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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kars Milletvekilleri Turgut Artaç ve Bahri Dağ
dasın, Kars'ta vuku bulan olaylarla ilgili gündem dı
şı konuşmalanna İçişleri Bakam İrfan Özaydınlı ve 

Sivas Milletvekili AK Gürbüz'ün, Dördüncü De
mir - Çelik Fabrikasının kurulması hakkındaki gün
dem dışı konuşmasına da Sanayi ve Teknoloji Ba
kanı Orhan Alp cevap verdiler. 

Görevle yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'na İşletmeler Bakanı Kenan Bulut-
oğlu'nun, 

Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a Dışişle
ri Bakanı Gündüz Ökçün'ün, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan Alp'e Ulaştır
ma Bakam Güneş Öngüt'ün, 

Başbakan Bülent Ecevit'e Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun, 

Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün'e Devlet Bakanı 
Hikmet ÇetinMn, 

Milli Savunma Bakam Hasan Esat Işık'a Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun, 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'ya 
Devlet Bakam Enver Akova'mn ve 

Görevle yurt dışına giden Ulaştırma Bakanı Gü
neş, Öngüt'e de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Orhan 
Alp'in vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bil* 
gisine sunuldu. 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 ar
kadaşının, hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu ko
nusunda ibir Genel Görüşme açılmasına (8/9) ve 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 11 arka
daşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması gere
ken önlemleri saptamak amacıyla bir Meclis Araş
tırması açılmasına (10/29) ilişkin önergeleri okundu; 
gündemdeki yerlerini alacakları ve sıralan geldiğin
de görüşülecekleri bildirildi. 

Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, Sayıştay 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 1475 sa
yılı İş Kanununa bir madde, eklenmesine dair kanun 
teklifinin (2/47) geri verilmesi hakkındaki önergesi 
okundu; teklifin geri verildiği bildirildi. 

Sayın üyelerden bazılarına, Başkanlık tezkeresin
de gösterilen sebep ve sürelerle izm verilmesi kabul 
edildi. 

10/19 ve 10/20 esas numaralı Meclis Araştırması 
komisyonlarına, siyasi parti gruplannca gösterilen 
adaylar seçildiler. 

Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl üye
lik için yapılan seçim sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından: 

1 Haziran 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 16.42'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

AH Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil -Karaatlı 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

No. : 68 

Tasarılar 
1. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 

ek madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı. (1/145) 
(Adalet ve Milli Savunma komisyontanna) 

2. — 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka-

1 . 6 . 1978 Perşembe 

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine bazı mad

delerinin kaldırılmasına ve bu Kanuna ek ve geçici 
maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı. (1/147) 
(Sağlık ve Sosyal işler ve Plan komisyonlanna) 

— 168 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Balkan vekili Ali Fuat Eyüboğhı 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gaza ki (Denizli), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 153 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarım 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklamadan sonra gelen arkadaş
ların, bir tezkere ile Başkanlığa müracaatım rica edi
yorum. 

Çoğunluğumuz vardır; görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Muş Milletvekili Burhan Garip Şavlı'nın, 
tehlikeli boyutlara ulaşan iç ve dış sorunlar karşısın^ 
da Parlamentonun işlev ve sorumlulukları hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Çok sayıda gündem dışı söz istek
leri vardır; sayın üyeler bu isteklerin hepsini yerine 
getirmek, İçtüzüğümüze göre mümkün olamamak
tadır. Bu bakımdan 3 arkadaşıma söz hakkı verir
ken, diğer arkadaşlarıma bu hakkı verememenin 
üzüntüsü içerisindeyim. 

Konya'da vuku bulan olaylarla ilgili Sivas Millet
vekili Sayın KaramoBaoğtu söz istemiştir. 

Sayın KaramoBaoğlu?.. Yok. 

«Tehlikeli boyutlara ulaşan iç ve dış ülke so
nlularımız Yüce Parlamentomuzun işlev ve sorum
luluklarına ağırlık kazandırmaktadır» diyor ve bu 
konuda gündem dışı söz İstiyorsunuz; buyurun Sa
yın Şavh. 

Sayın Şavh süreniz 5 dakikadır, zatıâlinizden ve 
bütün arkadaşlardan konu üzerinde kalınmasını rica 
ediyorum. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Muş) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; İç ve dış tehlikelerin 
önemli boyutlara ulaştığı, kaygıların, kuşkuların, 
acıların Ulusça yaşanıldığı zor bir dönemden geç
mekteyiz. Bu nedenle görevlerimizi eksiksiz yap
mak, içtiğimiz andın gereğini yerine getirmek zo
rundayız. 

önce, düşünce ve görüşlerimizi buradan söyle
mek, Yüce Meclise duyurabilmek ve söylenenleri ra
hatça izleyebilmek olanağının bize tanınmasını Yüce 
Meclisin saygıdeğer bir kısım üyelerinden beklemek 
hakkına sahip olduğumuzu üzülerek söylemek isterim. 
(Gürültüler, Başkanın tokmağa vurması) 

Sayın bakanlar konuşmamıza olanak sağlarlarsa 
lütfetmiş olurlar. 

BAŞKAN — Arkadaşlarımdan rica ediyorum, 
sayın hatibin konuştuğunu arkadaşlarımızın anlama 
imkânı olmuyor. 

Bakan arkadaşlarımızın da arkadaşlarla görüşme
lerini o ölçüde yapmalarını rica edeceğim. 

Buyurun efendim. 

BURHAN GARİP ŞAVL (Devamla) — Gürültü
lerin, kavgaların, küfürlerin, basit oyunların ve 
sorumsuzhıkiann sürekli sergilendiği bir parlamento
dan ağır ülke sorunlarına çözüm beklemek olanağı 
yoktur. 

Halkın ıstırabı ile alay edercesine, halan gözleri 
Önünde umursamazlığın, önemsemezliğin, ciddiyet
sizliklerin örneğini vermeyi nereye değin sürdürece
ğimizi merak etmekteyim. 

3 Mayıs 1978 tarihinde yaptıkları gündem dışı 
bir konuşmada Sayın Sebati Ataman, yurdumuzun 
içinde bulunduğu bunalımı yorumladılar. Dediler ki: 
«Mesele Türkiye'nin parça parça edilerek ortadan 
kaldırılması kavgasıdır^ Tehlike büyüktür, tehlike 
vahimdir, tehüke çok yakındır.» Sözlerini şöyle ta-
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marnladılar: «Sizi tehlike karşısında birleşmeye ve 
verdiğimiz şeref sözünü yerine getirmeye çağırıyo
rum.» 

Sayın milletvekilleri, konunun öneminde, boyut
larında ve ciddiyetinde bir ölçüde birleştiğinizi be
lirtmek isterim. Ülkemiz gerçeikten siyasal, sosyal 
ve ekonomik darboğazlardan geçmektedir. Devlet 
tüm kurumlarıyla değişik ölçülerde bir kargaşanın 
içindedir. Ağır iç sorunların yanısıra, hızla deği
şen dünya m koşulları, dış ilişkilerimizi ve ulusal gü
venlik sistemimizi etkilemektedir, iç silahlı eylemler 
giderek kuşkulu boyutlara ulaşmakta, Yüce Parla
mentonun görev ve sorumluluğuna ağırlık kazan
dırmaktadır, önem kazandırmaktadır. 

Tüm bu olgulara karşın, siyasal partilerimiz sanki 
çürüyen Bizansın çirkin oyunlarını sergilemektefer. 
Oysa yaşanılan katı gerçeği duygusal ölçülerin, gün
lük politika kurnazlıklarının dışında, akılcı ve sağ
lıklı bir yaklaşımla çözmek ve zaman yitirmeksizin 
önlemlere ulaşmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, sorumluluk Parlamentoda
dır, yetki ve çözüm Parlamentodadır. Çalışmayan, 
çalışamayan, çahştırılamayan bir Parlamento, say
gınlığını ve varlık nedenlini giderek yitirir. 

Şimdi Yüce Parlamentomuz toplumun gerisinde 
değil, toplumun sanki dışındadır, sürekli tatil ha
lindedir. Ülkenin karanlık manzarası Parlamentonun 
eseridir. İktidarların ve hükümetlerin kaynağı Par
lamento değil midir? 

Tehlikeleri görmekten ve kabullenmekten kaçın
mayalım. Bir gün halkın vicdanında ve mantığın
da bu Parlamentonun ağır ülke sorunlarına çözüm ge
tiremeyeceği gerçeğinin oluşabileceğini düşünmek zo
rundayız. 

«Bunalımların kökeninde yatan nedenleri önce teş
histe birleşelim» demek, ya iyi niyetli bir bilmezlik
tir ya da alışılmış politika cambazlığıdır. 

BAŞKAN — Toparlayınız efendim, süreniz 
doldu. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Yan
lışları* yanılgıları, oyunları daha fazla sürdürme-
yeSim^ 

Sayın miletveldlleri, böylesine bunalımlı bir dö
nemde 5 aylık bir iktidarın her yaptığını doğru ve 
yeterli bulduğumuzu söyleyemeyiz; ama çirkin politi
ka meydanlarında kutsal kitabı ve bayrağı öptükten 
sonra deli dervişler gibi düşmanlık naraları atmanın 
da büyük tehlikelerini görmemek mümkün değildir. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Tamamlayııiîz Sayın Şavh. 
BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Ta

mamlıyorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Dün 

ne yaptıysak yarın da onu yapacağız. (Gürültüler) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Şavh. 
Rica ediyorum. 
BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Bindiği

miz dalı kesmeyelim, kesilen dala basmayalım, ulu
sun yazgısıyla böylesine sorumsuzca oynamayalım; 
bu politika değildir, özgürlük değildir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şavh. 
2. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-

kurt'un, eğitim enstitülerinde endişe verici boyutlara 
ulasan olaylar hakkında gündem dışı konuşması ve 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğurun cevabı. 

BAŞKAN — Son günlerde endişe verici boyut
lara ulaşan eğitim enstitülerindeki olaylar hakkında 
Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt gündem 
dışı söz istemişlerdir; buyurun efendim. 

Müddetiniz 5 dakikadır Sayın Aykurt. 

. MUSTAFA KEMAL AYKURT (DenizM) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Hükümetin, okullarda ve özellikle eğitim ensti
tülerinde uygulamakta olduğu kasıtlı, tarafgir tutum, 
soku olmayan öğrencilere reva gördüğü zulüm ve 
işkence artık dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. 

Huzurlarınızda zaman, mekân ve isim vererek, 
Aksu Eğitim Enstitüsünde tertiplenen bir oyunu ser
gilemeye çalışacağım. Bu tertip ve oyunlar, Aksu'da 
olduğu gibi, yurdun her tarafında, her okulun
da, her eğitim enstitüsünde aynı şekilde çirkin, aynı 
sekide önceden hesaplı, Hükümetin bilgisi ve hat
ta talimatı altında sürdürülmektedir. 

Hükümet Programında, Hükümetin eğitim ve 
öğretim anlayışının ifade edildiği bir yerde şöyle 
söylenmektedir : 

«Öğrenciler arasında siyasal düşüncelerine göre 
ayrım yapılması ve okulların uygarca tartışma ölçüle
ri ötesinde siyasal çatışma yerlerine dönüştürülmesi 
kesinlikle önlenecektir.» Tabir bu. 

MiMi Eğitim Bakanı da aslında inanmadığı bu 
sözleri -muhtelif zamanlarda bu kürsüde dile getir
miştir, Zannediyorum biraz soma kürsüye gelecek, 
yansız ve etkin tedbirlerden bahsederek bizi cevap
lamaya çalışacaktır; ama gerçek bu değildir. 
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Aksu Eğitim Enstitüsünde, bu Hükümetten evvel 
262 öğrenci tam bir barış ve sükûn içinde öğretimle
rine devam etmekte iken, bu Hükümet zamanında 
kişilikleri ve kafa yapdarı kendilerine benzeyen 400 
solcu militan öğrenci okula yerleştirilmiştir. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Danıştay kara
rıyla. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Ayrıca solcu olmayan tüm öğretmenler de bir çırpı
da okuldan uzaklaştırılmışlardır. 

Böylece okul sofa ve solculara teslim edilmiştir. 
Daha evvel barış ve huzur içerisinde öğretimlerine 
devam eden bu öğrencilere zulüm ve işkence yapıl
maya başlanmıştır. Bir gün bu öğrencilerin kitap
ları yok edilmekte, başka bir gün valizleri yakıl
makta, başka bir gün de yatakhanenin pencerele
rinden aşağıya atılmaktadırlar. 

işkencenin şekli ve derecesi her gün derece dere
ce ve sistemli bir şekilde artırılarak sürdürülmekte
dir. Nisan ayı içerisinde okulda arama yapılmış; 
«Milliyetçi Fikir Sistemi» adlı kitap ile Ziya Gökaîp, 
Oğuz Han ve Fatih'e ait kitap ve broşürler suç un
suru sayılarak Okuldan toplatılmıştır; tıpkı bazı ba
kanların burada yaptıkları gibi. 

Sait Emirtekin isimli öğrenci, başlarında öğret
men Hasan Yüksel olduğu halde 25 solcu öğrenci 
tarafından dövülmüş, dövülen öğrenci 25 gün rapor 
atmış ve fakat suçlular taltif edilmiş, mağdur öğren
ci okuldan sürülmüştür. 

1 Mayıs komünist bayramında öğrencilerden zor
la para alınmak istenmiş... 

SAFFET URAL (Bursa) — Sus salak, sus. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
... Silah tehdidiyle Halit Balcı, Hüseyin Akbulut ve 
arkadaşlarından para ahnmıştır. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
SAFFET URAL (Bursa) — Salak, salak. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Paşa yerinde otur lütfen... 

BAŞKAN — Rica ediyorum... (CHP sıraların
dan gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
... Bölükte değilsin. 

Bu şekilde toplanan paralarla, 1 Mayısla ilgili 
afiş ve resimler satın alınmış ve okulun duvarlarına 
asılmıştır. 

Talât Doğrul, Muzaffer Dinçer, Hasan Yüksel 
ve Yusuf Dede adlarındaki öğretmenler önce öğrenci-
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leri odalarına kilitleyerek feci şekilde dövmekte, son
ra bu öğrencileri okuldan uzaklaştırmaktadırlar. Hat
ta, Yahya Kılıç isimli öğrenciyi bu öğretmenler bir 
gece yatakhanenin ikinci katından aşağı atmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, 8 Mayıs günü... 
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Aykurt. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
... 8 Mayıs günü başta okul idarecileri olmak üzere, 
sınıflarda öğrenciler vatan haini Deniz Gezmiş için 
saygı duruşuna icbar edilmişler, saygı duruşuna kar
şı çıkan öğrenciler, teker teker ve belM aralıklarla 
okuldan sürülmüşlerdir. 

Şimdi 34 kişilik bir isim listesi tanzim edilmiş, 
okulun kapısına asılmıştır. Bu öğrenciler de sürüle
cekleri günü beklemektedirler. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Aykurt, süreniz 
doldu. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Değerli milletvekilleri, açıkladığım şekilde okul
dan uzaklaştırılan bu öğrencilerin bir kısmı memle
ketlerine gidememiş, Aksu'da esnaf yanında iş bu
larak, çıraklık yaparak... 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — BesByorlar-
dır onları, sermaye. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
... Çıraklık yaparak kendilerine iş bulmuşlar, bir 
kılını -inanınız- Aksu etrafında bulunan harabeler
de barınmaya başlamış, bir kısmıysa halkın araların
da topladığı parayla memleketlerine döne bilmişler
dir. 

Düşünce farkımız ne olursa olsun, hangi partiye 
mensup olursak olalım... 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen Sayın Aykurt, süre
niz geçti efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

... elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim. Böy
lesine elem verici ve işkenceye tabi tutulan bir olay
da, kimlerin vicdanı sızlamaz? 

Sayın milletvekilleri, Aksu Eğitim Enstitüsü böy
lece solculara teslim edildikten, yani 1 Mayıs komi-
nist bayramı okulda kutlanır hale geldikten, Deniz 
Gezmiş için saygı duruşu yapılır hale geldikten sonra, 
sıra, Aksu halkının sindirilmesine, onların, Aksu 
halkının sola teslim edilmesi keyfiyetine kalmıştır. 

Sürem doldu, bu ikinci etabı bir başka sefer hu
zurlarınıza getireceğim. 
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Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstanbul) — Sayın Başkan, cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; De
nizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt'un, eğitim 
enstitüleri üzerinde çok talihsiz bir zamanda söz al
dığını belirtmek istiyorum. İki bakımdan talihsiz; 
bir, kendisi Denizli Milletvekilidir, Denizli'de olup 
bitenleri yakından izleyecek durumdadır. Denizli'de 
de bir eğitim enstitüsü vardır. Aksu hakkında ken
disine başkalarının aktardığı bu bilgiler üzerine ko
nuşmak yerine... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (DenizM) — Biz
zat ğitim Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Peki efendim, peki. Ben dinledim 
sizi efendim; müsaade edin, Siz de beni dinleyin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
İnsaf edin, üç gün kaldım. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, rica ediyorum... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Ben sizi dinledim efendim, sıra sizde, 
lütfen dinleyin. 

Aksu'ya kadar zahmet buyuracakları yerde, lütfe
dip de Denizli Eğitim Enstitüsüne gitmiş olsalar idi, 
Denizli'deki Eğitim Enstitüsünde uygulanmakta olan, 
her türlü değişlik görüşlere sahip çocukların, hiçbir 
siyasal görüşün simgesi, aracı, rsemi olmadan, sade
ce Atatürk'ün resmi altında, barış içinde, uygarca 
yaptığı öğrenimi görmüş olsaydı, daha insaflı olur
du. (CHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Dün daha, 34 kişi öldü. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Müsaade buyurun konuşayım efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, 
Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum, burada sayın 

bir üyenin birtakım iddiaları oldu. Sayın Bakan ce
vap veriyor; sükûnette dinleyelim, rica ediyorum. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Gerçeği 
konuşun. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakana, «böyle ko
nuşun» demek imkânınız yok. Lütfen, çok rica edi

yorum sayın arkadaşlarım... Karşılıklı görüşme, bu
radaki görüşmeleri de etkiliyor; çok rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Başkan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Şimdi, ben iddialı olarak söylüyorum 
sayın Denizli mılletvekillerimize; bu konuda hake
mimiz Denizli halkıdır; hakemimiz, bu konuda, De
nizli eğitim enstitülerine devam eden çocukların 
ana ve babalandır; hakemimiz bu konuda, Adalet 
Partili çocukların ana ve babalarıdır. Şimdiki Deniz
li Eğitim Enstitüsündeki öğrenim biçimi ile, bu yöne
timden önceki öğrenim biçimini, elinizi vicdanınıza 
koyunuz ve DenzIUerden sorunuz ve bunu sordura
cağız, siz de göreceksiniz. (AP sıralarından «Getirece
ğiz» sesleri) 

Getirmeyin; Denizli'ye gidin, bakın, ondan sonra 
getirin. 

Değerli arkadaşlarım, sizi kınamak veyahut si
zinle bir tartışmaya girmek için bunları söylemiyo
rum; ama ben burada, eğer, yansız bir yönetim ge
tireceğim, diyorsam etkin tedbir alacağım diyorsam, 
bunu teşvik ediniz, bunu cesaretlendiriniz. Böyle diyen 
bir Bakanın üzerine gitmekle ne kazanacaksınız? Böyle 
diyen bir Bakanı eleştirmekle ne kazanacaksınız? (AP 
sıralarından gürültüler) Efendim, buraya bir Bakanın 
böyle gelmesi bir aşamadır; burada tek yanlılığın sa
vunması yapıldı yıllarca. Bunun bir anlamı yok mu 
sizce? Kaldı ki, bu türlü tarafsız bir anlayışın uygula
malarını göstereceğim pek çok yer vardır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, değerli milletvekilleri 
hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar, dört olaydan 
bahsetmek istiyorum. Lütfen... Hepiniz, ana babası
nız ve Türk vatandaşısınız ve Türk halkını temsil 
ediyorsunuz burada. Size bir şey söylemek istiyorum: 
Demirci'de olup bitenleri incelediniz mi? Gaziantep' 
teki Eğitim Enstitüsünü sabah erken saatte kimler 
işgal ettiler ve ne yaptılar? Bunu incelediniz... (AP 
sıralarından, «İnceledik, onlar milliyetçi» Sesleri) 

Efendim, milliyetçiliğinden önce, «işgal» diye hu
kuk dışı bir eylemden bahsediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, karşılıklı konuşmaya
lım. Lütfen cevap vermeyiniz efendim. (AP sıraların
dan, «Türk değil onlar» sesleri) 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Arkadaşım burada kitap atmaktan bah
sedildi. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — «Boykotla 
işgal aynı» diyen sizsiniz. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Öğretmenler... 

BAŞKAN — Rica ediyorum sayın üyeler, imkân 
veriniz efendim. Lütfen... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müdahale 
edenleri susturmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler... 
Buyurun Sayın Bakan. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müdahale 

edenleri ikaz etmiyorsunuz. 
BAŞKAN — İkaz ediyorum Sayın Uysal, ikaz 

ediyorum. Arkadaşlarımdan rica da ediyorum. Sükû
netle dinleme imkânı verelim efendim1. 

Buyurun. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Şimdi, Gaziantep'te, sabaha karşı Eği
tim Enstitüsüne hücum edildi.. (AP sıralarından, 
«Aksu'dan bahset» sesleri, gürültüler) 

Geleceğim efendim, müsaade buyurun. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, çok rica ediyorum 

efendim... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Efendim, Aksu veyahut her hangi bir... 
(AP sıralarından, «Aksu'dan bahset» sesleri) Değer
li arkadaşlarım, Aksu ya da her hangi bir yer... Bura
da ileri sürdüğünüz iddialar eğer yerindeyse - ki, tah
kik ettireceğim - hiç kimsenin yanına bırakmam; 
ama Denizli'dekilerin de yanına bırakmayın; ama 
Anteptekilerin de yanına bırakmayın; ama Bursa'da, 
yüzüne maske takıp da, sekiz tane öğretmeni kalbin
den ve ciğerlerinden fişleyenlerin de yanına siz bırak
mayın, beraber bırakmayalım. (AP sıralarından gü
rültüler) 

Bugün Bursa'da bir kurban verdik; bir müdür yar
dımcısı kalbinden şişlenerek öldü. Bu bir öğretmen, 
buna saygı duyun. Bu eğitim kurbanının hatırası için 
lütfen tarafsız olmaya çalışın; bu öğretmen hiç bir 
şey yapmadı. Bursa Eğitim Enstitüsü bir aydan beri 
kapalıdır, öğretim yapmıyor. Okuluna giderken oto
büsün yolu çevrildi, yüzü maskeliler geldiler, indirdi
ler, şişlediler, bıçakladılar ve öldürdüler bunları. (AP 
sıralarından gürültüler) 

Yakalandı, yakalandı... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen efendim... Sa

yın Dağlı, lütfen efendim... (AP sıralarından gürültü
ler) 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Kim olduklarını söyleyeyim mi? Söy
leyeyim mi kim olduklarını? (AP sıralarından «Söy
le, söyle» sesleri) 

BAŞKAN — Saym Dağlı, lütfen efendim, siz 
yerinize oturunuz efendim, ben arkadaşlarıma hitap 
ediyorum. Lütfen efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Denizli'dekilerin kim oldukları belli; 
tutuklandılar; Antep'teküerin kim oldukları belli, tu
tuklandılar. (AP sıralarından «Söyle, söyle» sesleri) 
Belli... Belli... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (DenizM) - - Öy
leyse isimlerini de söyle. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt, rica ediyorum, çok 
rica ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Saym Başkan, zamanımı onlar alıyor
lar ama. 

BAŞKAN — Evet efendini, ben ikaz ediyorum 
arkadaşlarımı; başka türlü de imkânımız yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, böyle bir usul yok. Otoritenizi kullanın, ceza 
verin efendim. 

BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim. 
Lütfen arkadaşlarını, başka türlü bir muameleye 

imkân vermeyiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De
vamla) — Değerli arkadaşlar, saygıdeğer Millet Mec
lisinin üyeleri, bir süreden beri bu konunun aşın bir 
sinirlilikle ele alındığım görüyorum. Eğer bir tek kişi 
varsa bu konuda aşırı sinirlilik gösterecek ve suçla
yacak, o da benim. Ama yapmıyorum bunu. Niçin 
yapmıyorum? Görüyorsunuz ki, çok darboğazdan ge
çiyoruz. Eğer, bu memlekette demokratik rejim ayak
ta kalacaksa, parlamentoda bulunan siyasal partilerin 
gruplarının birbirlerine göstereceği dayanışma ve an
layışla ayakta kalacaktır. Peşin hükümlerle, duygusal
lıkla ve aşırı asabiyetle biz burayı tahrip ederiz, hiç
bir yere gidemeyiz, hiçbir yere gidemeyiz. 

TURGUT NİZAMOĞLU (Yozgat) — Bunu geçen 
sene n5ye söylem'iyordunuz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De
vamla) — Her sene söyledim, her sene söylerim; doğ
rular doğruysa, bugün doğruysa bugün doğrudur. 
Eğer, bu doğru geçen sene söylenmedi diye geriye 
bırakılacaksa, sadece, onu böyle temenni edene zara
rı vardır. Burada eğer böylesine tarafsız kalıyorsam, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu dar geçide çok önem 
verdiğim içindir. 

Ben buraya, yırtılmış kitaplar değil, insan boğ
mak için icat edîlmîş zincirler getirip bu kürsüden 
gösterebilirim; utandığımdan gösteremiyonun. Eski-

— 173 — 



M. Meclisi B : 153 1 . 6 . 1978 O : 1 

den, «barış dönemi» dediğiniz zamanın bütün alet
leri, bütün vesikaları elimdedir; ama bunları göster
mekte yarar görmüyorum. Varmayınız bu meselenin 
üzerine. Bu aslında gizli olur. (AP sıralarından gürül
tüler.) 

Değerli arkadaşlarım, Ibazı öğretmenler geliyor, he
pimize her partiye geliyor anlatıyorlar. Bize gelen öğ
retmenleri dinliyoruz; acı çekiyorlar, taraf hlaşmışlardır, 
serttirler; ama lütfen 'bir yargıya varmadan evvel hepi
niz, bölgenizdeki duruma bakınız, Türkiye'nin için
deki duruma bakınız. Yaptığımız çabaları göreceksi
niz, iyi niyetli çabaları göreceksiniz. Eğer, içinizde, 
hepiniz yaptığınız uygulamalara baksaydınız, onun ni
teliğini görecektiniz, bu noktaya gelmeyecektiniz. 

Değerli arkadaşlarım, ben diyorum ki, burada 110 
bin kişi var, 110 bin kişi, 110 bin kişinin 80 binine 
yakım okuyor. Diğer yerler kanştırılıyor, dışarıdan 
karıştırılıyor, öldüresiye karıştırılıyor; ama bu da bite
cek bir gün. Ama, «Hükümet ayın 5'inde değişecek, 
Hükümet ayın 15'inde değişecek, dayanın» demeyin. 
İnsanlar ölüyor buyüzden. Eğer Hükümet değişirse 
siz değiştireceksiniz. Bunun zamanının ne olduğu da 
bellidir. Birtakım insanları böylesine suni şırıngalarla 
suça teşvikte kimsenin yaran yok. Aslında, bu türlü 
polemiklere Türkiye'deki siyasal ortamın dayanıklılığı 
kalmadı; bunun için, yapmıyorum. Aşırı sinirlilik, de
ğerli arkadaşlarım, ne kimsenin mensup olduğu parti
ye, ne bu kuruluşa, ne bu çatıya bir katkıda bulun
maz. (AP sıralarından «Aksu'dan bahset» sesleri, gü
rültüler.) 

Aksu'da, buradaki söylediğim arkadaşın bütün id
dialarını araştıracağım. Eğer, bu dedikleri varit ise, 
derhal soruşturma yapacağım. Bunların olduğunu hiç 
sanmıyorum. 

IBöylta diyen adama neden kızarsınız, jbunu da 
anlamam ki. Ne dersem memnun olacaksınız? Şikâ
yet ediyorsunuz, «İnceleyeceğim, eğer varitse, onun 
hakkında kovuşturma yapacağım» diyorum, kızıyor
sunuz; «yansız olacağım, barış getireceğim» diyorum, 
kızıyorsunuz; «hakem, ana babalardır, halkımızdır, 
onlar yargılayacaklar, bırakın, gidin, biraz da onlara 
'sorun» diyorum; «hepinizin çocukları var, aradaki 
faikı sorun lütfen» diyorum kızıyorsunuz. Benim bu
rada mutlaka kavga yapmamı istiyorsanız, polemik 
yapmayacağım. İnşallah bir gün bu kürsüde polemik 
yapabileceğimiz geniş zamanlar gelecek; ama bu za
manlar, bu türlü ilişkilerin zamanı değildir; bunu anla
makta lütfen gecikmeyelim. 

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

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
3. — Sivas Milletvekili Temel Karamollaoğlu'nun, 

Konya'da meydana gelen olaylar hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın Karamolfaoğlu, zatı afinizin 
Söz isteğini tekrarladım, yerine getirmek istedim, sa
londa bulunmadınız. Şu anda salonda bulunarak, bu 
isteğinizi tekrarlıyorsunuz. 

'Bir emsal teşkil etmemek kaydıyla» bir defaya 
msflısus olmak üzere söz veriyorum. Buyurun efen
dim. 

'NURETTİN KARSU (Erzincan) — Emsal teş
kil eder Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, emsal teşkil etmeme
sini söyledim efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Sayın 
Başkan, önce, göstermiş olduğunuz alakaya teşekkür 
ederim; ayrıca, mazeretimi kabul ettiğiniz için de te* 
şeMiür ediyorum. 

Üzerinde durmak istediğim konu, aslında, haki
katen, Parlamentonun, üzerine ciddiyetle eğilmesi ica-
beden, çok yakınlarda, Konya'da meydana gelen ha
diselerle ilgili. Hadiselerin içinde bizzat bulunduğum 
için, sizlere görgü şahidi Olarak meydana gelen ha
diseleri anlatacağım; neticeyi takdirlerinize bıraka
cağım. 

Muhterem arkadaşlar, Konya'da Mili Selamet 
Partisinin tertip etmiş olduğu büyük bir «Fetih Mitin
gi» yapıldı; o günün şanına layık olarak, fetih kut
landı. 

Miting, gösterilen yerde ve saatte tertip edildi ve 
hiçbir hadise meydana gelmeden dağıldı. Ancak, 
Türkiye'nin dört bir bucağından Konya'ya gelmiş olan 
Türk evlatları, Mevlana Meydanında bulunan Seli-

, ıııiye Camiinde ikindi namazlarını ifa etmek için o 
camie gittiler. 

DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Şeriat iste
yerek mii?.. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — Bir 
defa, o camie yürüyen, o camie giden Türk vatan-
daş/îarı polis tarafından engellenmeye çalışıldı; fakat... 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Yalan... Sayın 
Başkan, ben, «Hüseyin Kaleli» olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaleli, rica ediyorum... 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, ben size hadiseleri anlatı-
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yorum; siz de başka türlü anlatabilirsiniz. Lütfen din
leyiniz, dinledikten sonra cevaplarınızı veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Karamoliaoğlu, siz söyleye
ceklerinizi, konu içerisinde kalmak şartıyla söyleyiniz 
ve karşılıklı görüşmeyelim efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar, miting meydanından dağılan 
yüzJbinin üzerindeki vatandaş topluluğu otobüslere 
bindiler, bir kısmı da camide namaz kılmaya gitti. 
Giderken engellenmeye çalışıldı, bazı hadiseler çık
tı; fakat eski Adalet Bakanımız Sayın Müftüoğhı' 
nıın ve benim müdahalemizle bu hadiselerin büyü
mesi önlendi. Camide namaz kikin vatandaşlar na
maz kıldıktan sonra, Mevlana Meydanında sadece 
300 - 500 kişi civarında bir topluluk kalmışken, po
lis hâlâ o meydanda nöbet tutuyordu. Kendilerine, 
vatandaşların daha süratle dağılalbilmeleri için yolu 
açmaları konusunda ihtarda bulunduk. Maalesef bi
zim bu ikazımıza cevap vermediler; dedikleri şey sa
dece şu oldu : «Biz bu topluluğu buradan dağıtırız.» 
Başka bir arkadaşımın, telsizle konuşan polis yetkili
lerinden işittiği ifade ise «Bunların üzerinde zaten si
lah yoktur. Biz bunları iki dakikada dağıtırız.» Silah 
olmadığını bildikleri halde, daha doğrusu bildikleri 
için o masum vatandaşların üzerine biraz sonra si
lahla maalesef polisin bir kısmı hücum etti ve esefte 
ifade ediyorum, bir vatandaşımız aibdest alırken şehit 
oldu. 6 vatandaşımız -. tespit edilen - bacağından ya
ralandı. Fakat hastaneye kaldırılan polislerin içinde 
bir tane süah kurşunuyla yaralanan polisimiz yok. 

Muhterem arkadaşlarım, polisin silah kullanma 
talimatı açıktır Katiyen silahsız vatandaşın üzerine 
silah sıkamaz polis. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Binalardan 
atılan silahlar... 

BAŞKAN — Sayın Ço'banoğhı, rica ediyorum. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, sizlere polisin kullandığı 9 
milimlik uzun menzilli silahlardan çıkan, sadece ca
mi önünde toplanan kovanları göstereyim. Bunlar 
camiden çıkan masum vatandaşların üzerine sıkıldı. 
Bilahara hadiseler meydana geldikten sonra hiç kim
se «Şeriat Esteriz» diye bağırmadı. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Yalan söy
lüyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Çobanoğlu, rica ediyorum. 
TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 

Hiç kimse bağırmadı. 

Muhterem arkadaşlarım, fakat böyle bir hadise 
meydana getirilmeye çalışıldı. (CHP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çobanoğlu, rica ediyorum 
efendim, lütfen. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Taksim Meydanında suç işlenirken polis hadise çık
masın diye neden oradaki vatandaşların üzerine yü
rümedi de - farzedelim ki denilmiş olsun, ben denil
mediğini iddia ediyorum ve oradaydım, denilmedi -
neden silahsız vatandaşın üzerine - farzımahal öyle 
bir iki kişi çıkmış bağınnışsa - yüründü? 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Konya sav
cısı, valisi tahkikat açtı. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Karanıollaoğlu, süreniz doldu 
efendim,'bağlayınız. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bilahara ben polisi ikaz için gittiğim zaman, millet
vekili olduğumu söylemiş olmama rağmen, polis ta
rafından yetkililerin önünde üzerime hücum edildi, 
copîa vuruldu. Eğer hir jandarma yarbayı olmasay
dı, emin ohın beni de linç ederlerdi. Sayın Müftüoğhı' 
na da aynı şekilde tecavüzde bulunuldu. Eski Bakan
ları Korkut özal'm üzerine yürüdüler; fakat yine jan
darmalar tarafından da, bazı aklıselim sahibi polis 
arkadaşlarımız tarafından önlendiler. 

BAŞKAN — Sayın Karamoliaoğlu, bağlayınız İttfc 
fen efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Üzerinde durulacak hususlar şunlardır : 
Muhterem arkadaşlarım, bir parlamenterin üzeri

ne, parlamenter olduğu bilindiği halde polis tecavüzde 
bulundu. 

İkincisi, poüsm yakalarında yaka numaraları yok
tu. Bunun bir tertip olduğunun en açık delili. 

Üçüncüsü, hadiseyi tespit eden foto muhabirleri
nin makineleri kırıldı; filmleri yakıldı. 

Dördüncüsü, camiden çıkan masum vatandaşın 
üzerine silahla hücum edildi ve muhterem arkadaşla
rım, vali ancak hadiseler bittikten sonra o yere geldi. 

BAŞKAN — Sayın Karamollaoğhı, bitiriniz sözü
nüzün 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Biz bu hadisenin peşini bırakmayacağız, bu hadise
nin muhakkak hesabını soracağız. Gensoru önergesi
ni de vereceğiz, soruşturma önergelerini de vereceğiz. 

— 175 — 



M. Meclisi ft : 153 İ ;. 6 . 1078 Ö : 1 

(Bu hadiseler (benim şahsıma olan, MiHi Selâmete 
karşı olan hadiseler değil; Parlamentoyu, milleti ren* 
cide eden hadisler. Sizlerden istirham ediyorum, mîl
letin şahsiyetini, Parlamentonun şahsiyetini korumak 
için sizler de hassasiyet gösteriniz. 

BAŞKAN — Bağlayınız efendim, bitti sözünüz, 
sözünüzü kestirmeyiniz efendim. 

TEMEL KARAMOLLAOeiJU (Devamla) — Sö
zümü tamamlıyorum. 

Şunu size tekrar bildiriyorum : Ne yaparsanız ya
pın, bütün tahriklere rağmen, Milli Selâmet, Milli 
{Selâmet gençliğini anarşik hadiselerin içine çekeme-
yeceksiniz. Bunu yapanlar... 

(HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Ceplerine taş 
doldurun verin, polisin üzerine gitsin. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Taş dolduran insanın üzerine silah mı sıkılır? 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Taş atıyorsunuz 
polise. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karamotlaoğ-
lu, hadiseyi gerginleştirmeyin ve karşılıklı konuşma
yın. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, taş atanın nerede görülmüş... 

BAŞKAN — Sayın Kaleli sizden de rica ediyo
rum* 

TEMEL KARAMOLLAOĞIİU (Devamla) — 
'Bundan önce silah sıkanın üzerine silahla yürünür
ken, siz bunu takbih ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Karamoîlaoğlu, sözünüzü ke
seceğim efendim. Bağlayınız lütfen. Sözünüzü kesiyo
rum* 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, ben sözümü en son Olarak 
sununla tamamlıyorum : Bu hadiseleri eğer kışkırtır
sanız, bu hadiseler bh* gün sizin de, başınızı yer ve 
biz bunun peşinden gideceğiz, köküne kadar ineceğiz. 
Muhakkak suçlulardan hesap soracağız. 

Parlamentoya saygılar sunarım. (MSP sıralarından 
alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karamoîla
oğlu. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
arkadaşım Konya olayları üzerinde konuştuğu için, 
ben de Konya Milletvekili olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaleli, haklısınız. Yalnız, iç
tüzüğümüzün hükümlerine göre, üç kişiden fazlasına 
söz verme hakkımın olmadığını biliyorsunuz. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
dün döz verdiniz ama. Turgut Artaç konuştuğu için 
dün burada Adalet Partili bir arkadaşa söz verdiniz. 

Olaylar Konya'da geçtiği için, ben de Konya 
Milletvekili olduğum için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kime söz verdim efendim? 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Bir Adalet Par
tili arkadaşa söz verdiniz. 

(BAŞKAN — Sayın Kaleli, haklısınız, müsaade 
buyurun izah edeyim efendim. Arkadaşımıza, karşı 
Söz isteğinde bulunduğu için söz vermedim; daha ön
ce gündem dışı söz isteğinde bulunduğu için söz ver
dim ve üç kişinin içerisinde idi arkadaşımın konuş
ması da. 

Siz bu isteğimizi Başkanlığa iletiniz, başka bir 
oturumda değerlendirme ve sizin açınızdan da konu
nun Yüce Parlamentoya intikali mümkün olur efen
dim. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
KonyaMaki hadiselerle ilgili olarak tamamen yalan 
beyanda (bulundular, ben de bunu yanıtlamak fetiyo-
rum^ 

(BAŞKAN — Tamam efendim, yalnız İçtüzüğe gö
re mümkün değil Sayın Kaleli, bunu ifade ediyorum. 
Zatıâliniz de bakarsanız mümkün olmadığım görür
sünüz ve bana hak verirsiniz. Dediğim gibi, Başkan
lığa müracaat edin, başka bir oturumda değerlendir
me yoluna gidelim. 

Teşekkür ederim elendim. 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — O zaman gün

celliği kaybeder efendim. 
IBAŞKAN — Efendim, sayın arkadaşımın isteği 

üç kişilik gündem dışı konu içerisinde olmuştu. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Dünkü de bü 

üç kişinin dışlıdaydı. 
(BAŞKAJN — Üç kişilik gündem dışı içinde idi 

efendim* 
DURMUŞ AIİ ÇALIK (Konya) — Meseleyi baş

ka yönlere çekenlere karşı doğruyu söylemek, «Şeri
at isteriz» diyenlere karşı doğruyu söylemek için ar
kadaşımız söz istiyor burada. Konya sokaklarında in
sanların bağırması karşısında, yalan söyleyenlerin bu 
yalanını burada söylemek için söz istiyor arkadaşı
mız. 
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BAŞKAN — Tamam efendim, ifade ettim arka
daşımızı nasıl müracaat edeceğini, nelerin mümkün 
olduğunu İçtüzüğe göre, tekrarlamaya gerek yok efen
dim. 

1. — Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'ın, 
Askeri Hâkimler Kanununa bir ek ve bir geçici madde 
eklenmesi hakkındaki yasa önerisini geri aldığına dair 
önergesi. (2/93, 4/110) 

BAŞKAN — Sunuşlar vardır. 
Bir geri alma tezkeresi vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Plan Komisyonunda bulunan 2/93 numarada ka

yıtlı, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununa bir ek 
ve bir ek geçici madde eklenmesine dair yasa öneri
mi geri alıyorum. 

Gereğini saygı ile arz ederim. 
Ankara 

H. Semih Eryıklız 
BAŞKAN — Teklif geri verimlidir. 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu'nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesi
nin 3 ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi. (2/502, 4/111) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
verilmiş önergeler vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza 
sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sa

yılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci maddesinin 3 ncü 
ve 4 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkında. 

A) Tarafımdan 26 . 1 . 1978 tarihinde ve yine 
1977 yılının baharında yukarıda tarih ve numarası 
yazılı kanunun ilgili maddelerinin değiştirilmesini te
lif etlim. Yaptığım bu kanun teklifi hâkim ve sav
cıların ek göstergelerinin artırılmasıdır. 

B) Bu kanun tekliflerim 21 . 3 . 1978 tarihinde 
verilen aynı mahiyetteki kanun tasarısıyla bireştirile-
rek ve esas kanun tasarısı alınarak Adalet ve Plan 
Komisyonunda kabul edildi ve karara bağlandı. 

C) Kanun tasarısı Hükümet tarafından sebep 
gösterilmeden 11 . 5 . 1978 tarihinde geri ahndf. 
Meclis Başkanlığı Plan Komisyonuna benim teklifim 
ve diğer iki parlamenterin teklifi hakkında Plan Ko-

HÜSBYİN KALELİ (Konya) — Peki, teşekkür 
ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 

mlsyonunca bir rapor düzenlenerek Başkanlığa iade 
edilmesi talep edilmiştir. Buna rağmen şimdiye kadar 
bu rapor düzenlenmemiş ve teklifler bu sebepten 
Plan Komisyonunda kalmıştır. 

Sonuç : Tarafımdan verilen hâkim ve savcıların 
ek göstergelerinin artırılmasına daür kanun teklifim 
Adalet ve Plan Komisyonunda kabul edilmiştir. 

Yukarıdaki izah ettiğim sebeplerden dolayı Plan 
Komisyonuna iade edilmiştir. Bu teklifler verileli 45 
günden fazla zaman geçmiştir. Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 38 nci maddesi gereğince kanun teklifimin 
Gene] Kurul gündemine alınmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Ankara 
İsmail Hakkı KöyKioğlu 

BAŞKAN — Sayın KöyKioğlu, lehte, aleyhte?.. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Lehte. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, süreniz 10 daki
kadır. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkdaşlar; hepinize say
gılarımı arz ederim. 

«Hâkimlerin ek göstergeleri» hakkında, Parlamen
toya mensup milletvekilleri tarafından teklifler ya
pılmıştır. Bu tekliflerin birisi; 25.10.1977 tarihinde 
Yozgat Milletvekili MevKit Güngör Erdinç tarafın
dan yapılmıştır. Gene aynı mahiyette bir teklif, Ada
na Senatörü Kemâl Sanfbrabimoğhı tarafından yapıl
mıştır. Yine bir teklif 26 . 1 . 1978 tarihinde tara
fımdan yapılmıştır. Bu teklifin evveliyatı vardır, bu 
teklifte, İhsan Ataöv ve ben, Cihat Bilgehan, Fikri 
Pehlivanlı, Muzaffer Erdem ve Müfit Bayraktarın 
imzaları mevcuttur. Ve yine 1977 yılının güz ayında, 
benim, Oğuz Söğütlü arkadaşımın, Kılıç Sorgucu ar
kadaşın, Gıyasettin Karaca'nın, Nejat Sarlıcah'nın, 
Sabahattin Adalı'nın ve Erkin Topkaya'nın teklifleri 
mevcuttur. 

Bu tekifler komisyonlarda iken, Hükümet tara
fından 15 . 3 . 1978 tarihinde bir tasan sevk edildi; 
bu tasan da, bu tekliflerin mahiyetinde idi. Bu tasan 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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ve teklifler Adalet Komisyonunda ve Plan Komisyo
nunda görüşülürken, Hükümet tarafından sevk edi
len tasarı esas olarak kabul edildi ve teklifler birlik
te Adalet Komisyonunda kabul edildi ve Plan Ko
misyonuna sevk edildi. Plan Komisyonunda, yalnız, 
'ilave olarak askeri hâkimler de tasarıya dahi] edil
mişti. Bu, ek göstergeleri ihtiva eden hâkimlerin ka
demelerine ve derecelerine yüksek mahkeme hâkiın-
Eerine 600, 500, 400, 300 ek göstergeler tespit ediyor
du. 

Bu iki komisyon tarafından kabul edilen teklif ve 
tasarılar, Büyük Millet Meclisi Başkanığına tevdi 
edildi, Tam gündeme alınacağı sırada, 11 . 5 . 1978 
tarihinde Hükümet tarafından, Hükümetin tasarısı 
bilgi verilerek, esbabı mucibe gösterilmeden geri 
alındı. Tabii Hükümetin bunu geri almaktaki mak
sadı nedir, bilmiyoruz; hikmeti hükümettir, üzerinde 
de durmuyoruz. Yalnız ortada bir gerçek var: Biz 
hepimiz şu adalet cihazının iyi işlemesini ve doğru iş
lemesini, çabuk işlemesini istiyoruz, arzu ediyoruz 
ve diyoruz ki: Devletin temeli, mülkün temeli, ada
lettir. Ve hükmü verecek hakimlin güvenlik içinde ol
masını istiyoruz, huzur içersinde olmasını istiyoruz 
ve hâkimin gelecek ve geçim endişesinden uzak ol
masını istiyoruz. Hepimiz bu endişeyi duyuyoruz. 
Bu sebepten ötürü bu teklifleri yaptık, bu sebeplen 
ötürü Hükümet bu tasarıyı gönderdi. Demek ki, hâ
kimlerin, adaleti tevzi eden hâkimlerin ek gösterge
lerinin artırılmasında ittifak Vardır. Hepimiz aynı 
ihtiyacı duymuşuz ve bu teklifi yapmışız. 

Vaziyet bu iken, Hükümetin bunu geri almasını 
tabii bilemiyoruz. Gene duyduğumuzla göre, daha 
başka türlü bir blçfonde geleceği söylenmektedir. Ama 
şimdi bu bizim tekliflerimizi Meclis gündemine alır
sanız, Hükümet de arkadan belki tasakiyı bir başka 
biçime şekle sokarak sevk edebilir. Ama bu tasarıyı, 
teklifi bekleyen birçok adliye mensulbu mevcuttur ve 
haldi bugün yarın çıkmak üzereyken tasarının geri 
alınması ve tekliflin Meclis gündemine getirilmemesi 
yüzünden, bu hâkim ve savcı arkadaşlar da bunun 
nedenini ve sebebini bir türlü öğrenememişlerdir. 

Sayın Meclis Başkanı, bu tasarının geri alınma
sından sonra, bu tasarı içerisinde teklifler de bulun
duğundan ötürü, Plân Komisyonuna, bir rapor dü
zenleyerek, bu teklifleri sevk etmesini talep etmiştir. 
11 . 5 . 1978'den bu yana bir hayli zaman geçme
sine rağmen, Plan Komisyonundan, bu teklifler hak
kında bir rapor düzenlenerek Yüce Meclise sevk 
edilmemiştir. 

1 . 6 . 1978 O : 1 

tşte biz, şimdi, huzurunuzda, bu ek göstergeler 
hakkındaki teklifimizin, Meclis İçtüzüğünün 38 nci 
maddesine göre komisyonlarda 45 günden fazla bir 
zaman geçtiğinden ötürü, gündeme alınmasını arz ve 
talep ediyoruz. 

Gene şunu da bu arada beyan etmek isterim: Ta
sarıya da Meclis İçtüzüğünün 76 nci maddesi gere
ğince benimsedik. Orada zaman bulunmadığı halde, 
Meclis Başkanlığı ile aramızdaki bir ihtilaf dolayı
sıyla, benimseme kabul edilmemiştir; fakat Başkanlık 
Divanına müracaat ettim, herhalde benimseme, mad
dede müddet bulunmadığından ötürü kabul edilecek
tir ve böylece tasan ve bununla birlikte görüşülüp 
raporu bağlanan teklifler de gündeme getirilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, demin de arz ettiğim 
gibi, bunlar bir ihtiyaçtan ötürü yapılmış teklif ve 
tasarılardır ve hâkimler hakkında hepimlizin düşün
cesini, nüyetini yakınen biliyoruım. Zaten teklif ve ta
sarı ne olursa olsun, çıkacak kanun sizlerin eseri ola
caktır, Meclisin eseri olacaktır; ne Hükümetindir, ne 
teklif. sahibinindir. 

Binaenaleyh, bu hâkimleri güvenliğe, huzura ka
vuşturmamız, gelecek ve geçîm endişesinden uzaklaş
tırmamız, korumamız içlin, bu teklifimin gündeme 
alınmasını arz eder, hepinize saygılarımı arz ederim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Sayın Uysal, lehte aleyhte?.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Aleyhte; buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; biraz önce burada konu
şan Sayın Köylüoğlu arkadaşımızın, 38 nci maddeye 
göre Meclis Genel Kurulu gündemine indirUmesini 
istediği hâkimlerimizin göstergelerinde değişiklik ya
pan, gösterge üstü rakamlarında değişiklik yapan tek
lif ve teklifler, sanıyorum ki Plan Komisyonunda Hü
kümet tasarısıyla beraberce mütalaa edilip birleştiril
mişti. 

Şimdi Sayın Köylüoğlu, İçtüzüğün 38 nci madde
sini kullanarak, birleştirilmiş teklif ve tasarının içeri
sinden bir teklifi alıyor, çıkarıyor ve 38 nci madde 
hakkım kullanarak, Meclisimizin iradesiyle onun gün
deme alınmasını istiyor. Bir kere bu, usul bakımın
dan yanlış. (AP sıralarından, «Hepsini» sesleri). 

Hayır efendini, teklifi istiyor, hepsini değil; öner
gesini dikkatle okudum ve dinledim. ' 

Bu bir kere usul bakımından yanlış. 
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Biı başka polemiği yapılan husus, yan var ki, o 
da şu, ona da işaret etmek istiyorum : 

Türk yargı organlarında çalışan değerli hâkimle
rimizin, yargı organlarında görev yapan bütün adliye 
mensuplarımızın, elbetteki çalışmalarına, görevlerine 
daha büyük bir şevk ve hız katabilecek olan göster
ge üstü rakamları değiştirmek suretiyle onların do
ğal hakları olan bu durumu kendilerine Yüce Mecli
simiz elbette ki verecektir. İktidar bunu düşünmüş, 
bir tasan hazırlamış, tasarıyı Meclisimize sunmuş; 
Plan Komisyonunda tasarı görüşülmüş, tekliflerle bir
likte birleştirilerek bir tek metin haline getirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümet bunu niçin geri 
çekti? Geri çekişin gerekçesinden ve izahından anlı
yoruz ki, yeni bir düzenleme istiyor, yeni bir düzen
leme yapmak istiyor, 1 000 göstergenin üstünde artı 
göstergeleri yen* bir nizama sokmak istiyor. Bu ni
zam içerisinde bir çalışma gerekiyor. Bu çalışmayı 
süratle yapmak için böyle bir geri çekmede bulun
muş. 

Şimdi, burada bir teklifi alacağız, getireceğiz, ka
bul edeceğiz; gündemin en alt sırasına girecek ve tek
lifler üzerinde öncelik hakkı da komisyonlar tarafın
dan verildiğine göre, komisyondan* geçmeyen bu tek
lif orada kalacak... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Ne zamana kadar? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ne zama
na kadar?.. Sayın Komisyon Başkanı, sîz Komisyon 
Başkanısınız; bana söyler misiniz, komisyonda gö
rüşülmemiş bîr teklifin, Komisyon başkanının (Sayın 
Köylüoğîu, size hitap ediyorum) verdiği bir önerge 
ile... 

BAŞKAN — Genel Kurula hitap ediniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — ... Öncelik
le görüşülmesi hakkı İçtüzüğün hangi maddesinde 
var? Ancak, komisyondan çıkmış olan, komisyonun 
raporuna bağlanmış bulunan tasan ve teklifler hak
kında komisyon başkanlan 53 ncü maddeyi işleterek 
öncelik isteyebilirler. 38 nci maddeye göre gündeme 
girmiş olan bir teklif hakkında komisyon başkam ta
rafından 53 ncü maddeye göre öncelik isteme hakkı 
yoktur. O bakımdan bu, yalnız bu kürsüden polemik 
yapılmak için kullanılır ve gündemin en alt sırasına 
girer, çıkmaz. Eğer değeri» hâkimlerimize, yargı or
ganlarımızın mensuplanna biz, gösterge üstü rakam
larını yükseltmek suretiyle Hükümetimizin hazırladı
ğı tasanyı buradan geçirecek olursak bu polemik bi
ter. Onun için, lütfen... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Niçin geri al
dınız? 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efendim, 
tekrar düzenlenecek. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Plan Komis
yonunda düzenlendi bitti. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Eksik var

mış. Hem senin aklın ermez. Eksik varmış... 
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica ediyorum. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Bu demagoji

ye kimse kanmaz. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Şimdi de
ğerli arkadaşlarım, bu bakımdan, 38 nci maddeye gö
re buraya getirilip gündeme alınması istenilen ba tek
lifin gerçekte yalnız politika için kullanıldığı görül
mektedir. Bir Önemii sorun, bir önemli dava, politi
ka için kullanılamaz. Plan Komisyonunun teklifleri 
birleştirerek meydana getirdiği tasanyı, bir •? iki mad
desi üzerinde yeni ilavelerle Hükümet düzenleyip, 
sanıyorum yakında Meclise getirecek. 

O bakımdan değerli arkadaşlarım, teknik bir ko
nudur, içeriğinin incelenmesi lazım gelen bir konu
dur. Hayati bir dava ile ilgili bu konunun, 38 nci 
maddenin kullanılması suretiyle Genel Kurula sunul
ması elbette tabii bir haktır fakat gündeme alınması
na karşıyız. Çünkü bu konuda bir bakıma politika 
yapılarak, «bir kesimin hakkım biz koniniz» gibi 
birtakım basit hesaplar yatmaktadır bunun altında. 
Onun için karşı bulunmaktayız. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (CHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Aleyhte söz 
istiyorum. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sataşma dolayısıyla bendeniz de söz istiyorum. (CHP 
sıralarından, «Ne sataşması» sesleri). 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, aleyhte, buyuru
nuz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlanm; 

Yargıçlarla ilgili tasarı nedeniyle Sayın Köylüoğ-
lu'nun bir önergesi tartışma konusu olmaktadır. Sa
yın Köylüoğlu, yargıçlarla ilgili olarak bir kanun 
teklifi verdiğini belirterek, kanun teklifinin 45 gün 
içinde görüşülmediği gerekçesiyle Genel Kurula in
dirilmesini talep etmektedir ve Sayın Başkanlık Di
vanı da bu talebi haklı, yerinde bularak, İçtüzüğün 
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38 nci maddesine uygun olduğu kanısına vararak bu
raya getirmiştir. Başkanlık Divanının işlemi baştan 
sona kadar yanlıştır. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzük aynen şöyle diyor: 
«Tasarı veya teklifler, komisyona havale gününden 
nihayet 45 gün içinde komisyonca neticelendirilip 
Genel Kurula gönderilmek lazımdır. Aksi takdirde 
adı geçen tasarı veya teklifin doğrudan doğruya gün
deme alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri iste
mek hakkım haizdirler.» 

Sayın Başkanım, biz komisyon olarak Hükümetin 
gönderdiği tasarıyı tekliflerle birleştirmiş, 45 gün için
de görüşmüş ve Genel Kurula indirmişiz. 

Sayın Köylüoğlu'nun teklifi de dahil olmak üze
re Genel Kurula indirilen raporumuz karşısında, Sa
yın Köylüoğlu'nun böyle bir talep yapma hakkı iç
tüzüğün 38 nci maddesi karşısında mümkün değil
dir. O itibarla zatıâlinizin böyle bir önergeyi işleme 
koyma hakkınız kesinlikle yoktur. 

Eğer biz, Sayın Köylüoğlu'nun teklifini 45 gün 
içinde görüşüp karara bağlamasa idik haklıydınız; 
ama karara bağladık, Hükümet bu tasarıyı geri al
dı. 

Doğru mudur yanlış mıdır; onu tartışmıyorum, 
Sayın Millet Meclisi Başkanlık Divanının yaptığı iş
lemin doğruluğu, ya da yanlışlığı üzerinde tartışmaya 
gerek görmüyorum; ancak bu noktada hiçbir işlem 
yapamazsınız Sayın Başkanım. Eğer yapacak olursa
nız, İçtüzüğün 38 nci maddesini ağır biçimde ihlal 
etmiş olursunuz. 

Sayın Köylüoğlu bir değerli hukukçudur; onun 
için İçtüzüğün 38 nci maddesinin 2 nci fıkrasını lüt
fetsin yeniden tetkik etsinler. Eğer bu konuda bir iti-
razlan varsa, eğer bir konuda bir söyleyecekleri var
sa, muhatap Genel Kurul değildir, Meclis Başkanlı
ğıdır. İçtüzüğün o konuda kendisine verdiği hak ve 
yetkileri kullanarak Meclis Başkanlığıyla sorunu çö
zebilir; ama burada, 45 gün içinde görüşülmediği için 
teklifin aşağı indirilmesi talebinde bulunamaz; tekli
fini görüşmüşüz, rapora bağlamışız, karar vermiş, 
aşağı indirmişiz. 

O itibarla Sayın Başkanını, değerli arkadaşlarım, 
bu konuda hiçbir istem yapılamaz, önerge oya sunu
lamaz; bilgilerinize sundum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alpaslan. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Lehinde söz 

istiyorum, 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, İçtüzüğün 38 nci mad
desini okutuyorum : 

«Tasan veya teklifler komisyona havale günün
den nihayet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelen
dirilip Genel Kurula gönderilmek lazımdır.» 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, tasan gönderildi, aşağı indi. 

BAŞKAN — Genel Kurula gönderilmesi ve gün
deme girmesi anlamındadır. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Girdi. 
IBAŞKAN — Bu bakımdan, tasan daha ctoıce gün* 

demle girmiş ve Hükümetin 'isteğiyle alınmıştır; Gün-* 
deme girmeden, gündeme girmek üzere gönderildi
ğinde alınmıştır. Hükümet tarafından. 

(HAYRETTİN UYSAL ^Sakarya) — Affedersiniz 
Sayın Başkan, Ibür hususu hatırlatalbıiflir miyim? Tasa
rıyı alan makam neresi isle, Genel Kurulun bilgicine 
sunmadan alır, gündeme ginnömişse. Gündeme gir
miş işlemi gördüğü içindik ki, Yüce Meclislin bilgisi-
\ne sunarak geri aldı. Yoiksa... 

IBAŞKAN — Bir dakika Sayım Uysal, bu işlemin 
yapılıp yapılmadığını tetkik edeceğim efendim. 

Sayın Müfit Bayraktar, lehte söz istiyorsunuz, size 
lehte söz veriyorum, bu arada ben de tetkik edeceğim 
ef enld un. Buyurun,, 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Saiym Balkan, 
değerli arkadaşlarım; görüşülmekte olan kanun tasa
rlısında, teklif ile tasanyı ayırmak gerekir; tasarıyı 
Hükümet getirmiştir, teklifi milletvekilleri vermiştir. 
Milletvekillerinin verdiği teklif üzerinde Hükümetin 
resen hareket etme yetklilsî yoktur. MiUeirvekiUeri, 
vermiş oiduklan tasarıyı, İçtüzüğün veraniiş olduğu 
haklara dayalnmaik suretiyle Genel Kurula getirmişe 
tin 

Sayın sözdü arkadaşım, burada hem «deamagojî 
yapıyorsunuz» der, «malksaıtjh geldi» der, hem de men 
selenin derinine inmez. Sayın Hükümet bu tasarıyı 
niçin geri almıştır, bunun nedenlini Söyledin. Plan 
Komisyonu üyesi olaralk konuşuyorum, o zaman da 
konuştum, görüşlerimizi sinildi de arz ediyorum; bu 
kalnun tekliflinde samimi iseler, bu kanun teklifi çıka
cak ise, Plan Komisyonunda görüşülmüş ve oylanmış 
olan bu maddelerin Genel Kurula getmjiş olması ge-ı 
reikir. Ne zaman ki askeri hâkimler dahil edildi, Hü
kümet, tasarıyı geri al'lmıalk zorunda kaildi. İşte de
magoji buradadır. Hâkimlerle askeri hâkimlerin ay
nı kefede mütalaa edilmesini uygun bulmadıklan 
içindir ki, yahut da, baslkı altonda kaldıktan içindir 
ki, Hükümet olarak tasarıyı geri aldılar4 
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Milletvekilleri olarak, kanun teklifine imza at
mış olan kişiler olarak diyoruz ki, Umumi Heyette 
ıbu görüşülsün, Yüce Heyetti» kararına sunulsun ve 
Yüce Heyetin vereceği karar gereğince hareket edil-

Şayet samimiysek, bu kanun teklifinin gündeme 
alınmasını ve oylarınızın müspet yolda kullanılma
sını talep eder, saygılarımızı arz Öderiz. (AP sıraların
dan alkışlar) 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, rapor hazırlanmış ve Meclis Başkanlığıma sunul
muştur, 10)1 sıra sajyı ile Sayın Meclis Başkanlığına 
sunulmuştur. Sayın Köylüoğlu'nun teklifi, hükümet 
tasarısıyla birlikte rapor haline gelmiştir. 

Bu itibarla artık bizim, Komisyon olarak görevi
mi yerine ©eflirenıeiıuesli luederaiyle, 45 gün geçti diye, 
Sayın Köylüoğlu'nun (bu rapor karşısında önerge ver-ı 
me hakkı yoktur. Tamamıyla İçtüzüğe aykırıdır. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Peki ne olacak? 

IBAŞKAN — Sayın Alpaslan, tetkik ettim efen
dime 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, cevap vermek istiyorum,. 

IBAŞKAN — Ne kfonusurida efendim? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Bu konuda, münakaşa edilen bu konuda efendim. 
(CHP sıralarından gülüşmeler) 

IBAŞKAN — Şânldi, efendlim, iki lehte, iki 
aleyhte arkadaşımız konuştu; İçtüzüğe göre başka 
söz verme imkânım da yok, takdir edersimiz. 

Sayın Alpaslan ve değerli üyeler, burada Başkan
lık Divanımn yaptığı işlemin yanlış olduğu hususun
daki iddiaya şöyle cevap veriyorum: 76 ncı madde; 
«Hükümet veya teklif sahibi verilen kamun tasarısı 
veya tekliflerini gündeme alınmadan evvel Genel 
Kurula bilgi verilmek şartiyia geri alabilirler.» de
mektedir efendim. 

Ve gündeme alınmadan bilgi verilmek suretiyle 
alımmıştır. Tutanaklar incelenmiş, gündeme girme
diği ve Genel Kurula, inmediği tespit edilmiştir. Bu 
bakımdan Başkanlık Divanının yaptığı işlem doğru
dur, Sayın Alpaslan* 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
tutuimunuz hakkında söz istiyorum. 

IBAŞKAN — Tutumumda ne var Sayın Birgjit? 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, arz etmiştim, İçtüzüğün 38 nd maddesi gün
deme girme koşulunu tutar. Koymamış efendim, ban 
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I kiniz: «Tasarı veya teklifler komisyona havale gü
nünden nihayet kırkibeş gün içinde komisyonca neti
celendirilip Genel Kurula gönderilmek lazımdır.» 

IBAŞKAN — Haklısınız. 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Neticelen* 

dimilisini, Genel Kurula gönderilmek üzere zatıâü-
I terine sunmuşum. Raporumuzu da basmışsınız, bit

miş efendim. Gündeme girip girmemesi ayrı bir komi. 
İstirham edenim, çok yanlış bir işlem olacak efendim, 
rica ediyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Alpaslan, Komisyon olarak 
görevinin yapıldığı hususumda herhangi bir yanlışlık 
yok. Komisyon yapmış, Genel Kurula gönderilmesi 

I için gereken işlem yapılmıştır efendim; Haklısınız o 
I konudaki iddialınızda. Yalnız... 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, o zaman 38 nci maddeye göre... 

IBAŞKAN — Müsaade eder misimiz Sayın Alpaslan? 
I Yalnız orada... 

NÎHAN ÎLGÜN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, böy-
I le oturum var mı? 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum.. Ben arkadaş
larıma muhatap oluyorum, arkadaşlarım da usul içe
risinde nasıl konuşacaklarını anlatıyorlar efendim. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Sayın Başkan, mü-
I saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Müsaade edeyim, yerinize oturun. 
I Ben »ayın Alpaslan'a cevap Vereyim, ondan sonra 
I zatıâiiinizi dinleyeyim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Efendim, 38 
I nci maddeye göre gündeme girme koşulu yok efendim. 
I Eğer bir daha tetkik buyurursanız, sadece bizim Ko

misyonumuzun 45 gün içinde görüşmesi bir tek şart 
I olarak kabul edilmiş. Görüşmüşüz, Sayın Meclis 
I Başkanlığına sunmuşuz. Sayın Köylüoğlu'nun da tek

lifi dahil olmak üzere. Şimdi Sayın Köylüoğlu diyor 
ki: «Plan Komisyonunda 45 güLı içinde göıiüşüîmemıV 

I tir. Genel Kurula indiriniz» Oysa ki, raporumuzla sa
bittir; görüşmüşüz. 

I BAŞKAN — Tamam efendim, sizi dinledim, mü-
I saade edin cevap vereyim Sayın Alpaslan. 

Efendim, İçtüzüğümüzün 38 nci maddesinin 1 nci 
I fıkrasının son bendinde «Genel Kurulla gönderilmek 
I lâzımdır» kaydı vardır. Rapor Komisyondan geldik-
I ten sonra Genel Kurula gönderilmesi ve gündeme 

girmesi gerekir. Genel Kurula gönderilmiş, fakat gün-
I deme girmeden önce, 76 ncı maddeye göre işlem ya-
I pılmıştır. Bu bakımdan, Başkanlık Divanının yaptığı 
J işlemde bir hata yoktur. 

181 — 
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Buyurun Sayın Blrgiıt. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 38 

•nci maıddıeyi tanzim ederken Millet Meclisinin amacı; 
Komisyonların, kendilerine, görüşülüp karara bağlan
mak üzere havale edilmiş, verilmiş olan tasarı ve telk-
ÎJfbni suisüimal eitmıemeleriıdiir. iBu ısüreyü 45 günle sı
nırlamıştır. 45 gün içerisinde Komisyon meseleyi gö
rüşmüş; Hükümetin, Sayın Köylüoğlu'nun aîitı arka
daşıyla birlikte ve diğer arkadaşlarımızın tasarı ve tek
liflerini görüşmüş. Sıra Sayısı (lCll)'Ie basılmış bu 25 
sayfalık bir rapor halinde ve altında «Koımlisyon Baş
kanı Yılmaz Alpaslan (Tekirdağ», «Başkanvekili Mu
harrem Sökeli», «Bu rapor Sözcüsü Metin Tüzün» ve 
Tdiğer değerli arkadaşlarımızın imzaları var 17-18-19 
ucu sayfalarda. Bunu kül halinde bir kere 45 gün 
içellisinde aşağıya sevk eitmiiştir. Bu bir tümdür. Hükü
met bunda kendi tasarısını geri aldı; diğerleri ayrı ay
rı işlem göremez. Yeniden verir, yeni bir prosedüre gi
der. Ama siz, ben bunu bu şekilde anlıyorum, oyla
yacağım dersiniz, sanıyorum Memeidiğimiz halde bir 
yeni girişimde bulunursunuz; onu arz etmek istedim. 

BAŞKAN — Sayın Birgit, nazik ifadeniz için çok 
teşekkür ederim. Yalnız... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, uısnıle müteaSIk bir şey söyleyelbîlîr miyim efen
dim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul olunca her 
şeyin önünde. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Başka
nım, bu yolu açarsanız, 3*8 nci maddeyi böyle anlama 
yolunu açarsanız ilerlds çoik büyük yanlışlıklana medeni 
olursunuz. Komisyonda görüşülmesi 45 gündür; nü-
hayetlenmesi komisyonda 45 gündür. Oradaki işlem 
b.ltikten sonraki süre dolmuş olur. Yoksa gündeme 
gelip oturmasına gerek yokltur. Lütfen bunu dikkate 
a'ın efendim. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir dakika. Ta- İ 
Icpte bulunan arkadaşlarınızı tespit edeceğim. i 

Sayın İlgün?.. j 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Arkadaşlar yokla- ! 
mada bulundu, maaşlarını hak ettiler. (CHP sıraların- i 
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İlgim?.. Burada. 
Sayın Ahmet Sayın?.. Burada. 
Sayın Kubilây İmer?.. Burada. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşlarımızın izahları 
ve yorum tarzlarını Genel Kurulumuz dinledi. Sayın 
Başkanlığımızın bu türlü işlemde yanlışlık yapmadığı 
kanaatini yine taşıyorum. Bu bakımdan ben Gereeî 
Kurulun hakemliğine müracaat etmek zorundayım. 
Genel Kurulun hakemliğine müracaat edeceğiz. Ge
nci Kuru?, zaten lehte konuşan arkadaşımız günde
me ahrıması, aleyhte konuşan arkadaşlarınız günde
me lah'isniianta&ı gerekçeleriyle konuyu oTltaya koyiduk-
* a rina göre, Genel Kurulumuz Ibu hulsulsiaki tatışmaya 
kesin karar verebilecek durumdadır. Bu bakımdan oy
lamaya geçiyorum. 

Oylamaya geçmeden önce bir önerge vardır efen
dim. Oylamanın ad okunmak suretiyle yapılması is
tenmektedir. 

Oylamanın, ad okumak suretiyle yapılmasını is
teyen arkadaşlarımı tespit ediyorum : 

Artvin Milletvekili Sayın Mustafa Rona?.. Bu
rada efendim. 

Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar?.. Burada. 
Kütahya Milletvekili Sayın Hüseyin Cavlt Erde-

mir?.. Burada. 
Antalya Milletvekili Sayın Galip Kaya?.. Burada. 
Bahkesîr Milletvekili Sayın Emin Engin Tannver-

di?,. Burada. 
Rize Milletvekili Sayın İzzet Alkçal?.. Burada. 
Gaziantep Milletvekili Sayın İmam Hüseyin İnci-

oğlu?.. Burada. 
Adana Milletvekili Sayın Cevdet Akçalı?.. Burada, 
Sayın önerge sahibi arkadaşlarım; İçtüzüğümüze 

göre 15 imzanın bulunması gereken bir önerge olması 
gerekirdi. Bu bakımdan işleme koyma imkânımız ol
muyor efendim. 

Önergenin gündem alınıp alınmaması konusunu... 
(AP sıralarından, «çoğunluk yok» sesleri) (10 millet
vekili ayağa kalktı) 

(CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

j ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Arkadaşlar yok-
I lamada bulundu, maaşlarını hak ettiler. Bugün ayın 
I biri, maaşları aldınız, güle güle harcayın. 
| BAŞKAN — Sayın Turgut Nizamoğhı?.. Burada. 
I Sayın Timuçin Turan?.. Burada. 
I ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Maaşlarınızı güle 

güle harcayın. 
BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, rica 

ediyorum. Birbirimize bu şekilde hitap etmeyelim, 
çok rica ediyorum. 

III. — YOKLAMA 
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Sayın Kemal Cevher?.. Burada. 
Sayın Müfit Bayraktar?.. Burada. 
Sayın Galip Kaya?.. Burada. . 
Sayın Mustafa Rona?.. Burada. 
İsmini tespit edemediğim arkadaşım var mı? 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır efendim, 

bayrağa saygı var bir de orada. 
BAŞKAN — Sayın İlgün, Sayın Ahmet Sayın, 

Sayın Kubilây İmer, Sayın Nizamoğlu, Sayın Timu
çin Turan, Sayın Kemal Cevher, Sayın Bayraktar, Sa
yın Galip Kaya,, Sayın Rona. 

Sayın Cevdet Akçalı?.. Burada. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
açık oylama yoklama niteliğindedir. Açık oylama 
yoklama niteliğinde olmasına rağmen, eksik imza ol
duğu için işleme koymadınız. Arkasından, bir ikinci 
yoklama talebini kabul ettiniz. Bu usulünüz yanlış
tır. Tutanaklara geçmesi için söylüyorum, İçtüzüğü 
çiğnediniz. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Uysal İçtüzüğümüz 
açıktır, zatıâliniz çok iyi bilirsiniz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söylüyorum 
Sayın Başkan, açık oylama yoklama niteliğindedir. 
Açık oylamada isimler okundu. Bir kişi eksik diye iş
lemden kaldırdınız mı? Kaldırdınız. Arkasından JÖ 
kişinin nasıl yoklama istemini kabul edersiniz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal bir işlem yapılmış ol
saydı bu sözünüz doğruydu, ama ben işlem yapıp ad 
okumak suretiyle yoklama yapmadım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yaptınız. 
BAŞKAN — Verilen önergenin İçtüzük hüküm

lerine göre gereken 15 imzayı taşımadığı için... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Orada bitti. 
BAŞKAN — Yürürlüğe koyma imkânım olmadı

ğını söyledim. Bu bir işlem değildir Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yanlış efen
dim, yanlış. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederim. Başkanlık 
yanlışlık yaptığı kanaatinde değildir Sayın Uysal. 

Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
Adana ilinden başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın üyeler, yapılan yoklama sonunda salonda 

çoğunluğumuzun olmadığı anlaşılmıştır. («Kaç kişi 
var» sesleri) 

224 sayın üye var efendim. 
Anayasa Mahkemesine üye seçimini yapmak ve 

gündemde yer alan kanun tasarı ve teklifleriyle ko
misyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek 
için, 6 . 6 . 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 17.31) 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

153 NCÜ BİRLEŞİM 

1 . 6 . 1978 Perçeırtbe 

Saat ; 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 
doğruya gündeme alınma önergeleri (3 adet) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Meclis Araştırması komisyonlarına üye se
çimi. (10/19, 10/20) 

2. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 2 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkereleri ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
ve aday listesi. (3/83, 3/84) (M. Meclisi S. Sayısı: 63 
ve 63'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1978) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Bolu Milletvekili Avni Akyol ve 12 arka

daşının, Kültür Bakanınan 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) 

2. — 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) 

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

4. — 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) 

5. — Malarya 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) 

6. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayısta Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

7. — Konya Milletvekilli Necmettin Enbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 mcü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına iiişkikt öner
gesi. (10/26) 

8. — Adana, Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar-
kadaşrnan, anarşik olayların gerçek nedenleri ide alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
mdi, Millet Meclisi İçtüzüğünün '102 ve 103 ncü mad
deleri uyarıcıca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

9. — MSP Grupu adına Grup BaşkanvekMi Oğuz-
han Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yılba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması 
açılmasına, ilişkini önergesi. (10/28) 

10. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

1 1 . — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
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88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
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 il ye 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
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tabir 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 İçişleri Bakanından* sözlü soru öner
gesi. (6/33) 

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir, 

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

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

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

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadıir Timurağa-
pğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) 

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

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

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

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

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

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

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

24. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DİSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi. (6/62) 

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

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türküye Elektromekaniik Sanayi Anonlim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına Miskin Çalışma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/65) 



28. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergeslî. (6/66) 

29. — Erzurum Milletveküi Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkün içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/67) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkiilerli ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkün, içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerlinin dış seyhatlarına, (ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recad Kutan' 
in, Mersin 4 nıcü Gübre kompleksinin iihalesline iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesıi. (6/71) 

34. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına, ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Balkanından, sözlü soru öner
gesi (6/72) 

35. — Ankara Milletveküi Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve (iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

37. — Gaziantep Milletveküi Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığınız açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

38. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
DlSK'in istanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

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

40. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 
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42. — Muğla Milletvekili Arıfnet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

43. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

44. — Hatay Milletvekili Âli Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

45. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

46. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/84) 

47. — Konya Mületvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

48. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçüerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

49. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, orta 
dereceli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/87) 

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

51. — Muğla Mületvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

53. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Öğ
renci yurtlarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 



55. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/94) 

57. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Kamu yönetiminde ve harcamalarında et
kinlik ve verimliliği sağlamak ve savurganlığı önlemek 
amacıyla alınacak ekonomik ve mali önlemler hakkın
da yetki kanunu tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/97) (S. Sayısı : 66 ve 66'ya 1 nci ek (Dağıtma ta
rihleri : 21 .3.1978; 18.5.1978) 

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

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

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

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

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15*de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme

sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S, Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

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

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

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
saydı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 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. — Q 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 . ?.. 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 saydı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı r 54) (Dağıtma tarihi : 28 . 7 .1978) 

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

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

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

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

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

20. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü
dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er 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 tarihî : 30 . 3 .1978) „ 
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21i — 19 .3 . 1969 t a rM ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun 81 nci maddesinin iki numaralı bendinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/110) (S. Sayısı : 68) (Dağıtma ta
rihi: 31 ,3 . 1978) 

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

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

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

25. — İstanbul MMetvekiİi 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 r 72) (Dağıtma tarihi: 11 . 4 . 1978) 

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

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

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

29. — Maliye eski Bakamı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 saydı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 n6u maddesi gereğince kârahri 
Genel Kurulda görüşülmesiae dair Dflekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S, Sayısî : 75; C. Senatosu S.'Sa
yısı : 389, 3^9'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 t 1978) 

30. — Milli Savunma eski Bakanı töıaml Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulünuû 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159' sayar Haftalık Katar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dâir 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) 

31. — Koraya Miletvakili 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 Bâttâl'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 .4 . 197S) 

32. — Kaıtir^aramâraş 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) 

33. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kjattunıunıuıi 
68 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir 
geçioi 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) 

34. — Türk SiMüı Kuvvetleri personeline tayın be
deli verilmesi hakkıiıda kanun tasarısı ile Konya Mil

letvekili Şener Bâttâl'ın, 4367 sayılı Kanunun 4684, 
67016 ve 70 sayılı kanunlarla değişik 1 nci maddesinin 
C ve D fıkralarının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi Ve Mili Savunma ve İçişleri ve Plan komisyonla
rı raporları. (1/28, 2/194) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 4 .1978) 

35. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 Tiiâ ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

36. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihî : 26 . 4 . 1978) 

37. — Nuri Sayıın'ıın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

38. — Günün 24 saıate taksimine dair 697 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu. (1/98) (S. 
Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi: 2.5.1978) 

X 39. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında imzalanan Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/119) (S, Sayısı : 92) (Dağıtma tarihi : 8 . 5 . 1978) 

X 40. — Hükümetleraraısiı Avrupa Göç Hareket
leri Komitesi (ClME)'nin kuruluş yasasının onjaylan-
mâsınıö uygİlö bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/116) (S. Sayı
sı : 93) (Dağıtma tarihli : 8 . 5 , 1978) 

X 41. — Türkiye, İran ve Pakistan tarafından im
zalanan kalkınma iç5q Bölgesel İşbirliği Teşkilâtı ile 
ilgîlf İzmir Aridlasşmasıhki onaylahırıasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu râponi; (1/1̂ 24) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi : 
8.5:1978) 

42. — Riz» MMetvekil Yimaz Balta'nm, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
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Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

43. — 1111 sayılı Askerlik Kanununa bir geçici 
madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Sivas 
Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun ve Erzurum Mil
letvekili Nevzat Kösoğlu ile 6 arkadaşının, Denizli 
Milletvekili Mustafa Gazalcı ile 15 arkadaşının, 1111 
sayılı Askerlik Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı geçici maddeler eklenme
si hakkında 27 . 7 . 1970 tarih ve 1315 sayılı Kanu
nun geçici 6 ncı maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifleri ve Milli Eğitim ve Milli Savunma 
komisyonları raporları. (1/89, 2/153, 2/269, 2/316) (S. 
Sayısı : 98 ) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 , 1978) 

44. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Görev ve Kuruluşu Hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 
11 nci maddesinde değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısı ile Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun, aynı mahiyette kanun teklifi ve Plan ve Tarım, 
Orman ve Köy İşleri komisyonları raporları. (1/112, 
2/418) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

45. — Çorum MiıHetvekili M. Kemal Biberoğ-
lu'nun, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 275 ve 281 nci maddelerinin, değöşfttirîlmesfi 
hakkmda, kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/521) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihü : 10.5.1978) 

X 46. — Gemilerin Tonilatolarını ölçme 1969 
Uluslararası Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Dışişleri komisyonları ra
porları.; (1/37) (S. Sayısı : 95) (Dağıtma tarihi : 
1 2 . 5 . 1978) 

X 47. — 926 sayılı Türk Silalhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 31 nci maddesinin (A) bendi ile 49 ncu 
ve ek geçici 14 ncü maddelerinin değiştirilmesine, 
112 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanun tasarısı ve 
Plan ve Milli Savunma komisyonları raporları (1/85) 
(S, Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 16.5.1978) 

48. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonları raporları (1/94) (S. Sayısı : 104) (Da
ğıtma tarihi: 16.5,1978). 

49. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
tzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/523) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
16,5/1978) ;~ 

50. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ile 10 
arkadaşımın, Millet Meclisi içtüzüğünün 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair İçtüzük değişiklik teklifi 
ve Anayasa Komisyonu raporu (2/587) (S. Sayısı : 
107) (Dağıtma tarihi : 17.5.1978) 

X 51. — Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/109) (S. Sayısı : 102) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

52. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

53. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . '1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18.. 5 . 1978) 

54. — Balıkesir Milletvekilli Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

55. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 .1978) 

(Millet Meclisi Gündemi Birleşim : 153) 




