arz edeceğim. 

13 Ocak 1978 günü solcu militanlar, koruyucula
rının hükümet olma sevinci içerisinde, Alpaslan Li
sesi öğrencileriyle beraber eylemlere geçmişlerdir. 
Şehrin sokaklarına bu eylemlerini yayıyorlar. Saldırı 
ve tahriplere mani olmak isteyen emniyet kuvvetle
rinden 6 polis memuru yaralanıyor, hastaneye kaldırı
yor, bunlardan bir polis memurunun bacağı kesiliyor. 

17 Ocak 1978 günü Cumhuriyet Lisesinde iki öğ
retmen okul bahçesinde dövülüyor. 

Tansiyonun bu derece yüksek okluğu bir ortamda 
olayları değerlendiremeyen basiretsiz Hükümet, 23 
Ocak 1978 günü 1 öğretmenin öldürülmesi, 1 öğren-
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cinin yaralanmasına, 1 matbaanm ve muhtelif işyer
lerinin tahrip edilmesine neden oluyor. O gün şehrin 
sokakları Moskof harbinden beri görülmemiş acıma
sız saldırılara sahne oluyor; ancak askeri birliklerin 
celbedilmesi neticesinde daha fazla kan dökülmesi ön
leniyor. 

Bu kanlı olayların akşamı televizyon haberlerinde 
Kars Vali Vekili ile Dede Korkut Eğitim Enstitüsü 
Müdür ve Yardımcılarının görevlerinden alındıklarım 
dinledik. 

Bu eğitimcilerin görevlerinden uzaklaştırılmaları
nın, müfettiş raporlarının mı, yoksa Başbakanın tele
vizyon ekranlarında eğitim enstitülerinden yakınma
larının bir neticesi mi olduğunu anlayamadık. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İdarecilerin - görevden alınmaları huzur getirmedi; 
bahusus kanlı olaylar ilçelere de yayıldı, gözyaşları 
aktı. 

Kanlı olayların devamı 24 Ocak 1978 günü Selim 
İlçemizde sahnelenmiş elim hadiseler, jandarma bir
liklerimizin müdahalesiyle önlenmiştir. 

29 Ocak 1978 gecesi, malum nedenlerle erken ta
tile itilen öğrencilerin oturdukları dükkân silahla ta
randı, 1 öğrenci öldürüldü, 3 öğrenci yaralandı. 

21 Şubat 1978 günü Milli Eğitim Bakanlığının 
okulları kapatma kararı neticesi, Ardahan'da ailesi
nin yanına giden eğitim enstitüsü öğrencisi, evine ya
pılan baskında, Karayolları işçisi olan babası ve kar
deşleriyle birlikte insafsızca dövüldüler, evleri benzin 
dökülerek ateşe verildi Bu olaylarda bir kiişi öldü
rüldü, baskında dövülen öğrenci, kaldırıldığı Sosyal 
Sigortalar Kurumu Erzurum Hastanesinde öldü. Olay 
günü pek çok işyeri ve mesken, tahrip Ve yağma 
edildi. 

3 Nisan 1978 günü Cumhuriyet Lisesinde meyda^ 
na gelen anarşik olayda, işyerleri ve meskenler taş
lanmıştır. Emniyet kuvvetlerinden yardım isteyen 
hemşerUerime, bizzat emmiyet müdürü, «faşistler» di
ye bağırarak anarşinin daha da artırılmasına sebep 
olmuştur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Ardahan'da süregelen anarşik olaylarda, Kars 
Emniyet Müdürünün tarafgir tutum ve baskısına ta
hammül edemeyen Ardahan Emniyet Komiserinin 
İntihar ettiği rivayeti vardır. 

28 Nisan 1978 günü İğdır'da bir lise öğrencisi ta
banca ile öldürülüyor. İlçe sakinleri ve merhumun. 
yakınları mezarlıkta bulundukları sırada, işyerleri ve 
meskenler tahrip ve yağma ediliyor. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Tahrik edenler 
kim?.. Sen onları söyle... 

HİDAYET ÇELEBİ (Devamla) — İlçede yangın
lar çıkartılıyor. Askeri birliklerimizin müdahalesi ile 
hadiseler, kısmen önleniyor. İlçeye halen giriş çıkış
lar yasaklanmıştır, halen sokağa çıkma yasağı vardır. 

23 Nisan 1978 günü en sakin kazamız Sarıkamış' 
ta sol militanların çıkarttıkları olaylara Cumhuriyet 
Halk Partili Belediye Başkanının zabıtalarının iştira
kiyle olaylar büyüyor, pek çok işyeri tahrip ediliyor. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, Sözünüzü toparlayın. 
HİDAYET ÇELEBİ (Devamla) — 28 Nisan 1978 

günü Kars'ta cereyan eden olaylar, radyo ve televiz
yonun verdiği yalan haberler şeklinde değildir. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Yahu daha o ta
rihe gelmedik, 28 Nisan yarın. 

HİDAYET ÇELEBİ (Devamla) — Milliyetçi gö-
rüşe sahip Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden 'bir grup, 
toplu halde, okullarına giderken, daha evvel planlan
mış sol görüşlü Endüstri Lisesi öğrencilerinin iki yön
den geliştirdikleri insafsız saldırıya uğruyorlar, 6 mil
liyetçi öğrenci ağır yaralanıyor. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, sözünüzü toparlayın. 
Lütfen, Sayın Çelebi. 

HİDAYET ÇELEBİ (Devamla) — Sayın içişleri 
Bakanı, Malatya olayları sizleri uyandırmadı mı? Bu 
tip olayların olması muhtemel yerler daha evvel ifade 
edilmesine rağmen tedbirler alınmadı. Şimdi tekrar 
İkaz ediyoruz; 1 Mayısta Kars ve Türkiye'nin muhite* 
lif yerlerinde daha vahim olaylar olabileceği tahmin 
edilmektedir. Tedbir alın. Şayet anarşinin gücünüzü 
aştığını kabul ediyorsanız istifa edin. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BEKİR ADIBELLİ (Ankara) — Sen arzu ettik
ten sonra, tamam. 

HİDAYET ÇELEBİ (Devamla) — Ülkeme ve 
mMelâne yazıktır. Daha fazla zulme tahammülü yok
tur. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi, toparlayın sözünüzü. 

HİDAYET ÇELEBİ (Devamla) — Sayın Başba
kanın, Cumhuriyet Halk Partisinin Küçük Kurutta-
yiîida 'hayretimizi mucip olan şiddetli bir öfkeyle be
yan ettikleri, «Anarşiyi ortadan kaldırmak için gere
kirse ameliyat edeceğiz» sözleriyle neyi kastediyor
lar? Yapsınlar görelim. Yeter ki, doğru teşhis kon
sun, anarşi ortadan kalksın, miikt, özlediği huzur ve 
sükûna kavuşsun. «'Biz, hükümet olursak anarşi ol
maz» diyenler, neredesiniz? (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri) 
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BAŞKAN — Sayın Çelebi, toparlayın, rica edi
yorum. Son cümlenizi rica ediyorum. 

HİDAYET ÇELEBİ (Devamla) — Hudut şehri
mizde, süregelen kanlı olayların son bulması için va
tandaşlarım Hükümeti anyor. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (AP ve MHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Özutku' 
nun, 1 Mayıs tedbirleri konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — 1 Mayıs tedbirleri hakkında Afyon
karahisar Milletvekilli Sayın Mehmet Özutku gündem 
dışı Söz istemektedir. 

Sayın Özutku, buyurun efendim. 
Sayın Özutku, müddetiniz 5 dakikadır, lütfen ta-

şırmayın, bilhassa rica ediyorum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Geçtiğimiz yıl yapılan ve 36 ölüm, yüzlerce yara
lama olayının meydana geldiği kanlı 1 Mayıs ihtilal 
provasının bu yıl yine aynı meydanda tekrarlanması 
için müracaatta bulunan DİSK'e, önce Taksim Mey
danında toplantı yapılamayacağım bildiren Hükü
met, bilahara aşırı solun iradesini kabul ettirmesiyle 
bu kararından vazgeçmiş ve bu meydam yine miting 
için DİSK'e tahsis etmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Taksim Meydanının 
adı bile, geçen yd yapılan gösterilerden önce Tür
kiye Gizli Komünist Partisinin sözcülüğünü yapan 
bir korsan radyonun verdiği emirle, 1 Mayıs Alanı 
olarak değiştirilmiştir. Bu yıl yapılan davetlerde bu 
isim kullanılmıştır. Son 4 ayda meydana gelen anar
şi olayları, yurdun muhtelif bölgelerinde vukubulan 
sabotajlar ve kitle halindeki silahlı mücadeleler, 20 
Martta meydana getirilen, DİSK'le TÖB - DER'in 
önderliğini yaptığı ve Hükümet Başkanı olarak Sa
yın Ecevit'in yasa dışı ilan ettiği eylemler, Malatya, 
İğdır, Kars, Pazarcık olayları, komünizmin stratejisi 
gereği kardeşi kardeşe kırdırma faaliyetleri ve bir iç 
harp çağırışıdır. Bütün Türkiye sathında meydana 
getirilen bu hadiseler havayı gerginleştirmiş, Türkiye 
barut fıçısı haline getirilmiştir. Bunun üzerine bir de, 
1 Mayısta yapılacak tahrik ve katliamlar eklenirse 
Türkiye'de çok daha büyük hadiseler olabilir ve şunu 
şimdiden ilan edelim ki, meydana gelecek olayların 
ve ölümlerin sorumlusu iktidar ve Halk Partisi ola
caktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Adam öldürmeye 
mi hazırlanıyorsun? 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Hazırlayan
lar .sizlersiniz, yardımcılarınız. 

BAŞKAN — Sayın Özutku... 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Faşistler di
ye bağıranlar, meydanlarda bağıranlar size bağırıyor
lar bugün. Aklınızı başınıza toplayın. (AP sıraların
dan alkışlar) 

Türkiye'nin güvenliği sebebiyle 1 Mayısta yapıla
cak yürüyüş ve mitingler iptal edilmen' ve kardeş kanı 
akıtılmasına mani olunmalıdır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Ve kullanılacak sloganlar 
da bu söylediklerimizi teyit eder mahiyettedir. 

«Kontrgerilla, MİT, toplum polisi dağıtılsın» Slo
ganlara dikkat edin: «141 - 142 nci maddeler kaldırıl
sın» 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Çok 
doğru. 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Türkiye'yi 
teslim etmeyeceğiz, iyi biKn bunu. (CHP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın özutku, konuşmanıza devam 
edin. 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — «Kıbrıs'ta 
işgale son» 

Kimdir Kıbrıs'taki işgalci? (CHP sıralarından 
«Rumlar» sesleri) 

Türk ordusunu işgalci sayanlar bu milletten de
ğildir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

«Halklara özgürlük» ve buna benzer yüzlerce 
slogan. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Orduyu Kıbrıs'a 
siz mi çıkardınız? 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Siz göndermedi-
niz Kıbrıs'a orduyu. 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Türk ordu
sunu Türk Milleti çıkardı. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Bütün bunlar gösteriyor ki... (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Tahammüllü olun, dinleyin. Sözden de mi vergi 
alacaksınız yoksa? Vergicibaşları... 

BAŞKAN — Sayın özutku, lütfen sataşmalara 
cevap vermeden, rica ediyorum efendim. 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Öğrenin, iyi 
öğrenin bunları. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, muhterem milletve
killeri, Türkiye, Çekoslovakya, Macaristan, Küba ve 
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Türkistan misali gibi bir iç harbe sürüklenmek iste
niyor. Bununla da kalmayıp, dışa bağlı komünist dik
tatörlüğe teslim edilmek isteniyor. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Vah vah, 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Geçtiğimiz 
yıl meydana gelen 1 Mayıs katliamı, devlete ve mil-. 
lete düşmanlıkta birleşen; fakat metot farkkhkları 
yüzünden aralarında bir gerginlik ve rekabet bulu
nan çeşitli sol fraksiyonların eseridir ve bu yıl 
1 Mayıs gösterileri İstanbul'dan başka Tunceli, Gazi
antep, Elbistan ve Erzincan'a da sıçratılmıştır. Bu yıl 
yapılacak 1 Mayıs gösterilerine de bütün sol fraksi
yonlar katılma ve önderlik etme yarışma girmişlerdir. 
Bu yüzden şimdiden aralarında tansiyonun yükseltil
diği Ye rekabetin körüklendiği nazarı dikkate alına
rak, bu yılkı gösterilerin geçen yılkı gösterilerden da
ha kanlı geçeceği tahmin edilebilir. (CHP sıralarından 
«Falcı mısın sen?» sesleri) 

BURHAN ECEMİŞ (Niğde) — Sayenizde. 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Muhterem 
milletvekilleri, 1 Mayıs niçin bu tarzda kutlanmak is
tenir? Bu soruya en açık cevabı, Sosyalist Enternas-
yonelin 1893 yıh Zürih Kongresinde bir delege şöyle 
ifade eder : 

«Biz 1 Mayıs kutlamalarım harekete geçirici bir 
araç, proletaryayı ayaklanmaya hazırlamada iyi bir 
araç olarak görüyoruz» 

Evet. 1 Mayısta yapılacak olan yürüyüş ve miting
lerin hedefini göstermek için bundan daha açık bir 
ifade bulmak mümkün değildir. 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Nere
den okudun bunu? 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Çok cahil 
kalmışsın. 

BAŞKAN — Sayın Özutku, toparlayın Mitfen. 
MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Hedef bütün 

proletaryayı ayaklandırmaya, yani ihtilale hazırla
maktır 1 Mayısta. 

Bu açıklama hepimizi uyarmalıdır. Bütün Ana
yasal kuruluşların ve siyasi partilerin vatanın bölün
mezliği, milletin bütünlüğü ve devletin bekası ilkeleri 
etrafında bütünleşmesi ve saf tutması günüdür. Şu
nu bütün cihana ilan edelim ki, Türkiye bir Maca
ristan, bir Çekoslovakya, bir Türkistan ve bir Küba 
değildir ve olmayacaktır. (AP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özutku, toparlayın rica edi
yorum, lütfen. I 

MEHMET ÖZUTKU (Devamla) — Toparlıyo
rum, efendim. 

Milletimiz ve Devletimiz ilelebet payidar ola
cak iç ve dış düşmanları kaShred'ilecektir. 

Hepinize saygılar sunanm. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özutku, 
3. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Karakoç' 

un, Malatya olaylarının değerlendirilmesi hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Diyarbakır Milletvekili Sayın Ba
hattin Karakoç, Malatya olaylarının değerlendirilme
si hakkında gündem dışı söz istemişlerdir; buyurun 
efendim. 

Sayın Karakoç, konuşma süreniz 5 dakikadır 
efendim. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Ülkemizin içinde bulunduğu çeşitli darboğazlar 
arasında, her kesimden vatandaşlarımız için üzüntü 
ve endişe kaynağı olan anarşik olaylar, diğer sorun
ları bütünüyle geriye iterek gündemdeki birinci şura
yı işgal etmeye devam etmektedir. Bu konudaki de
ğerlendirmeler ve öneriler çeşitlidir. Ancak, hemen 
herkes bu Olaylar karşısında milli birlik ve bütünlü
ğün zorunluluğunu kabul etmekte ve her vesileyle 
dile getirmektedir. 

Bu zorunluluğa rağmen, Devlet yöneliminde hak 
iddia eden siyasi partilerimizin ve politikacılarımızın, 
milli birlik ve beraberliğe kastetmişcesine konuyu si
yasi açıdan istismar etmek yolundaki davranışları 
halkımız için ayn bir üzüntü ve endişe kaynağı ol
maktadır. 

Olayları daima kendi siyasi görüşü lehinde yo
rumlamak, birtakım gerçekleri görmemezlMen gele
rek, hatta maskeleyerek kamu oyunu yanıltmak, her 
olaydan siyasi rakibini suçlayacak sonuçlar çıkarma 
gayretleri, halkımızın üzüntüyle, hatta nefretle izle
diği davranışlar olarak demokratik toplum yaşamı
mız üzerindeki zararlı etkilerini sürdürmektedir. 

Bu nitelikleriyle polemiğe kalkışan, anarşik olay
lardan yakman birkısım politikacılar milli birlik ve 
beraberlik gereğinden de söz etmekte; fakat tam da 
bunu söylerken milli birlik ve beraberliğe bir balta 
da kendisi indirmektedir. 

25 Nisan Salı günü Adalet Partisi Milletvekili 
Sayın Sebati Ataman arkadaşımız yaptığı gündem 
dışı konuşmada, bu nitelikleriyle beni ve konuşmayı 
izleyen çeşitli partilerden milletvekili arkadaşlarımı 
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üzmüştür. Sayın Ataman'ı daima Meclisimizin tec
rübeli, ağırbaşlı, yalnız kendi grupu içerisinde değil, 
diğer gruptaki arkadaşlar üzerinde de büyük saygın
lığı olan bir arkadaşımız olarak düşünmüşümdür, 
düşünmeye şu anda da devam ediyorum. 

Sah günü yaptığı konuşmayı bu düşüncemle de 
bağdaştıramadığım içindir ki üzüntüm bir kat daha 
artmıştır. Sayın Ataman konuşmasında; miBi birlik 
ve beraberliğin Anayasamız karşısındaki durumunu 
beîifttikten, bir siyasi parti grup sözcüsünün 3 yıl 
önce bu kürsüden milli birlik ve beraberlik konu
sunda ki sözlerine değindikten sonra, bu birlik ve be
raberliğe ters düşen bazı konulara, noktalara gaze
telerden, iç ve dış basından alınmış bazı haberlere 
değiniyor ve bu değinme sırasında şunları dile geti
riyor: 

Bir dernek başkam; «Türkiye'de herkesin kendi 
anadilinden eğitim görebileceği bir eğitim sistemine 
ihtiyaç vardır» demiş, bir gazete haberi olarak. Ge
ne aynı dernek başkam Almanya'daki bir toplantıda, 
«Yurt dışındaki Türkiyeli çocuklara kendi anadilleri
ni unutturmayacak bir eğitim verilmelidir. Bilindiği 
gibi, Türkiyeli çocukların tümünün anadili Türkçe 
değildir. Bu nedenle, anadilleri Türkçe olmayan ço
cukların kendi anadillerini öğrenmeleri sağlanmalı
dır» demiş bir dernek başkanı ve devam ediyor Sa
yın Ataman, «Malatya olaylarını Kürt isyanı şek
linde veren Yunan yanlısı gazete ve radyolar sevinç
lerini dile getirdiler» diyerek bir gazete başlığını bu
rada ifade ediyor. Aynı gazetenin bir diğer başlığım 
'ifade ederek devam ediyor; «İngiliz Reuter Ajansı ile, 
İngiliz Times ve Fransız Figaro gazeteleri sözfbirliği 
etmişçesine, Malatya'nın, Kürt şehri olduğunu iddia 
ettiler» diyor. 

Bunlar basında şu veya bu şekilde çıkmış haber
ler; özellikle, büyük bir kısmı da yabancı basında çık
mış haberler. Bir haberdir; doğrudur, yanlıştır; doğ
ruluğu üzerinde durulabilir, değerlendirilmesi yapıhr; 
ama nihayet, yabancı basmm bir değerlendirmesidir; 
daha ziyade onüarm sübjektif, maksatlı tutumlarını, 
davranışlarım yansıtır. 

Sayın Ataman, bunlar karşısındaki görüşlerini be
lirtmeden, değerlendirilmesini ortaya koymadan, hiç
bir şey ilave etmeden kendi konuşmasına devam ede
rek şöyle diyor : «Şimdi ben soruyorum, milletvekille
rine soruyorum, bakanlara soruyorum, Başbakana so
ruyorum, Sayın Cumhurbaşkanına soruyorum : Ne 
duruyoruz? Neyi bekliyoruz?» 

Şimdi, Yunanlı gazete Mafetrya'daki olayları Kürt 
isyanı şeklinde gösteriyor; 'Figaro Gazetesi, Times 

Gazetesi, «Maflatya bk Kürt şehridir» diyor; Yunanlı 
gazeteler bundan sevinçlerini dile getiriyorlar ve bu 
haberler üzerine Sayın Ataman 'hiçbir mülahazada 
bulunmadan, 'bu görüşlerin lehinde veya aleyhinde 
herhangi bir mülahazada bulunmadan... 

BAHRİ DAĞDAS (Kars) — Sayın Ataman'a mı 
cevap veriyor, yoksa Malatya olaylarıyla ilgili nü 
konuşuyor?. 

BAHATTtN KARAKOÇ (Devanda) — İzin ve
rin, izin verin size cevap vereceğim. Konuşmamda 
bu endişemzi cevaplayacağım. 

BAŞKAN — lütfen efendim, bir dakika... Bağ
lamak üzere efendim. 

BAHATTtN KARAKOÇ (Devamla) — Şimdi, 
«Ne duruyoruz, daha ne bekliyoruz» diyor. Konuşma
nın gelişi ve bu Yunan gazetelerinin değerlendirme
lerine hiçbir şey katılmadan, «Ne duruyoruz, ne ya
pıyoruz» şeklindeki soru, öneri olarak şunu akla ge
tiriyor: «İşte, bir İsyan vardır, gidelim, bastıralım, 
üzerinde yürüyelim, isyancıları tenkil edelim». Bunun 
anlamı bu. 

Tekrar ediyorum, Sayın Ataman'a saygım var 
Saym Ataman'ın, tutarsız davranışlar içlinde buluna
cağını hiç bir zaman düşünmedim; yüne de bu Sözle
rinde bir yanlıştık olduğunu, maksadına uymayan bir
takım ifadeleri şu veya bu sebeple - ne olduğunu bi
lemiyorum; muhakkak ki, İstemediği bir sebepte -• söy
lemiş olabildiğini düşünüyorum ve temenni ediyorum. 
Onun içindir ki, burada Saym Ataman'ın İsmini vere 
vere konuşuyorum ki, kendilerine cevap hakkı doğ
sun diye Saym APli arkadaşım. Herhalde cevap lüt
federler ve yüreğimize su serperler; o ümitle konuşu
yorum. 

Şimdi, elbette ki, konuşmayı objektif şekliyle de
ğerlendirerek buna cevap verme durumundayım. Sa
yın Ataman'ın kendi niyetleri konusunda henüz bir 
bilgiye sahip olmadığım için, o niyetlere değinemiyo
rum. Eğer, niyetler, benim şu anda değerlendirmeme 
ters düşüyorsa kendilerinden ayrıca özür dileyece
ğim. Bu objektif değerlendirmeye değinerek diyo
rum ki, bu sözlerden ve konuşmanın genel havasın
dan sonuç olarak çıkarılan öneri, arz ettiğim gibi, 
«Hemen harekete geçelim, isyancıları ezelim.» Bu 
sonuç çıkıyor. 

'BAŞKAN — Saym Karakoç, lütfen, rica ediyo
rum bağlayın efendine 

BAHATTtN (KARAKOÇ (Devamla) — Bağlaya
cağım efendim. 
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Bu sonuca değinerek konuşmamı sUrdürüyorum, 
konuşmayı bu şekilde anladığım İçin, temenni ediyo
rum, ümit ediyorum ki, bu anlamam yanlıştır. Tek
rarlıyorum, öyle olması lazım gelir ama, bu şekilde 
anlamam için ortada bir sebep yok; o sebebi yarat
mak için burada konuşuyorum. 

MEHMET EŞREFOĞUU (Kahramanmaraş) — 
Yanlış anlamışsınız. 

BAJHATTİN KARSAKÖÇ (Devamla) — İnşallah 
öyledir; yanlış anlamışımdır. Yunan gazetelerinin - Sa* 
yın Ataman'ın da benimsediği anlaşılan - görüşleri
ne göre, İsyancı olarak nitelenen kimseler, hu Devle
tin vatandaşlarıdırlar ve her bM ülkemiz ve ulusu
muz için, her birimizin yapmaya hazır olduğumuz fe
dakârlığı yapmaya hazır, Türk Devleti idealine can
dan bağlı kardeşleriırıiizdirler. 

Daha dün, Kıbrıslı soydaşlarımızı kurtarmak için; 
aziz canlarım, yurdun diğer yörelerindeki kardeş
leriyle beraber, Beşparmak Dağlarında bırakanlar on
lardır; bu yurdun kalkınmasına en güç şartlar içeri
sinde en fazla ahnterlini akıtmaya çalışanlar onlardır. 
(CHP sıralarından alkışlar) Onlar mı isyan ederek 
hu memleketi bölecekler? Üç - beş sapığın giriştiği, 
amacı ve niteliği belli bir olayın sorumluluğunu bü
tün bir yöre halkına nasıl yükleyebilirsiniz? Hem Ma
latya olaylarında doğrudan doğruya Devlete ya da 
Hükümete karşı bîr hareket yok; yöre halkının bir
birine karşı hareketi var. Rahmetli Hamit Fendoğhı, 
torunları ve gelini de, demiryolunda ölü bulunan 3 
genç d©, Yunanlının, «İsyancı Kürt» dediği vatandaş-
larımızdandııiar. Bunlar birbirini öldürmek için mi is
yan ettiler? Bu suçlama, milliyetçiliği, birkaç parça 
kafatası kemiğiyle bir iki avuç kana dayayan çağdışı 
nülliyetçiJik anlayışına yakışır. I(0HİP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bu suçlama, Türklüğe kastı 
olan Yunan gâvuruna yakışır; ama ülkemizin ve ulu
sumuzun bütünlüğünün sorumluluğunu taşıyan hiçbir 
klimseye yakışmaz. 

BAŞKAN — lütfen Sayın Karakoç, bağlayın 
rica ediyorum. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Devamla) — Malatya' 
daki ve bütün Doğudaki vatandaşlarımız, vatandaş
lık sorumluluğunun bilincinde her türlü fedakârlığa 
hazırdırlar. Sadece geçim derdi peşinde, bir lokma 
ekmeği haysiyetleriyle kazanmanın yollarında uğra
şıyorlar. Onlar iş istiyorlar, ekmek istiyorlar, insan
lık ve vatandaşlık haysiyetlerine saygı istiyorlar. Bu
güne kadar yoksun kaldıkları devlet nimetlerini sa
bırla, talıaınmiüle bekliyorlar. Onlara bu hizmetleri 

sunacağımıza, kırıcı sözlerle kendimizden uzaklaştır
mak hiçbir vatandaşımızın affetmeyeceği büyük bir 
hatadır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri). 

Sözlerime Fuzuii'mn bir beyitiyle son vermek is
tiyorum : 

«Çekme damen naz edip üftadelerden vehm kıl, 
Açılmasın göklere eller kim, damanındadır.» 
Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al

kışlar). 

BAjŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakoç. 
Efendim, bu durumda, İçtüzüğümüzün 70 nci 

maddesine göre Sayın Sebatı Ataman Beye açıklama 
hakkı düşüyor; buyurun efendim. (AP sıralarından 
alkışlar). 

SEBATİ ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; sözlerime başlamadan önce, 
burada benden önce konuşan değerli milletvekili ar
kadaşımın endişesine hemen cevap vereyim: Beni 
çok yanlış anlamışlardır. Üzülmesine katiyyen mahal 
yoktur. Kastım, konuşmadaki kastımı, kendisini üzen 
şeklin tamamıyla tersinedir. Onun için^ hiçbir üzün
tüye kapılmamasım rica ederim. (Alkışlar). 

Bendeniz, konuşmamda şahsi hiçbir mütalaa ser-
detmemeye dikkat ettim, herhangi bir yargıda bulun
mamaya dikkat ettim, bir yorum yapmamaya dikkat 
ettim, bir suçlamada bulunmamaya dikkat ettim. Hep
si, yazılmış çizilmiş, basılmış, herkesin gözünün önün
de olan bazı metinlerden birkaç parçayı kısa zaman
da ortaya koymakla iktifa ettim; bir tablo meydana 
çıktı. Bu tablonun ne olduğu, nasıl olduğu hakkında 
da bir hüküm vermekten kaçındım; fakat, meydana 
çıkan tablo şunu gösteriyor: Bugün memleketimiz, 
Devletimiz, iç ve dış düşmanlar tarafından parçalan
mak istenmektedir; milletimiz bölünmek istenmekte
dir. Devletimizi parçalamaya ve milletimizi bölmeye 
yönelik iç ve dış faaliyetler vardır; bu meydana çı
kıyor. Açık; herhangi bir yoruma ihtiyaç yok. On
dan sonra ben, bu durum karşısında, yani rahmetli 
Atatürk'ün tabiriyle, memleketimizi, Devletimizi böl
meye, parçalamaya matuf olan harici ve dabiM bed
hahların bulunması muvacehesinde, durumun yalnız 
İçişleri Bakam tarafından önlenebilecek mahiyette ol
madığına, yalnız Hükümet tarafından önlenebilecek 
mahiyette olmadığına; bu durumda, vatanımızın ve 
milletimizi parçalanma ve bölünmeden kurtarmak 
için hepimize vazife düştüğüne işaret etmek için, ön
ce kendimi zikrederek, «Ne duruyoruz?» dedim, «Ne 
duruyorsunuz?» demedim; «Ne duruyoruz?» dedim. 
Yani, «memleket bölünmek ve parçalanmak isteni-
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yor, harici ve dahili bedhahlar var. Vaziyetimiz fev- I 
kalade vahim, hepimize vazife düşüyor. Niçin duru
yoruz, daha bekliyoruz?» dedim; işte bu kadar. 

Şimdi, bundan İngiliz ajansının ve Fransız gaze
tesinin, Kürt isyanı olduğunu söylemesini bizim bir 
gazetemiz manşet yapıyor; bunu söylüyorum. Bu ne
yi gösteriyor? İngiliz ve Fransızların, yani harici düş
manların, memleketimizin bölünme ve parçalanması 
yolunda bazı faaliyetlerde bulunduğunu gösteriyor. 
Hiç olmazsa istekleri var; hiç olmazsa, temenni edi- I 
yorlar. Malatya'da feci bir hadise cereyan ediyor, j 
şöyle oluyor, böyle oluyor; tahribat oluyor, olağan- I 
üstü bir durum tahassül ediyor; Kars'ta birtakım ha
diseler cereyan ediyor; memleketin dört tarafında I 
birtakım hadiseler cereyan ediyor, «anarşik hareket
ler» deyip geçiyoruz. I 

Bendeniz, «Anarşik hareketler» deyip geçtiğimiz L 
hareketlerin altında^ memleketimizi bölmek ve par- I 
çalamak isteyen faaliyetlerin mevcut olduğunu üç se- I 
neden beri söylüyorum, tekrar ediyorum, Buradan I 
yine söylüyorum, memleketimizi ve milletimizi böl- I 
mek ve parçalamak isteyenler vardır; bu şekilde faa- I 
Myette bulunmak isteyenler vardır. Bunlar, hem içi- I 
mizdeki düşmanlardır, hem dışımızdaki düşmanlar- I 
dır. Bütün bu düşmanlara karşı, bu Türk Devletinin I 
ve Türk milletinin karşı karşıya bulunduğu bu fev- I 
kalade vahim, tehlikeye karşı birleşmemizi istiyorum, I 
birleşelim diyorum. Ben kendimden başlıyorum, Baş- I 
bakan diyorum, bakanlar diyorum, milletvekilleri ve I 
nihayet Devlet Reisi... Hepimiz beraber olup, bu teh- I 
İlkeye karşı çıkalım diyorum. I 

Eğer bir gazete, bir ajans, bir harici düşman ha* I 
ber alma vasıtası «Türkiye'de Kürt isyanı başlamış- I 
tır» diyorsa, o Türkiye'de bir Kürt isyanının başla- | 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE k B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

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

BAŞKAN — Sunuşlar vardır. 

Meclis Araştırması önergesi vardır, okutuyorum : 

masun temenni etmek mahiyetinde bir mana taşır. 
«Türkiye'de Kürt isyanı başlamıştır," haydi gidip o 
isyanı bastıralım» manasında benim bir şey düşün
meme imkân yoktur. Çünkü, böyle bir şey düşün
mem için, Türkiye'de bir Kürt isyanının başlamış 
olduğuna inanmış olmam lazım gelir. 

Halbuki ben diyorum ki, burada üç sene evvel, 
bir grup sözcüsünün söylediği ve benim zikrettiğim 
sözler, benim sözlerim arkadaşlar, ben söyledim. 

Halbuki, ben diyorum ki, Türkiye'de asırlarca be
raber yaşamış, •> o sözde var » şöyle olmuş, böyle ol
muş, bu memleket için kanlarını dökmüş insanlar, 
birbiri ile çözülmez bağlarla bağlanmışlardır ve bü
yük ve yekpare bir milleti, Türk milletini oluştur
muşlardır diyorum. (AP ve MHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Binaenaleyh, benim sözlerimden arkadaşımın en
dişeye düşmesine katiyen mahal yoktur. Kendisini 
tatmin edebildiğimi ümit ediyorum. Kendisinin böyle 
bir şeye düşmesine de katiyen bir kötü niyet sezmi
yorum. Hakikaten, konu nazik bir şeydir. 

Benim sözlerim, kendimden hiçbir mütalaa ilave 
etmemek suretiyle sorduğum şeyin manası, «memle
ketimizin içinde bulunduğu, hakikaten vahim duru
ma hepimiz birlikte, birleşerek çare bulmaya uğraşa
lım» dan ibarettir. Bunun ötesinde hiçbir manayı ta-
zammun etmemektedir. 

Arkadaşımızın müsterih olmasını özellikle rica 
ediyorum. 

Saygılar sunarım aziz arkadaşlarım. (AP ve MHP 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman. 
Gündeme geçiyoruz. 

24 . 4 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

özü : Meclis Araştırması isteği hakkında. 
Sanayi Bakanlığına bağlı, Azot Sanayii TAŞ 

tarafından, Mersin'de kurulmakta olan, 4 ncü Gübre 
Kompleksinin, mühendislik ve satmahna hizmetleri 
için, yabancı firmalar arasında yapılan ihalede, bü
yük yolsuzluklar yapıldığına dair çeşitli söylentiler 
duyulmaktadır. Nitekim basınımızda da bu konuda 
çeşitli yazılar çıkmıştır. 

Alman bilgilere göre, 700 milyon TL. daha ucuz, 
16 milyon dolar daha az döviz ödemesi sağlayacak 
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bir teklif mevcut iken, bazı keyfi ve indi mütalaalar
la daha pahalı bir teklif tercih olunmuştur. Bu hiz
metler için teklif veren 2 firma, daha işin başında bu 
işi yapmak üzere ehil bulunmuş iken, en ucuz teklif 
veren firma yerine, 700 milyon TL. daha pahalı tek
lif veren firmanın seçilmiş olması, haklı olarak bazı 
tereddüt ve şüpheleri uyandırmaktadır. 

Bu ihale kararıyla; 
Türkiye'de yapılması mümkün olan mühendislik 

hizmetlerinin, yabancı firmaya aktarıldığı, nitekim 
ikinci seçilen firmanın, birinci firmadan 80 milyon 
TL. hk fazla yerli mühendislik hizmeti teklif ettiği 
de ifade olunmaktadır. 

Netice olarak, döviz kaybına, Hazinenin zararına, 
savurganlığa ve milli menfaatlerimizin zedelenmesine 
yol açan, Azot İdare Meclisinde Maliye Bakanlığı 

temsilcisi de dahil 3 ret oyuyla kabul edilen bu ka
rar hakkında, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci ve 
Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
Meclis Araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Malatya Mardin 
Mehmet Recai Kutan Fehim Adak 

Urffa Van 
Salih özcan Muslih Görentaş 

Konya Adıyaman 
Şener Battal Abdurrahman Unsal 

Yozgat İstanbul 
Hüseyin Erdal Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul Siirt 
Abdullah Tomba Abdülkadir Kaya 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. —• Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Başkanlık tezkeresi, (3/297) 

BAŞKAN — Sayın milletvekillerinden bazılarına 
izin verilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi vardır; 
okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin, hi
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanınm 27 . 4 . 1978 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay, has
talığı nedeniyle; 14 . 11 1977 tarihinden itibaren 45 
gün; 21 . 1 . 1978 tarihinden itibaren 112 gün. 

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok 18 gün, hastalı
ğı nedeniyle, 30 . 1 . 1978 tarihinden itibaren. 

Urffa Milletvekili Mehmet Aksoy 15 gün, mazere
ti nedeniyle, 26 . 4 . 1978 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Şimdi, efendim, ayrı ayrı okutup, 
oylarınıza sunacağım. 

Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay, hasta
lığı nedeniyle, 14 . 11 . 1977 tarihinden itibaren 45 
gün; 21 . 1 . 1978 tarihinden itibaren 112 gün. 

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

Çankırı Milletvekili Nurettin Ok, 18 gün, hasta
lığı nedeniyle, 30 . 1 . 1978 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy, 15 gün, maze
reti nedeniyle, 26 . 4 . 1978 tarihinden itibaren. 

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

2. — Bir yasama yılında 2 aydan fazla izin alan 
Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat Akay'a ödene
ğinin verilebilmesi hakkında Başkanlık tezkeresi. 
(3/298) 

BAŞKAN — Çanakkale Milletvekili Sayın Ahmet 
Nihat Akay'a, ödeneğinin verilebilmesi hakkında Baş
kanlık tezkeresi vardır. Okutup, onayınıza sunaca
ğım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Hastalığı nedeniyle, bu yasama yılında aralıksız 
iki aydan fazla izin alan Çanakkale Milletvekili Ah* 
met Nihat Akay'a ödeneğinin verilebilmesi, İçtüzü
ğün 130 ncu maddesi gereğince Genel Kurulun ona
yına sunulur. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkam 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

5. — Zonguldak Milletvekili Ahmet Gültekin Ki-
zılışık'ın, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/102) 

BAŞKAN — Komisyondan istifa tezkeresi var
dır, okutuyorum. 
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Sayın Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun

dan ayrılmak istiyorum. 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim. 

BAŞKAN — Gündemimizin, komisyon seçim
leriyle i%>il!i kısmama geçiyoruz. 

MÜH Savunma Komisyöiiıunlda açık buluttan üye-< 
Eklere, Adalet Partlilsl Grupunca (Boüu Milletvekili 
Sayın Aıvni AkyOl ive İstanbul MUkÜveikiIi Sayın Ekn 
rem Ceyhun aday gösteıiilmişleırdıir. Oylarınıza sunu» 
yorum: Kabul edenler. Kabul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir efendine 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, Ada-

A) Gündem Dışı Konuşmalar (Devam) 

2. — Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Özut-
ku'nun, 1 Mayıs tedbirleri konusunda gündem dışı 
konuşması (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grup Başkan/vekili Hayrettin Uysal Be
yin şöyle bir önergesi vardır: «Gündem dışı konuşan 
Sayın Mehmet özetku, konuşmasında, ölümleri ha-. 
zırlayanlar isiz SHP'Mersiniz demiştir. Sataşmadan 
dolayı Ounrfıuriyet Halk Partili Grupu adına söz 
^tjyoruın» derler^ 

Ben, Saym Ozutku arkadaşımızın bu konu ile il
gili konuşma zaptını getiriîkim; orada şöyle bir beyan 
varıdır: «̂ Büstün Türkiye sathında meydana getirilen 
bu hadiseler havayı gerginleşlürmüş, Türkiye, barut 
fıçısı haline getirilmiştir Bunun üzeifee bir de 1 Ma
yısta yapılacak tahrik ve katliamlar eklenirse, Türki
ye'de çok daha büyük hadiseler olabilir ve şunu şkn-
diden ilan edelim ki, meydana gelecek olayların ve 
ölümlerin sorumlusu iktidar ve Halk Partisi olacak
tır» dıiyorj 

Ben, burada sataşmayı gerektiren bir şey görme
dim. Şu balkımdan... (CHP şualarından «Aaaa!» 
sesleri) Bir dakika efendim... «Hükümet, bu konuda 
tedlb'irimi alsın; eğer olursa Olacaktır» diyor o itibar
la... 

AlKIN SİMAV (İzmir) — Sayın Başkan, varsa
yım üzerine naisıl konuşabilir? 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 26 . 4 . 1978 

Zonguldak 
Gültekin Kızılışık 

BAŞKAN — Bilginize sunulur. 

Jet Partilisi Grupunica Kocaeli MiMetveMli Sayın Adem 
Ali Sanoğbı alday gösterilmiştir. Oylarınıza sunu
yorum: Kalbul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir efendim.! 

Kamu İktisâdi Teşebbüsleri Karma Komisyonun» 
dalki açık üyeliğe, Adalet Partisi Grupunca Arlvün 
Milletvekili Sayın Mustafa Rona alday gösterilm'ş-
tjtfj 

Oylarmıza sunuyorum: Kalbul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kalbul edilmiştir, efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ederim... 
önergemlin sahibi Sayın UysaldırJ 

iSaym Uysal, bunda direniyor musunuz efendim? 

(HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın .Baş
kan, siz de pekala biliyorsunuz, sataşma var, orada 
sataşma var. Kaldı ki, bunun altında, daha ötede ken-t 
dişine...' > 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Uysal, önergem'zde be-
liritiğiniz şeklîde, «ölümleri hazırlayanlar siz CHP' 
lüersilniz» dıjye bir beyan yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «Sizlersi
niz...) yukarıdakini söyleyerek... 

BAŞKAN — Burada yak efendim, yok. Israr 
ediyor musunuz efendimi? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Evet efen
dim* 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Sayın Uysal söz verilmesinde ısrar ediiyor. 
Oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kalbul edifenliştir. 
Buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Bir-

git konuşacak. 
(BAŞKAN — Peki efendim 
Sayın Birgit, ricam, yine birtakım sataşmaîara 

mahal bıraikmayahm, raca ediyorum efertdim 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tabu, hiç merak 

etrnıeyiniizj 

V. — SEÇİMLER 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Sayın arkadaşlarım, biraz önce Ibu kürsüde gün
dem dışı bir kıofnuşmıaya cevap vermek üzere bulu* 
man Sayın Salbati Altatmıan'ı dinledikten «sonra ve Sa
yın Atanıan'ın üslubunu dikkatle izledikten sonra, 
(kendislinl'n mS yoksa ©sikli öğretmen Afyon TM'îSJöttve-ı 
kili Mehmet Ozulku arkadaşımın mu, Adalet Partisi 
fikirlerini temsil ettiğimi doğrusu anlayamadım. 
Ama, Iben, Sayın Ataimian'ın tecrübeli toür poî'itükaicı 
olarak, değerli Adalet 'Partisi ıGruıpumun çoğunluğu
nun düşüncelerini paylaştığını temenni etmek iste-
rim. 

IMÖSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sen kendine 
Ibak, konuya gel. (AP sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devanda) — Onu araıuzda 
halledin, hangisini üstünüze alıyorsanız 

IBAŞKAN — Sayın BlirgSi, aldığınız konuda, o 
konu dahilînde lütfen, rica ediyorum. 

Lütfen sayın arkadaşlarım, Kilifen... 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, evvelâ, Anayasamızın, 28 nci maddesiyle, 
herkese, silahsız ve saldırısız toplanma yapma hakkı
nı tanıdığını lütfen hepimiz kabul edelim. 

Sonra, 1 Mayıs için böyle bir hazırlığın, Anaya
saya dayanılarak, çeşitli kurumlarca yapıldığını ha
tırlayalım. 

MÜFİT BAYRAKTA (Bolu) — TOB-DER iş
çi midir TÖB - DER?.. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bayraktar, rica edi
yorum efendim, lütfen.... 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Daha sonra de
ğerli arkadaşlarım, 1 Mayıs'ın sadece Marksist öğre
tiye inananlarca değil, Batıda, hatta kapitalist ülke
lerde de işçi bayramı olarak kutlandığını... (ÂP sı
ralarından gürültüler) 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
50 bin sopa ile değil, 50 bin sopa ile değil 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Başka
nım, siz mi yönetiyorsunuz, yoksa arkadaşlarımın... 

BAŞKAN — Sayın BirgÜ, /ahâliniz, lütfen ko
nuşmaya devam edin; ben, arkadaşlarıma gerekli 
müdahaleyi yapıyorum efendim, rica «derim, lütfen. 

Sayın arkadaşlar, sükûnetle dinlemenizi bilhassa 
rica ediyorum efendim, lütfen. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — 1 Mayıs lOS^da 
Şikago'da, Amerikan işçilerinin kendilerine günde 18 
saat çalışma hakkını protesto için başlattıkları dire
nişin, 1 Mayıs 1886'da işverenlerde ve hükümetçe 
kabulüyle işçi bayramı olarak ilan edildiğini, bilme
yenlere, ellerine, «Bu konuda konuş» diye konuş

ma hazırlayanlara da hatırlatalım arkadaşlar. (AP 
sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım... (AF sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, rica ediyorum.. 
Sayın Birgit, buradaki sayın milletvekillerinin her 

biri, hareketinin idraki içindedir. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben milletvekil

lerine söylemedim efendim, Umumi Heyete söylüyo
rum. 

BAŞKAN — Ama efendim, şimdi biraz evvel 
konuşan arkadaşa cevap veriyorsunuz; lütfen, rica 
ediyorum polemiğe meydan bırakmadan, rica ede
rim. (CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Çok özür dile
rim, çok özür dilerim, efendim, geleceğim, müsaade 
edin. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen, bir an evvel efen
dim, lütfen, lütfen.. 

ORHAN BİRGÎT (Dvamla) — Aman efendim, 
Sayın Başkanım, milletvekillerini bu kadar küçük 
görmeyin arkadaşlarınızı. 

Değerli arkadaşlarım,, 1 Mayıs'a giderken, Tür
kiye'de, gerçekten çeşitli tartışmalar yapılıyor. Önem
li olan şudur: Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de, 
İtalya'da, Batı Almanya'da.. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolü — Burası Tür
kiye!.. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — ... Ve dünyanın 
birçok parlamenter demokrasiye inanmış ülkelerin
de, toplantı hakkına uygun olarak silahsız, saldırısız 
bu tür toplantıları yapabilecek miyiz; yoksa, demin 
bir değerli arkadaşımın dediği giibi, «'Burası Türkiye, 
burada yapılan her toplantı mutlaka saldırh olur, 
kan dökülür» şeklinde bir inanca kendimizi kaptı
racak mıyız? (AP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Siz yaparsınız bun
ları, siz. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, rica ediyorum 
müdahale etmeyin, lütfen. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — İzninizle... 

SELÂHÎTTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Gel
din karıştırdın Adapazarı'nı da. Sen bu işi iyi bilir
sin, talebe federasyonuna da burnunu soktun. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar, lütfen Sayın 
Gürdrama rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — İzninizle değerli 
arkadaşlarım, bazı noktalarda, bazı hususlarda de
min Sayın Ataman'ın açtığı yoldan buluşalım. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — TÖB^DER işçi mi, 
TÖB-DER? 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Bir işçi sendika
ları konfederasyonu kendi içerisinde ve bizim dışı
mızda vatandaş olarak, konfederasyon olarak bir top
lantı yapmak istiyor. Bakınız bu toplantıya, bu kon
federasyonun bu toplantısına sade küçük bazı sağ 
fraksiyonlar değil, başka daha aşın sol fraksiyonlar 
da karşı çıkıyor. Dikkatle dinlemenizi istirham edi
yorum, «Bu toplantı yapıldığı takdirde ve biz DİSK 
tarafından bu toplantıya kabul edilmediğimiz takdir
de, çeşitli tahrikler, çeşitli olaylar çıkacaktır, çeşitli 
sonuçlar olacaktır» deniliyor. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarabisar) — Din
leseydiniz öğrenirdiniz, niçin yaptıklarım anlattık. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen konuşma
cıya müdahale buyurmayın, rica ediyorum. 

Sayın Birgit zatıâîiniz de müdahaleyi celbedecek 
şekilde konuşmayınız, rica ediyorum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahîsar) — De
magoji yapıyor Sayın Başkan. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Beyefendi de
magoji yapıp yapmadığımı, siz anlayamazsınız. De
magoji yapmış olursam... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahîsar) — Ko
nuşmayı dinleseydiniz öğrenirdiniz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Demagoji yap
mış olursam sizin bu Meclisin çıkarttığı... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahîsar) — Ko
nuşmayı dinleseydiniz, öğrenirdiniz. 

ORHAN BİRGÎT (Devamla) — Ben demagoji 
yapmaya kalkarsam, senin bu Meclise, bu Meclisin 
geçen birleşiminde çıkarttığı Af Kanunuyla geldiği
ni söylerim; anlıyor musun? Ağır ceza dosyam oku
yorum, ağır ceza dosyam okuyorum, anlıyor musun? 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit rica edi
yorum. 

Sayın özutku, yerinize oturun rica ediyorum. 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahîsar) — De

magoji yapıyorsun. 
ORHAN BÎRGİT (Devamla) — Demagoji yap

mıyorum, konuşuyorum. Beni konuşturma... (AP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahîsar) — Bunu 
söylerseniz ispata davet ederim... (Gürültüler) Bunu 
söyleyen ve ispat edemeyen şerefsiz olur... Bunu 
söyleyen ve ispat edemeyen şerefsiz olur. İspat ede-
mezseniz şerefsiz olursunuz. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Onun için de
magoji yapmıyorum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Ta
rafsız konuş, yalan söylüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Özütku, lütfen rica ediyo
rum. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — İspat 
edemeyen şerefsiz olur. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, lütfen rica ediyorum. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben bir yerde 

Meclisi buluşturmaya çalışıyorum. Demagojiyi sen 
yapıyorsun; tıpkı Maocular gibi, tıpkı faşistler gibi 
olayın üzerine benzinle gitmeye çalışıyorsun. (AP sı
ralarından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

Çünkü, 3 Mayıs sabahı gazetelerde okursan, Ada
let Partisi çoğunluğu gibi üzülmeyeceksin. (AP ve 
CHP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sos
yal faşistler gibi.. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, Sayın Birgit rica edi
yorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Efendim, o za
man susturun. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. Ben sustu
ruyorum; fakat sizin konuşmalarınız bu müdahale
leri gerektiriyor. Rica ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Birgit. (CHP sıralarından gürültüler) Lütfen sa
det dahilinde ve başta buyurduğunuz gibi, lütfen. 
(Gürültüler) 

Rica ediyorum arkadaşlar, rica ediyorum. 

pRHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, burada eğer Anayasaya inanıyorsak, eğer 
parlamenter demokrasinin bütün kurallarına inanı
yorsak, eğer oyunun kurallarına inanıyorsak, herke
sin toplanma yapma hakkını kabul edelim. O dü
şüncede olalım, olmayalım; kim kabul etmiyor söy
lüyorum: DİSK'in dışında DİSK'in daha solunda 
birtakım küçük fraksiyonlar kabul etmiyor. 

BAŞKAN — Sayın Birgit; ricam Umumi Heyete 
hitap edin, bir yere hitap etmeyin. Rica ederim. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Umumi Heyete 
hitap ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır, Umumi Heyete... (CHP sı
ralarından gürültüler) Hayır efendim, konuşmanızın 
başından beri bir taraf hitap ediyorsunuz. Rica edi
yorum, bu konuşmayı samimiyetle yapmanızı rica 
ediyorum. Rica ediyorum, Umumi Heyete yapacak
sınız Sayın Birgit 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın Başkan, 
bettim konuşma tarzımı bozamazsınız, mümkün de-
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BAŞKAN — Hayır, bir taraf a hitap ederek ya
pamazsınız Sayın Birgit, rica ediyorum. Lütfen, rica 

ediyorum, Umumi Heyete... (Gürültüler) 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Ben 13 senelik 

parlamenterim, Umumi Heyete nasıl hitap ed'ilece^ 
ğini bilirim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan.... 

BAŞKAN — Rica ediyorum, onu rica ediyorum, 
rica ediyorum Sayın Birgit 

Sayın Uysal, Sayın Birgit'le konuşuyoruz, rica 
ediyorum. 

Evet Sayın Birgit, evet 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Konuşma

da bir nirengi noktası saptar mısınız? 
BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, rica ede

rini Sayın Gümüşçü. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, bazı değerli Adalet Partili milletvekili ar
kadaşlarım benim ne demek istediğimi anlıyor, bazı 
değerli Adalet Partili milletvekilleri arkadaşlarım be
nim konuşma düzenimi bozmak istiyor^ Onlar ba
şaramazsa, onlara Sayın Başkan yardımcı olacağı
nı zannederse yanım*. 13 yıldır bu kürsüde bir hayli 
tecrübe kazandım, 30 yıldır mikrofon nedir bilirim. 

Sevgili arkadaşlarını; ben, Adalet Partili kardeş
lerime dönerek, başka arkadaşlarıma dönerek ko
nuşuyorsam, bundan Sayın Başkan niçin almıyor 
anlamıyorum. Tümünü belM bir doğrultuda, Anayasa 
doğrultusunda, ülke bütünlüğü doğrultusunda, yalın
ların hepimizin istediği yönde gelişmesi doğrultusun
da konuşuyorum. Burada sanki başka kamplar var
mış gibi Sayın Başkan «O tarafa dönme, bu tarafa 
dönme» diye azarlıyor.; Peki, ben bildiğim tarafa 
doğru konuşayım. 

BAŞKAN — Öyle, öyle. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Çok güzel konu

şuyorsun. 
HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın 

Demire!, iki saat oraya bakarak konuşur, bilirsiniz. 
ORHAN BİRGİT (Devamla) — Sayın arkadaş

larım, sayın arkadaşlarım, böyle bir toplantıda bu
gün küçük bir sağ partinin organı gazete Beyoğlu'mın 
yağma edileceğini ve kan döküleceğini yazıyor. O, 
kendi basın özgürlüğü anlayışı içerisinde bunu dile 
getiriyor diyelim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hangi küçük 
parti acaba? 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Kabadayı, ri
ca ediyorum, rica ediyorum, 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Adres burar ye
rini; hiç postacılık yapmadım. 

Bir başka küçük sol fraksiyon böyle bir toplan
tıda tahriklerin yapılacağım, sonunda kan dökülece
ğini iddia ediyor. Onun da temsilcisi varsa, «Hangi 
küçük sol fraksiyon acaba?» diye sorsun. 

MALİK YILMAN (Halay) — Onun adresi yok 
burada. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müdahale etme
yin rica ediyorum. Konuşmanın sonuna doğru ge
liyoruz, rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, önemli olan şu: Böyle bir olayda temenni 
edelim, Yüce Allah'a dua edelim, o toplantıya ka
tılanlardan, katılamayanlardan, isteyerek katılanlar
dan, seyire gidenlerden hiç kimsenin burnu kanama
sın, hiçbir Türk çocuğu ölmesin, öldürülmesin; kim
senin malına, canına dil uzatılmasın. 

Olursa sevinecek miyiz ve olursa niçin Cumhu
riyet Halk Partisi bundan dolayı sorumlu tutulmaya 
kalkışılacak? 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Te
mennilerle, tedbirlerle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, müdahale etmeyin 
rica ediyorum. 

ORHAN BİRGİT (Devamla) — Geçen yıl bir 
Hükümet işbaşında idi, seçim hükümeti idi. Ondan 
önceki yıl Sayın Demire! işbaşında idi. Üç yıl Tak
sinizde «1 Mayıs» töreni tertiplendi. Üç yıl önceki 
olayda yaralananlar oldu, tarfaklananlar oldu, iki 
fraksiyon birbiriyle vuruşarak tartaklananlar oldu; 
onların sorumlusu Sayın eski Başbakan Demire!, o 
Hükümet ve onun partisi mi idî? Hayır. İhmali ola
bilir... 

Değerli arkadaşlarım; burada, Cumhuriyet Halk 
Partîsiin bir milletvekili olarak Hükümetten, Anaya
sanın yurttaşlara, insanlarımıza tanıdığı toplantı hak
kını güvence altına almaşım istiyorum. Hükümetten, 
bu hakkı kötüye kullanmak için pusuda bekleyen 
eşkiyalar kim ise, onlarla, poMs olarak, bütün kuv
vetleriyle önlem almaşım istiyorum. Felaket tellal
larım utandırmasını, o toplantıya katılan ve katıla
cak bütün insanlardan ona göre olgunca davranma
larım temenni ediyorum ve 1880'Ierde Amerika'da 
yapılan bir toplantı için, yüz sene evvel Amerika'da 
başlatılan bir toplantı için, kapitalist, komünist bü
tün ülkelerde tekrarlanan bir toplantı için bugün Türk 
halkının yeterince olgun görülmediğini zannedenle
ri de, İnşallah o toplantılara katılacakların utandıra-
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cak bir olgunluk içerisinde bulunacaklarına inanmak 
ye toplantının aynı olgunluk içerisinde geçmesini iş
itiyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (CHP sıra» 
tarmdan aBuşlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Birgit 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Saym 

Başkan, şahsıma sataşma vardır, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Özutku, nasıl bir salaşına 

efendim, rica ediyorum? 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — «Ma-

ocu» dedi, «Af kanunuyla buraya geldin» gibi, sa
taşmalar vardır, söz istiyorum (AP sıralarından «Doğ
ru» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika, efendim, bir dakika. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — «Demagoji ya» 

pryorsım» dedi, «demagoji yapsaydım öyle olurdum» 
dedim. (Gürültüler) 

BAŞKAN Şimdi, saym üyeler, ben, demin Sa
ym Birgit konuşurken bir hususu kendilerine ihtar 
zorunda kaldım. 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Siz, ihtar edemezsi-
mz. 

BAŞKAN — Bar tarafa devamlı şekilde, Saym 
BJrgit'e mahsus değil bu... 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — Saym De
mire! de öyle yapar. 

BAŞKAN — Olabilir Saym Tunoer, olabilir. 
Ben, Başkan olsam Saym DemireFe de gerekli ihta
rımı yapanm. 

İSMET ATALAY (Kars) — Yapamazsın, yoksa 
gNMrSIlt. 

RAŞKAN.— Hayır efendim. 
Şimdi, o Kibarla, oraya devamh bakılmak yapıl

ması, oramn reaksiyonunu celbedfyor. Aynı za-
iBAHn ıçtü^iğttfiıu/iln 61 nci maddesinin... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sa
ym Başkan, sataşmadan söz uyuyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica edîyo-
mm. (Gttraftuler/ 

«.3 ncü fıkrasında, «Konuşma, Başkanlığa ve Ge
nel Kurula hitap edilerek kürsüden yapıhr» diyor. 

O itibarla ben, bu hükme istinaden Saym Birgit'e bu 
ihtarda bulundum. Bu hususu tavzih zorundayım. 

Şimdi, Sayın Özutku, zatıaliniz ne konuda söz is
tiyorsunuz, onu açıklayın. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Şahsı
ma sataşma yapümıştur. Sayın Birgit, benim konuş
mamın metnini tam dinleyemenıişter, tahmin ediyo
rum^ 

BAŞKAN — Oradaki sataşma nasıl olmuş, onu 
lütfen... 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — «Mao» 
cu» gibi bir. İkincisi de «Af Kanunuyla buraya gel
din gibi ithamlar.. Bunlar sataşmadır, söz istiyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim, 
öyle değiL 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Saym Birgit, bu hususu açıklayın, lütfen. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Efendim, «dema

goji yapıyorsun» dedi, ben «demagoji yapsaydım, bu
raya Af Kanunuyla gelmiş olurdum, şöyle olurdum, 
böyle olurdum, demagoji yapmıyorum» dedim. 

BAŞKAN — Yani, böyle bir sözü söylemediniz. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim, 

söylemedim. 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Hayır 

efendim, sataşma vardır, obnaz böyle. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 
Durum zapta geçmiştir, aydınlanmıştır. 
MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Saym 

Başkan, sataşma var. Obnaz böyle, ayıp oluyor. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Saym Özutku, rica ediyorum, rica 
ediyorum. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Saym Başkan, 
bunu halletmek lazım. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. (Gürültüler) 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Olmaz ki Saym 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Saym özttnWttun beyanı

nı Sayın Birgit, «Ben böyle söylemedim, şöyle söyle
dim» diye «yanlış anlaşılma oldu» dedi ve tasrih etti 
efendim. Rica ediyorum. (AP sıralarından gürültüler) 
Tamam efendim, tamam. 
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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRUŞMELER 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü mddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

BAŞKAN — Gündemimizin Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kıs
mına geçiyoruz. 

Gündemimizin Genel Görüşme ve Meclis Araş
tırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 1 nci 
sırasında yer alan, 10/20 esas numaralı, Artvin Millet
vekili Hasan Ekinci ve 10 arkadaşının, bazı bakanla
rın yakınlarının gümrüklerdeki yolsuzluk olaylarına 
karıştığı iddialarım saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Hükümet?.. 
Hükümet yok efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 
nasıl olmaz efendim. İşte Bakan burada. 

BAŞKAN 
efendim. 

Bir defaya mahsus ertelenmiştir 

Efendim bu bir ihtisas konusudur, demekki Güm
rük ve Tekel Bakanı Yok. (AP sıralarından gürültü
ler) 

2. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekili H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/5) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki, Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grup Başkanvekili Hayrettin Turgut Toker 
ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politikası ve 
hayat hapahlığı konusunda Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesine 
geçiyoruz. 

Sayın Hükümet?.. Yok. 
O itibarla görüşmeler bir defaya mahsus ertelen

miştir efendim. 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygula
maların yasalara aykırı olup olmadığını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sükûnetle dinle
menizi bütün sayın üyelerden rica ediyorum efendim. 

3 ncü maddeye geçiyoruz efendim. 
İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 arkadaşı

nın, Milli Eğitim Bakanlığında yapılan uygulamaların 
yasalara aykırı olup olmadığını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/21) 

Hükümet?.. Yok. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kaçtı. 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam efendim. 
Görüşmeler bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

4. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arkada
şının, Kültür Bakanının milli kültürümüze ilişkin tu
tum ve davranışları konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/6) 

BAŞKAN — 4 ncü madde : Bolu Milletvekili Av
ni Akyol ve 12 arkadaşının, Kültür Bakanının milli 
kültürümüze ilişkin tutum ve davranışlan konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyannca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. 

Hükümet? Yok. Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 

(10/22) 
BAŞKAN — 5 nci madde : Muğla Milletvekili 

Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşının, polis örgütü için
de kurulan bazı dernekler konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyannca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. 

Hükümet? Yok. Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
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6. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkadaşı
nın, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

BAŞKAN — 6 nci madde : Sivas Milletvekili Ali 
Gürbüz ve 9 arkadaşının, hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanuı 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. 

Hükümet? Yok. Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 
7. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 

arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş

leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/7) 

BAŞKAN — 7 nci madde : Niğde Milletvekili Sa
di Somuncuoğlu ve 10 arkadaşının, Malarya olayla
rında Başbakan ve tçişleri Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Mület Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyannca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. 

Hükümet? Yok. Bir defaya mahsus ertelenmiştir. 

Vn. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

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

BAŞKAN — Gündemimize göre sözlü soruların 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin 6 nci bölümünün 1 nci sırasında; 
Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaşlı, kimse
siz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın artırılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Kenan Akman? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Ekinci? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoglu? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlü? Burada. 
Sayın Ticaret Bakanı? Yok. 
Ertelenmiştir efendim. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Şerefoğhı?.. Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Doğan?., 
Sayın Ticaret Bakam?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

Yok. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz?.. Yok. 
Sayın tçişleri Bakanı?.. Yok 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nevzat Kösoğra? Yok. 
Sayın tçişleri Bakanı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli EğU 
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 
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BAŞKAN — Sayın Sadi Somuneuoğlu? Yok. 
Sayın MM IÜ*im Bakam? Yok. 
Som ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Nevzat Kösoğhı? Yok. 
Sayın içişleri Bakanı? Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuneuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6J36) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Somuncuoğğlu? Yok. 
Sayın İçişleri Bakanı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN —• Sayın Hasan Ekinci? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Biberoğlu? 
Burada. 

Sayın Adalet Bakanı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın İbrahim Topuz? Yok. 
Sayın Bayındırlık Bakam? Yok, 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal? Burada. 
Sayın Başbakan?.Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Kemal Cevher? Yok. 
Sayın Ticaret Bakam? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — Mardin Milletvekili AbdÜlkadir Timurağa-

oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

BAŞKAN ~ Sayın AbdÜlkadir Timuragaoghı? 
Yok. 

Sayın İçişleri Bakanı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Mardin Milletvekili AbdÜlkadir Timurağa-

oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

BAŞKAN — Sayın AbdÜlkadir Tinıurağaoğlu? 
Yok. 

Sayın Başbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Çorum Milletvekili Mehmet İrmak'm, ya

bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak? Burada. 
Sayın Dışişleri Bakam? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çev

re kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak? Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Mehmet Irmak? Burada. 
Sayın Maliye Bakanı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya

net İşleri Başkanlığında görevden ahnan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci? Burada. 
Sayın Devlet Bakanı? Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Sayın Ali Gürbüa? Yok. 
Saym Başbakan? Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
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24. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6161) 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu? Burada. 
Sayın Dışişleri Bakam? Yok. 
Soru eıteleamjçtir, 

VIH. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1, — Devletçe işletilecek madenler hakkında ka
nun tasarısı ve Plan ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret komisyonları raporları. (1/102) (S. Sayısı : {73) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, kamın tasan ve tek
liflerinin görüşmelerine geçiyoruz. 

tki önerge vardır, okutuyorum : 
26 . 4 . 1978 

MiDet Meclisi Başkanlığınla 

Doğal servetler ve kaynajdaııınıaan, Anayasamı
zın 130 ucu maddesinde yer «lan ilke doğrultusunda 
ve Hükümet Programı ile 1978 yılı programındaki 
önlemlere uygun olarak değerlendirilmesine olanak 
sağlayacak, enerji gereksinmemize yanıt verecek, ül
ke ekonomisine büyük katkılarda bulunarak yurt ve 
ulus yaramu artıracak «dan «Devletçe işletilecek ma
denler hakkında kanun tasarısı» gündemin «Kanun 
tasarı ve teklifleriyle Komisyonlardan gelen diğer iş
ler» bölümünde 73 sıra sayısı ite yer almış bulun
maktadır. 

İçtüzüğün 53 ncü maddesi hükmüne göre gün
demdeki böMknün birinci sırasına geçirilmesini ve 
öncelikle görüşülmesini arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 
24 . 4 . 1978 

Millet MecMssı Yüksek Başkanlığına 
Gündemia «Kanun tasarı ve tekKfleriıyk Komis

yonlardan gelen diğer işler» kısmında 26 ncı sarada 
buluttan «Devletçe işletilecek madenler hakkında ka
nun tasarısı» mn enerji sorunumuzun çözümlenmesi-
ne büyük katkıları olacağa döviz darboğazının aşıl
masında faydalar sağlayacağı ve ülke ekonomisine 
büyük yararlar getireceği düşüncesiyle önemi, bir an 
önce yasalaşmasında da müstaceliyeti vardır. 

İçtüzüğün 53 ncü maddesinin ikinci fıkrası gere
ğince bu kısmın ilk sırasına geçirilmesi hususunu Ge
nel Kurutun taktirlerine saygıyla arz ederim. 

Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu 

Sakarya 
Barbaros-Turgut Boztepe 

BAŞKAN — Hükümet?.. Burada. 
Komisyon?.. Burada, 
Efendim, bu önergelerini... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Önerge üze

rinde söz istiyorum Sayın Başkan» 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Önergelerin 

kabulünü oylarınıza sunuyorum. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Çoğunluğumuz 

yoktur, yoklama istiyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet. Bir dakika efendimi, bir da

kika. 
Tam önergenin oylanmasına geçildiği anda; Sa

yın Ahmet Sayın... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Önerge üze

rinde söz istedim; beni de görüyorsunuz Sayın Baş
kamın. 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın İlhan Ersoy siz
den evvel kalktı. Sayın Uysal, rica ediyorum. (CHP 
sıralarından gürültüler). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Daha oyla
maya geçmediniz. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, oylama sıra
sında ne sözü istiyorsunuz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Daha oyla* 
maya geçmediniz. 

BAŞKAN — Hayır efendimi, feen oylamaya geç
tiğim anda siz söz istediniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz soracak
sınız; sordunuz mn? «Önergenin lebinde, aleyhinde 
söz isteyen var mı?» diye sordunuz mu Saym Baş
kan? Bu kadar taraflı Başkanlık olur mu? 

BAŞKAN — Rica ederim Saym Uysal Hüküme
tin de, Komisyonun da burada bulunup, bulunmadı
ğını sordum. Bunun öncelikle konuşulması hususunu 
oylarınıza arz ederken, Sayın Adalet Partisi millet
vekilleri kalktılar. O itibarla, rica ediyorum Sayın 
Uysal. Usulde bir eksiklik yoktur Sayın Uysal, rica 
ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kanım, çok taraflı Başkanlık yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır Sayın Uysal, vicdanımın em
rettiği şekilde ve İçtüzüğe uygun olarak Başkanlık 
yapıyorum. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizi ikaz 
ediyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İkaz ediyo

rum Başkanını, siz çok taraflı, partizan Başkanlık 
yapıyorsunuz. Bakın Sayını Başkan, sizi ikaz ediyo
rum; Sayın Başkan, çok taraflı ve partizanca Baş
kanlık yapıyorsunuz. Sizi ikaz ediyorum Sayın Baş
kan... (CHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizi ikaz 

ediyorum Sayın Başkan, taraflı ve partizanca Baş
kanlık yapıyorsunuz. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, önerge üzerinde söz istiyorum. Sayın Başka
nım, söz hakkım var. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz istiyo

rum Sayın Başkan. Benim sözümü nasıl engellersiniz? 
Yoklamalarını sonra istesinler. 

BAŞKAN — Sayın Ersoy, ben, «Önergeyi oyla
rınıza arz edeceğim» dediğim anda... (CHP ve AP 
sıralarından gürültüler). Bir dakika efendim, bir da
kika; oturun efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, söz talebim var. 

BAŞKAN — Şimdi, sayın üyeler, bir dakika efen
dim, bir dakika. 

Doğal servetler ve kaynaklarımız hakkındaki ta
salının öncelikle görüşülmesi için, gerek Komisyon
dan ve gerekse Başbakanlıktan gelen bu önergeyi ben 
oylarınıza sunacağım anda Sayın Ersoy... (CHP sıra
larından gürültüler). 

Bir dakika efendim, bir dakika, rica ediyorum. 
Ben demin burada Sayın BaykaFı gördüm, bila-

hara göremedim. Sonradan kendileri, «Ben burada
yım» dediler; Sayın Komisyon da, «Burada» dediler. 
O itibarla, önergenin lehinde ve aleyhinde 2 arkada
şa söz vereceğim efendim. 

Lehinde Sayın Uysal, buyurun efendim. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Aleyhinde efen

dim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Lehinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Ersoy aleyhinde, Sayın Ak

doğan lehinde. 
Sayın Uysal, buyurun. Konuşma süreniz 10 daki

kadır. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
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Uzun süredir ülkemizde bazı darboğazlar vardır. 
Bu darboğazların aşılması, Türk ulusunun mutlulu
ğa kavuşması ve ülkenin kalkınması için çok önem
lidir. önemli sorunlarımızdan biri de enerji darboğa
zıdır, yeraltı madenlerimizin değerlendirilmesidir. 

Sayın Hükümet, Programında, Türkiye'nin önem* 
li gördüğü bu sorunların en başında gelen enerji so
rununa çare bulmak için büyük gayret sarf ediyor. 

Enerji. ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı, Hükümet 
olunduğu günden bu yana, yeni iktidarın darboğaz
ları aşması için büyük çalışmalar ve çabalar gösteri
yor. Bir yasa hazırlandı; bu yasa Meclisimizin ihti
sas komisyonlarında enine boyuna tartışıldı. Bu ya
sa tasarısı Meclisin Genel Kurulunda, gündemde ye
rini aldı. Geçmişte iktidar yapanlar pekâla bilirler 
kî, bu Meclis İçtüzükle yönetilir. Bir yasanın Mec
liste görüşüldüğü sırada, o yasanın maddelerine, o 
yasanın içeriğine karşı çıkmak ayrı şeydir, ülkeyi 
darboğazdan kurtaracak, yatırımlara yöneltecek, ül
kenin yeraltı servetlerini Türk halkının çıkarlarına, 
ülkenin çıkarlarına uygun şekilde işletecek bir yasa
yı engellemek ayrı şeydir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, ben dördüncü dönem
dir bu Mecliste milletvekiliyimdir. Sayın Adalet Par
tisi Grup Başkanvekili arkadaşınla hatırlatmak iste
rim; burada Süleyman Demire! Hükümetleri zama
nında, 53 ncü maddeye ait, Cumhuriyet Halk Parti
si Grupundan tek bir engelleme gösteremezler. 53 ncü 
madde, hükümetlere ve komisyonlara, bir yasanın 
öncelikle, ivedilikle, bütün işlere takdimen görüşül
mesini sağlayan bir maddedir. Niçin vermiştir Mec
lis iradesi 53 ncü maddeyi kullanma hakkım hükü
metlere ve komisyonlara? Hayati sorunlar vardır, ül
kenin çıkarlarıyla ilgili hayati sorunlar vardır. O so
runlar yasa tasarısı olarak hükümetler tarafından ha
zırlanır, Meclise sunulur ve onu çok öncelikle görüş
me zorunluluğu olduğu içindir ki, Yüce Meclisimiz 
görüşsün istenilir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, enerji darboğazım aş
mak için bu Hükümetin bütün gayretleriyle göster
diği çabanın karşısına dikilmek, engel olmak yurtse
verlik midir, bu ülkeyi sevmek midir, halkın çıkarla
rım savunmak mıdır? Asla değildir. Elektriği köylere 
getirdik diye övünenler... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yalan mı? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O yalanın 

nasıl bir kuyruklu yalan olduğunu, bugün Türkiye' 
nin enerji politikasında darboğaza girmiş olması is-
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pat eder; yeter artar bile. (CHP sıralarından alkış
lar). Türkiye şimdiye kadar palavralarla yönetilmiş
tir. Palavralarla, «kalkınma yapılmıştır Türkiye'de» 
denilmiştir. 

HÜSEYİN CAVlT ERDEMÎR (Kütahya) — Sa
yın Başkan, uyuyor musun yahu? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım». 

HALÎL KARAATLI (Bursa) — Dinlemiyor mu
sunuz Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — O halde, 

halkın çıkarlarına, ülkenin çıkarlarına uygun bir ya
sa tasarısını burada engellemeyi halkın karşısına çı
kıp izah etmek durumundadır bu engellemeyi yapan
lar... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Biraz evvel ba
kanlar kaçtı Meclisten. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — İzah etmek 
durumundadır. 

Yeraltı servetlerimizi değerlendirmek için, gerçek 
milliyetçi anlayışla Ecevit Hükümeti tarafından bura
ya bir tasan getiriliyor; o tasarının karşısına engelle
me olarak çıkılıyor, duruluyor. Yanlış bu, değerli 
arkadaşlarım. (AP ve CHP sıralarından karşılıklı ko
nuşmalar). 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmayın, 
rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Meclisi ça-
Iıstırmayabiürsiniz... 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Biraz evvel siz 
yaptınız. 

BAŞKAN — Rica ediyorum; Sayın Karaath, ri
ca ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Meclisin 
çalışmasını engelleyebilirsiniz; fakat bunun hesabım 
da Türk halkına vermek durumuyla karşı karşıya ka
lırsınız. Köylere, 40 bin köye elektriğin gitmesi için, 
üretimin yapılması, fabrikaların çalışabilmesi için, 
enerji üretilebilmesi için, Türkiye'de fabrikaların ya
pılabilmesi için, bacaların tütmesi için, doğudan ba
tıya, batıdan doğuya kadar bütün Anadolunun kal
kınma hamlesine girebilmesi için, bu tasarının bu 
Meclisten çıkması lazım. Siz bunları istemediğiniz 
için bu tasarıyı engellemeye çalışıyorsunuz; fakat bu 
engellemenizi bugün olmazsa da kıracağız, millet ira
desi adına kıracağız. (CHP sıralarından alkışlar). 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Niye gelmediniz 
Meclise? Biraz evvel Meclis çalışması vardı, niye çek
tiniz bakanlarınızı? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 
Sayın İlhan Ersoy, buyurunuz efendim, aleyhte 

söz istediniz. 
İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 

değerli arkadaşlarım; 
Bir iktidar partisi elbette istediği kanun tasarıla

rını hazırlayacak, komisyonlara getirecek ve komis
yonlardan kendi anlayış tarzına göre geçirtecek, on
ların münakaşasını yapmak istemiyorum, elbette bu
rada da, çıkarmayı düşündüğü kanunları çıkarmak 
için gayret gösterecektir, bunu gayet tabii karşılıyo
rum. 

Bir iktidar partisinin karşısında bulunan muhale
fet de iktidarın beceriksizliklerini, kabüiyetsizliklerfc 
ni, usulsüzlüklerini, kanunsuzluklarını elbette dile ge
tirip, denetim görevinde bulunacaktır. Bunu da siz
lerin tabii karşılaması gayet norma] bir hadise olmak 
lazım gelir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Biraz da yayla
dan bahset, yayladan. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Müsaade buyu
run, lütfediniz burada konuşunuz. 

BAŞKAN — Ne ilgisi var Sayın Karsu? Lütfen 
konuşmayı saptırmayalım, güzel güzel gidiyoruz. 

Devam ediniz Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, hiç tedirgin olmayınız, bu söylediklerim gayet 
normaldir. Anayasanın, İçtüzüğün bizlere ve sizlere 
verdiği haklardır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, ben değilim. Yanlış söylüyorsunuz, «Karsu» di
ye ifade ediyorsunuz, kafanızda Karsu var. 

BAŞKAN — Siz değilseniz özür dilerim, tamam. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kan, niye bana söylüyorsunuz? 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Karsu, sizin el işa

reti yaptığınızı gördüm, ben burada bfc şeyle meş
guldüm, o itibarla yasıldım. Tamam efendim, durum 
aydınlandı. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Gözünüzün 
yanında kulağınızı da açın. 

BAŞKAN — Tamam, gözüm de açık, kulağım da 
açık Sayın Karsu. Buna emin olun. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Niye bana 
hitap ettiniz öyleyse? 

BAŞKAN — Tamam, tamam Sayın Karsu, buna 
emin olun. Bunu da iyi bilirsiniz ya. 

— 393 -
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İLHAN ERSOY (Devamla) — Vaktimi almak is
tiyorsanız değerli arkadaşlarım; hiç telaşlanmayınız, 
çok kısa konuşacağım. 

Muhterem arkadaşlar... 

ADNAN KESKİN (Denizli) — istersen uzun ko
nuş. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Cevap da verme
yeceğim; cevap verme tenezzülümle bulunmayacağım. 
Sizden öyle bir hitap bekleniliyordum. (Gürültüler). 

Sizin için de aynı şey. 
Değerli arkadaşlarım, demin burada 7 adet Mec

lis Araştırması ve Genel Görüşme önergesi konuşu
lacaktı, gündemde yer alıyordu. İki değerli balkan ar
kadaşım, tespit edebildiğini kadarıyla biri Sayın Or
man Bakanı, bir diğeri Saym Enerji Bakam Meclis
te oturup dururken, arkadaşlarım «Hükümet yok» 
diye bar bar bağırdılar ve bu önergelerin hepsini er
teleme yoluna gittiler. 

Arkadaşlarım bu konuda yetkili iniydiler, yetki
siz iniydiler, onu bilmiyorum. Hükümet bulunuyor 
mu, bulunmuyor mu, o beni ilgilendirmez.'Hükümet 
o anda hakikaten belki burada yoktu. Memlekette 
hükümet var mı, yok mu, bunun da münakaşasını 
yapacak değilim. (CHP sıralarından «O senin anla
yışın» sesi). 

Evet, benim anlayışım. Benim gibi anlayanların 
anlayışı. Anlayamayanların, anlamadığı şekilde anla-
yışundır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir değerli arkada
şını, 10 arkadaşı ile beraber, Sayın Maliye Bakanının 
kardeşinin gümrüklerde yaptığı usulsüzlükleri, kanun
suzlukları dile getiren; bir başka bakan arkadaşımın 
çok yakınının, yani Cumhuriyet Halk Partili bir ba
kan arkadaşımızın çok yakınının suiistimallerini dile 
getiren bir Araştırma önergesi getiriyor. «Geliniz bu 
konularda araştırma yapalım», arkadaşlarım bir he
yet teşkil edelim, bunları araştıralım. Ne dereceye 
kadar hakikatle ilgisi vardır; yahut yapılan suiisti-
maun boyutu nereye varmıştır, bunları meydana çı
karalım» diyor. Bundan, «Hükümet yoktur» diye ka
çıyoruz. 

IBiır arkasından, Turgut Toiker ve! 12 arkadaşı 
müracaat «diiyor; memleketin, tarif edilmesi müm
kün olmayan ekononıfik durumunu, getirdiğiniz eko-
ıtoanlİk durumunu geflMz tartış atım ıdfijyior, tandan ka-
çıyorsunuz. Mazur görüyorum. 

Onun arkasında Turam Kocal arkadaşımız; Mili 
Eğitim Bakanlığında yapılan uygulatmalarda yasalara 

aykırı davranışlar bulunduğunu illeri sürüyor, MecOfaı 
Araştırması yapılmasını istiyor. Bundan da kaçıyor» 
sunuz. 

Bolu Milletvekili Avnü Akyöl ve 112 arkadaşımız; 
Kültür Bakanlığındaki suiistimalleri, milli külttür poH 
{Mikasının ne hallere düşürüldüğünü yatma yakıla dile 
getirmek içlin bir araştırma istiyor; bundan da kaçı
nıyorsunuz. 

Muğla Milletvekili arkadaşım Ahmet BuManlı ve 
9 arkadaşı; polis örgütü içerisinde yapılan Usulsüzlük
leri, polis örgütü içerisindeki ayırımları, memleketin 
nizamıyla ilgili bu kutsi müessesede yapılan usulsüz-ı 
Kikleri dite getirmek için, bunları önlemek öçim geliniz 
elbirliği i e çalışahm da önleyelim diye bir Araştırma 
önergesi getiriyor; Ibun/dan da kaçıyorsunuz. 

Nihayet Ali Güıibüz arkadaşım ve 9 arkadaşı; 
hayat pahalılığı konusunda bir Meclis Araştırması 
ötüyor; bundan da kaçıyorsunuz. 

Niğde Miieltveklili Sadi SomuncUoğlu arkadaşını 
10 arkadaşıyla beraber; Malatya olayları hakkında 
Sayın Başbakan ve telisleri Bakanımla tutumu konu-* 
sunda Genel Görüşme istiyor; bumdan da her nedenin 
se kaçıyorsunuz 

Değerli arkadaşlar, bunun dışında 24 tane soru 
önergesine cevap vermekten de kaçıyorsunuz. Aynı, 
bütçe müzakerelerimde Sayın Hükümet Başkanının da, 
balkanların da soruların hiçbirine cevap veremediği, 
cevaplardan kaçtığı gibi» 

Değerli arkadaşlarım, bütün bunlardan sonra ge
liyorsunuz, «kanunlar maddesine geçelim» diyorsunuz. 
Memnuniyetle. İçtüzüğün gereğidir... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — SSöeymart 
Demiirefıjn soruşturmasını da söyleye ceğintlK! bekli
yordum. 

İLHAN ERSOY (Devamla) Sayın Uysal, ıben za-
tıâMnizü demagoji yaptığınız anda dahî, ciddiyetle, 
sabırla, efendilikle dinleme metanetini gösterdim. 
lütfediniz, aynı şeyü ıben de sizden betklersem beni 
mazur görünüz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sttfeyroara 
Demırel'iin soruşturmasını neden söylemıiyorsunuz? 

IBAŞKAN — Lütfen Sayın Uysal, lütfen, rîca ede
rim, lütfen. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim. Lütfediniz. Siz hakikaten çok esM bk par-
lameatersiriffi, çok tecrülbeMnfe ve o kafdar üzülerek 
söylüyorum ki, tecrübemiz daha çok lal atmayla geçti 
galiba. Laf atmadan bir tttrîü kendinizi kurtaramı
yorsunuz. Ben zatıâlinizi masum masum dinledim. 

— 392 — 
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Acaba ıblr fikir getirir mi, demagojiden bir an için 
uzakl&şaibilir mü diye? Bulamadım. Ama, ne çare 
ki dinlemek zorundaydım, terbiyem gereği onu öyle 
yapmamı gereklijfiyordu. (AP sıralarından «Bravo» 
sesOenî, CHP sıralarından gürüliüler) 

Değerli arkadaşlarım,... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Neden en-

geGlyoıısulnııız maden kanununu? 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Size cetvap ver
meye değil, biMİkletf;ını!İ Söylemeye mezunum. Size 
cevap vermek zorunda değilim, bana sual sotrnıaya 
hakkınız yoktur, sual soracaksanrz onu bendenize de
ğil, demin soruşturmadan kaçıp da şimdi burada ha
zır buiîunain Sayın Başbakana ve balkanlara sorunuz. 
(AP sıralarından «Bralvo» sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bu, ilk defa denetimden ka
çı şjnız değildi. 4 aydan beri; 9 uçuşunu yapmıştı
nız, bu defa onuncusunu yapıyorsunuz, daha kim" 
bBir kaç defa kaçacaksınız? Kaçamayacaksınız, kaç
mak da mümkün değil, kaçırmayacağız sizi; merak 
etmeyiniz, denetime de tabii olacaksınız, hesap da ve
receksiniz, bunldan kaçmanız mümkün değil, 7 ay-
Iılk İktidardan kaçtığınız gibi kaçacak bir vasatta de-
ğİ'Isöniz.. (CHP (sıralarından gürültüler) 

Geliniz, geîinüz burada, oralardan laf atmayınız da 
geliniz burada el birliği ile bu kanunları, aklı selimin 
ışığı altında çıkarmaya çalışalım. Geliniz burada, 
Danışma Kurulunun verdiğe, vereceği kararlara uy
gun olarak çalışalım. (CHP sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ona da gel-
mlyonsunuZj 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Efendim, bu sa
taşmalarınızı gayet tabii karşılıyorum, sataşmadığınız 
günü hatırlamıyorum, sataşmadan da kaçamadığınızı 
yakınen biliyorum. Size yakıştırmak istemiyorum 
ama, siz kendinize yakıştırıyorsanız benim bir diyet 
cek sözüm kalmıyor. (CHP sıralarından gürültüler) 

Çok değerli arkadaşlarım.. 
iBAŞKAN — Sayın Ersoy, 2 dakîkalıuz kaldı efen

dim, lütfen toparlayın, lütfen; 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Hayhay Sayın 

Başkanım. 
Çok değerli arkadaşlarım, geliniz demagojiyi bir 

tarafa bırakınız. JGelinüz, kaptıkaçtı kanunlar çıkar
mayı bir tarafa bırakınız* 

HAYRETTİN UYSAL {Sakarya) — Bu kanım, 
kaptı kaçtı kanunu değiL 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Geliniz, burada 
Millet Meclisini çalıştırma yolunda elbirliği yapalım. 

Geliniz, memleketlin İdinde bulunduğu fevkalade hal
lerde elbirliği yapalım, Meclîsi millet iradesine halkım 
kıldığımızı beraber gösterelim. Bunu yapmadıkça, 
denetimden kaçtıkça, Meclisi sizler çahşnrmayıp kap-
tikaÇtı kanunlarla bizi emrivakiler karşıstmda bırak
tığınız müddetçe bu lyiniyet temellerini altmak müm
kün değildir. 

Sayın Başbakan demin arkadaşlarına talimat ve
riyor, «Arkadaşları bulunuz» diye. Hayır Sayın Baş
bakan, arkadaşlara, «burada denetimde bulununuz» 
diye talimalt vermek suretiyle bulundururdanız çok da
ha memnun olurdum. (AP sıralarından «Bravo» ses-
lerii, alkışlar) 

Nihayeit, bu memîeke'tin büyük partileriyiz. Şu
rada dört tane grupu bulunan parti var. El ele ver
meye, her konuda, her meselede memleketin men
faatine kararlar almaya meüburuz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Engelleme 
de yapmaya mecbursunuz. 

İLHAN ERSOY (Devamla) — Sizden öğrendiği
miz Engellemelerin, daha bu devrede yaptığınız en-
geHemeîerlin onda birini yapamadık. Çünkü siz hem 
iktidarsınız; hem geliyor kendi çalışmalarınızı ken-
diMİz engelliyorsunuz. Millet gözünden bunu kaçıra-
maZsnnz* 

MALİK YILMAN (Hatay) — Alışacaksınız, ahşa-
caksılmzv 

İLHAN ERSOY (Devamla) Değerli arkadaşla
rım, bu kanun üzeninde görüşlerimiz olacaktır. ElbetM 
te zamanı gelince görüşlerimizi bildireceğiz. Keban 
Projesine karşı çıkanların bugün enerji meselesine bu 
kadar sarıldığım görmek doğrusu büyük bahtiyar
lık. Nereden nereye geldi bu miilleb 

Saygılar sunanın. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Sayın İbrahim Akdoğan, buyurun efendim. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Ben Millet Meclisinin bugünkü oturumunu iki 
açıdan değerlendirmek istiyorum. Her şeyi kamu
oyuna açık yüreklilikle söylemeyi kendisine iHre 
edinmiş bir siyasi partinin üyesi olarak, Sayın Er-
soy'un engelleme konusundaki görüşlerine şöyle ce
vap vereceğim: 

Evet, açık ve seçik olarak Meclis soruşturma 
önergelerinde ve sözlü sorularda bakanlarımız bu
lunmadılar. Bunu bütün kamuoyuna açıklıyoruz. 
Ancak bunu Meclisten kaçmak diye nitelediğiniz za-
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man (Geçen dönem de buradaydık), Sayın Süleyman 
Deıriirel'in mobilya davası geldiği zaman, başınız 
önünüzde buradan nasıl yüzünüz kızararak kaçtığı
nızı da biliyoruz. Ama bizim yüzümüz kızarmıyor. 
Biz diyoruz ki, burada halk yaranna bir yasayı çı
kartmak, biz burada halk yararına oîan bir yasaya 
öncelik tanımak için ve bu yasayı bir an evvel gö
rüşebilmek için, bugün bakanlarımız oturumda bu
lunmadılar. Açık yüreklilikle söylüyoruz bunu ve di
yoruz ki, halkın yararına bir yasayı şu Mecliste bir 
an evvel görüşebilmek için o sözlü sorulan ve Öner
geleri engelledik. 

Ancak, sizler hâlâ acaba kendi vicdanlarınızda 
cevabınızı verebiliyor musunuz ki, Süleyman Demi
r d i 10 senedir yakalayamıyoruz, 10 senedir kaçıyor? 
En nihayet, yeğeni de Cilvegözü'ünden kaçtı. (AP 
sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Müezzinoğlu niye 
kaçıyor Müezzinoğlu? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu Meclise sözlü sorular ve önergeler 
konusuna bu şekilde değindikten sonra, görüşeceği
miz maden tasarısı ne getirecek, bir ona bakalım. 

Kendilerine milliyetçiliklerine toz kondurmayan
lara sesleniyorum: Atalarımız 1073 senesinde girmişler 
Ma!azgirt'den, her karış toprağını kanla... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Yanlış, yanlış. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — 1073 değil, 1071. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — 1071. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ha, tamam. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Aferin, aferin, 

(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar, rica ede

rim. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Ancak, 

bugün bir bakıyoruz ki, milliyetçiliklerine toz kon
durmayanlar, 1071 senesinden beri her kanş toprağı 
kanla sulanmış olan bu yurdumuzun altındaki maden 
bizim değil, üstü bizim der gibi davranıyorlar. Gelin 
eğer miîliyetçiyseniz, gelin eğer meydanlarda gerçek
çi milliyetçilik nutukları atıyorsanız, nasıl bu topra
ğın üstü bizimse altı da 'bizim olsun, kamunun olsun, 
halkın olsun. Biz bu yasa tasarısını getirmek istiyoruz. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Her şey milletin, 
Devletin değil. 

BAŞKAN — Saym üyeler, müdahale etmeyin, sa
yın hatip konuşmasını devam ettirsin, rica ediyorum. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — DeğerM 
arkadaşlarım, bir siyasi parti kamuoyuna neyi ne
den engellediğini açık yüreklilikle söylemek zorun
dadır. Biz burada Devlet Güvenlik Mahkemeleri Ya
sasını engelledik, ama geldik dedik ki, daha Parla
mento açılmadan, daha Parlamento olağanüstü top
lantıya çağrılmadan kamuoyuna kesin angajmana 
giriştik; dedik ki: Biz bu yasaya karşıyız. 

Gelin siz de, eğer açık iseniz, gelin siz de açık 
yürekli iseniz; «Biz, madenlerin devletleştirilmesi ya
sasına karşıyız» deyin, «Bir avuç patrondan yana
yız» deyin. (AP sıralarından gürültüler) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Karşıyız, karşıyız, 
karşıyız. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Ve on
dan sonra gelin, burada bu engellemeyi yapın. 

Değerli arkadaşlarım.... 
SELÂHATTÎN GÜRDRAMA (Sakarya) — 229 

kişisiniz, çıkarın, kendiniz çıkarın. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Parlamentoda her şeyin açık konu
şulması gerekir. Demokratik rejim, açıklık rejimidir. 
Engellemek istiyorsanız, İçtüzüğün kendinize verdiği 
birtakım haklara sığınarak, hele hele yıllardan beri 
bu Parlamentoda kaçmaktan ayakkabısının altında
ki köseleleri eskimiş adamlar, bizlere, Parlamentodan 
kaçtı diyemezler. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, değerli miHetvekiBeri, biz 
bu Parlamentodan kaçmıyoruz. Biz, bu Parlamen
toda halktan yana olan yasaların bekçüsiyiz ve bu 
bekçiliği yapacağız. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Aleyhte, Sayın Kabadayı, buyurun efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Saym Başkan, 
muhterem arkadaşlarını; 

Grupnm adına bu mevzuda naçizane görüşlerimi 
arza çalışacağım. 

Hangi sanatı icra ediyorsanız, o sanatın gerekle
rine uymaya mecbursunuz. Dünyanın neresinde olur
sa olsun, icra ettiğiniz bir sanatın gereklerine ve öl
çülerine uymazsanız o, sanat olmaktan çıkar. 

Rejimlerin değişik adı, tarih boyunca değişik 
sistemleri vardır. Halen şükrediyoruz ve yaşamasını 
Allah'a temenni edip o inançla dolu olduğumuz reji
min adı demokratik rejimidir. Bunun kurallarını, ken-
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dine has ölçülerini bilmeye, kaydedilen ölçülere uy
maya, saygılı olmaya mecburuz. Bu, hep'imizJin htir-
meHe karşılayacağı bir vecibedir, bir borçtur. 

Demokratik sistemde ister iktMar olsun, ister mu
halefet otsun, vatandaş önünde imtihan verir, san
dıktan çıkar gelir. İktidar olur; hükümet olarak hü
kümet odasına oturur, muhalefet de kendi yerini alır 
oturur. Eğer ki, o muhalefet hükümetin iktidar oda
sında kalmasını gözetlemez, tenkit vazifesini yapmaz, 
icbar üzere kalır, Esbabı Keyf üzere olursa, insan 
yapısıdır bu. İktidar odasında oturan iktidar tahak
küm odasına oturur. O rejimin adı düpedüz bir ta
hakküm rejimi dikta rejimi olur. 

Bugün Halk Partisinin tutumunu hüzünle, ıstırap
la seyrediyorum. Halk Partisi, demokratik rejimi 
memlekete getirdiğini her vesileyle iftiharla söyle
yen, ondan kıvanç duyduğunu söyleyen bir par
tidir. Saflarındaykan bunu ben de söylemiştim. 
Dünyanın hiçbir yerinde tek partili bir rejimde 
tek hükümran iken, kendi rızasıyla demokratik re
jime geçen hiçbir parti, hiçbir devlet yoktur. Halk 
Partisinin fazileti o kadar yücedir ki, bunu yapmış
tır derdik. Heyhat, nereden nereye geldik ki, geçmi
şine bak bir de haldeki tatbikçilerinin, temsilcileri-
riin zihniyetine bak. Bunu ben söylemeye mecburum. 

Diyor ki bugün Halk Partisi: Biz iktidarız, ne is
tersek yaparız, siz dinlemeye, bizim dediklerimize 
abduhu demeye mecbursunuz diyor. Biz sizin med
dahınız değiliz. (CHP sıralarından gürültüler) Leb-
beyk, buyur, ne emrederseniz yapacağız diyen kul
larınız da değiliz. Allah'ın kulu, milletin vatandaşı
yız kanaatlerimizi mevcut yasalar, tüzükler içeri
sinde savunmaya, haklarımızı korumaya mecburuz. 
Buna kendinizi alıştırın, yok başka çareniz. 

Demokratik düzende iyiye, güzele, mükemmele 
tama dahi, muhalefet tarafından «Eksiktir, noksan
dır, hatalıdır» demenin yom vardır. Bu bir sabır ve 
tahammül rejimidir, sabredeceksiniz. 

Şimdi, arkadaşım anlattılar, arz ettiler, soruştur-
turmalar var, araştırmalar da var. Bir bakıyoruz yok, 
kartal görmüş civcivlerin dağıldığı gibi hükümet da
ğılmış. öcü görmüş, yani canavar görmüş kuzuların 
kaçıştığı gibi Hükümet yok, ortalıkta görülmüyor. 
(Gürültüler) Atmaca görmüş serçelerin dağıldığı gibi 
hepsi yok, tam siper, geçiyor, istedikleri, tertipledik-
îeri, kendi hesaplarına göre buldukları ölçü ortaya 
çıkıyor bir bakıyoruz kuluçkanın yavrularını çağırdı
ğı gibi, «Gıdık, gıdık, gıdık» ettiği gibi hepsi buraya 
toplanıveriyor. Hay Ya Resul Allah, yaşım 60, 6 ncı 

dönemi idrak ediyorum, böylesine bir tertibi ilk 
defa görüyorum; fakat Hale Partisine biz bu tertip
leri yaptırmayacağız; yapamayacaksınız. 

A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Gücünüz 
yetmeyecek. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Yaptırmaya
cağız. Memlekette her yerde kanlı tablolar almış git-
mjş, birçok yerlerde valilik müessesesi devre dışı bı
rakılmış, savcılar devre dışı bırakılmış; yasaların 
güya adı var, vatanda can emniyeti kalmamış, mal 
emniyeti kalmamış; vatan bir derya gibi akıyor, 
damla misillu bu kanunu getiriyorsunuz, çıkaracağız 
diye çabalıyorsunuz. (CHP sıralarından «Vah vah» 
sesleri) 

Size ben «Vah, vah» demeyeceğim. Bunu üzün
tüyle karşıladığımı söylemeye mecburum. (CHP sıra
larından gürültüler) 

Sabredin, sabredin... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, söz atmayın. Sayın 

Kabadayı, esprili güzel konuşmasını yapıyor, buna 
imkân lütfedin, rica ederim. (Gülüşmeler, gürültüler) 

İHSAN * KABADAYI (Devamla) — Sabredin, 
sabredin. 

Tıpkı rahmetli Enver Paşa gibisiniz. Edirne'de gar
nizon komutanı iken... 

A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Sayın Baş
kan, hep Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına bakarak 
konuşuyor, biraz da başka sıralara baksın. 

BAŞKAN — Yok efendim, yok, yok. Rica ederim 
efendim, rica ederim. 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hep orta şua
lara bakarak konuşuyor. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Efendim, Umumi Heyete hitap edi
yor, bir şahsa hitap etmiyor efendim. Her tarafa hi
tap ediyor. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Rahmetli 
Enver Paşa, Edirne'de garnizon komutanıdır, vila
yete bir İşi düşer, ister; vali «kanunen müsait değil
dir veremeyeceğim» dediği zaman, bir kıta gönderir 
«Aldırmasını bİKrim, ben yaparım olur, vali bey sen 
yapmazsın olmaz» diyor. Bugün tıpkı Halk Partisi, 
demokratik nizamı işine geldiği zaman zırh kale kırı
yor, «ben yaparım olur, ama muhalefet, siz yaparsı
nız olmaz, ey küçük partiler siz yaparsınız olmaz» 
diyor. 

Demokrasilerde büyüklük, küçüklük; kalıp büyük
lüğü, rakam büyüklüğü değildir; dava büyüklğüdÜr. 
Biz, bir azüz davanın büyük temsilcileriyiz; bunu söy
lemeye biz mecburuz. 
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işinize geleni yapacaksınız, gelmeyeni yapmayıp 
tam sjper edeceksiniz, ondan sonra da bir çok kîltika-
al laflarla muhalefetin tutumunu yermeye kalkacaksı
nız. El insafı nısf iddin (insaf dinini yansıdır.) De
mokrasiler müsamaha ve hoşgörürlük rejimin ta ken
disidir. 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Kabada
yı, sen, bu kanuna karşı mısın, değil misin? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Biz, MîlliyetçS 
Hareket Partisi olarak toplumcuyuz, toplumun hayrı
na olan kanunların yanındayız; ama, ama, ama... 
(CHP sıralarından «Bu tarafa bakarak» konuş sesleri.) 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Bu yana bakarak 
konuşsun. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum sayın üyeler, 
konuşma imkânını engellemeyiniz rica ediyorum efen
dim, rica ediyorum, lütfen. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ama, ama, 
iViş arasında siviş yetişmez; burada Konyalılar bilir
ler, mühimce işler kısa, anı vahitte yapılmaya kalkışıl
maz. 

MEHMET BALTA (Artvin) — Burası Konya de
ğil. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ben, naçizane 
bir grupu temsii] ediyorum. Arkadaşlarım, burada he
nüz bu kanunun aslını görmüş değiliz, okuyamadık, 
mütalaa ve kanaat bizde hâsıl olmadı. (CHP sırala
rından «Var» sesleri.) 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Vardır, alma
dım, gelmedi bana. Ben müneccim miyim, fal mı ba
kacağım, ermiş miyim, ulema mıyım, O kanunun kâr 
ve zararları ne? Ben naçiz bir kulum, ne bileyim ben. 

EKREM ÇETİN (Gaziantep) — Sayın Kabadayı, 
sen, bu kanunun karşısında mısın, değil misin? 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Toplumcuyuz, 
topluma alt olan her türlü kanunların çıkmasına taraf
tarız; ama akli yollarla, mantık yollarıyla zararlı ta
raflarım defetmek, kârlı tarafım iyiye götürmek kayıt
larıyla muhasebe yapmaya, analiz yapmaya mecbu
ruz. 

Tepeden inme geldi bu, baskıvari geldi bu; biz, bu 
baskının karşısındayız, tepeden inmenin karşısında
yız. 

Milliyetçi Hareket PartM olarak, toplumun ya
rarına olan her türlü icraatın ve kanunların yanında 
olmakla beraber; buna derler böcüşi, geçişi; böçüşi ve 
geçişinin yanında olmadığımızı bu kanunun enine bo
yuna tetkik ve tahlil edildikten sonra çıkarılmasına ta

raftarız. Cecişine, böcüşine; Konyalılar bilir, ivişle 
simşle, bilir... (CHP sıralarından «ne demek onlar» 
sesleri.) Sizim uyduruk kelimeleriniz değil, öpiiz halk 
dilini söylüyorum ben burada; halkçı olanlarınız var
sa bilir, yoksa uydurun kellime bulun. 

Şimdi, yangından mal kaçırır gibi bunu çıkarma
ya vardığınıza göre, i>en şüpheye vardım, Grupumı 
şüpheye vardı: Şüphe, değil orduları, devletleri yıkar. 
Bu şüpheyi zail etmek için mehil işitiyoruz, bu kanunu 
tetkik edeceğiz, ciddi bir mütalaa ile geleceğiz. 

Bu bakımdan bu kanunun karşısındayız. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, lütfen toparlayın 
efendim, rica ediyorum. 

ÎHSAN KABADAYI (Devamla) — Seferin başın
da atılan hatalı adım, sonuna kadar gider. Doğacak 
felaketleri, kötülükleri tashih etmek elinizden çıkar. 
Ok yaydan çıktı mı, tetiğe basitin, mermi elden çıktı 
mı döndüremezsin. Bu kanun da odur. 

İBu anlayış içerisinde, ana hedef olarak, Milliyet
çi Hareket Partisi olarak taraftarız ama uydurmaca, 
yutturmaca, kaydırmaca, okus, pokus, îviş, siviş geçi
şi böcüşİ getiren bu kanunun, şu anda karşısında ol
duğumuzu duyurur, hepinizi hürmetle muhabbetle se
lamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Dikenleri atın, 
gül gibi koklayın. Ben sizin içinizden geldim; dışarda 
bir gezin, vatandaşın yüzünde fırtınalar esiyor, sirke 
içmiş gibi size karşı, biraz bunu düşünün. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı. 

PLAN KOMİSYONU ADİNA ERTOZ VAHİT 
SUÎÇMEZ (Trabzon) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, 64 ncü maddeye göre bu 
konuda iki lehte, iki aleyhte arkadaşımıza söz ver
dim. O itibarla yeniden Söz Verme imkânımız yoktur. 
Durum aydınlanmıştır... 

PLAN KOMİSYONU ADINA ERTOZ VAHİT 
SUÎÇMEZ (Trabzon) — Komisyon olarak söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon olarak dahî söz alamaz
sınız Sayın Suİçmez, yalnız yerinizden kısaca açık
lamanız mümkünse buyurun; gayet kısa. 

PLAN KOMİSYONU ADINA ERTOZ VAHİT 
SUÎÇMEZ (Trabzon) — Sayın Başkan, Sayın Kaba
dayı bu tasarının henüz ellerine gelmediğinden söz 
etmişlerdi!'. Halbuki tasarı 2 . 4 . 1978*de Meclislere 
sunulmuştur Ve o günden beri de gündemlerde bulun
maktadır, üyelerin gözlerine atılmıştır. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sın'çmez. 
Sayın üyeler, gündemimizin 7 nci bölümündeki 

kanun tasarı ve teklifleriyle komisyonlardan gelen di
ğer işlerin 26 nci sırasında bulunan, Devletçe İşletile
cek Madenler Hakkında Kanun tasarısı, Başbakan ve 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Başkanı 
tarafından, gündemdeki bölümün 1 nci sırasına geçiri
lerek öncelikle görüşülmesini iki önerge üe istemekte
dirler. 

O itibarla bunu oylarınıza sunacağım. 

IH. — YOKLAMA 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, ek-
Seriyet yoktur, yoklama yapılmasını istiyoruz. 

(AP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı.) 
BAŞKAN — Sayın Ahmet Sayın, Sayın Ekinci, Sa

yın Çatalbaş, Sayın Kemal Şensoy, Sayın Karaatlı, Sa
yın Bulut, Sayın Eşrefoğlu, Sayın Sancar, Sayın Baş-
oğlu ve Sayın Ersoy yoklama istemektedirler. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır efen
dim. (CHP şuralarından «Bütün madenciler kaçıyor» 
•sesleri.) 

Adana ilinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 
var mı?... Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, yapılan yoklamada çoğunluğumuz 
yoktur. 

O itibarla, gündemde yer alan konulan sırasıyla 
görüşmek için, 2 . 5 . 1 9 7 8 Salı günü saat 15.00te top* 
tanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. Saygılarımla. 

(Kapanma Saati : 18.04) 

..-<..~ 
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GÜNDEMI 

138 NCÎ BÎRLEŞÎM 

27 . 4 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAlR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar

kadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrüklerde
ki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/20) 

2. — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan-
vekilii H. Turgut Toker ve 12 arkadaşının, Hükümetin 
ekonomik politikası ve hayat pahalılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/5) 

3. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğiim Bakanlığında yapılan uygula
maların yasalara aykırı olup olmadığını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına iMşjkin önergesi. (10/21) 

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

5. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, polis örgütü içinde kurulan bazı dernek
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
(10/22) 

6. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkadaşı
nın, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10./23) 

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekinci*nin, Diya-i 
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

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

24. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü-* 
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından de
ğerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı ile Kastamo
nu Milletvekili Sabri Tığlı ve Kütahya Milletvekili 
Ahmet Mahir Ablum ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi aktedil-: 
miş ülkeler ile Türkiye'de sigortalı hizmetleri bulu
nanların yaşlılık aylıkları hakkında kanun teklifi, 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 506 sayılı Sos
yal Sigortalar Kanununa yurt dışında çalışan işçilerim 
mizin emeklilik haklan 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-« 
iışma sürelerinin değerlendirilmesi hakkında kanun 
teklifi, Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın 506 sa-ı 
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa ek maddeler eklen-ı 
meşine dair kanun teklifi ve Afyonkarahisar Millete 
vekili Güneş Öngüt'ün Yurt dışında çalışan Türk va-: 
tandaşlarının çalışma sürelerinin değerlendirilmesi haki 
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) pağıtma tarihi : 21.3.1978) 

2̂  — İsparta ili, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S, 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2,1978) 

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



4. — Malatya, Merkez ilçesi, 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 ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

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

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

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

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
-ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 saydı Avukatlık Yasa
lının geçici 17 nci maddesinin 1238 saydı 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 sayıh Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei 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) 

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad-* 
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7 . 3 .1978) 

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
445 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa-. 
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 
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18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihî : 
7,3.1978) 

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

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

21. — 19 . 3 . 1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko-

1 misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 3 .1978) 

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

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

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

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

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

X 27. — Cezaların İnfazı hakkındaki 647 sayılı 
Kanuna bir ek madde ile geçici 7 nci maddeye bir 
fıkra ve bu Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile Adana Milletvekii Alparslan 
Türkeş ve 4 arkadaşının, 647 sayılı Cezaların İnfazı 
hakkında Kanunun 1712 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/114, 2/535) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 
14 . 4 . 1978) 

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

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

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

31. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayıh Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 



tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C, Senatosu : 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 4 , 1978) 

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

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

34. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ile 
C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen eski Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka
nununun 68 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (1/100, 2/4) 
(S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 25 . 4 . 1978) 

(Millet Meclisi 138 nci Birleşim) 
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