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gündemdeki yerlerini alacakları ve sıraları geldiğinde 
görüşülecekleri bildirildi. 

Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 ar
kadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve içişleri 
Bakanının tutumu konusunda bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi, yapılan görüşmelerden 
sonra reddolundu. 

Danışma Kurulunun : 
8/7 esas numaralı Genel Görüşme önergesi üze

rindeki görüşmelerin bitiminde, gündemdeki diğer 
konuların gelecek birleşime ertelenmesine dair öneri
si kabul edildi. 

21 Kasım 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 17.57'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili istanbul 
Memduh Ekşi Recep Özel 

Divan Üyesi 
Adana 

îsmail Hakkı Öztorun 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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No. : 5 
n - GELEN KÂĞITLAR 

17 . 11 . 1978 Cuma 

Tasan 
1. — Kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine 

ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve bun
lara yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı. (1/203) (Adalet ve İçişleri komisyonlarına) 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 24.1.1974 

tarih ve 1788 sayılı Cumhuriyet Üniversitesi Kanu
nuna bir ek madde eklenmesine dair kanun teklifi. 
(2/636) (Milli Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
17 . 7 . 1964 tarihli 492 sayılı Harçlar Kanununun 
34 ncü maddesinin 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi. (2/637) (Plan 
ve Adalet komisyonlarına) 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yusuf 
özbaş'ın, 1412 saydı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine de fıkralar eklenmesi hakkında kanun tekli
fi. (2/638) (Adalet Komisyonuna) 

No. ; 6 
21 . 11 . 1978 Salı 

Rapor 

1. — Dördüncü Beş Yıllık 1979 - 1983 Kalkınma 
Planının, (16 . 10 . 1962 tarih ve 77 sayılı Yasanın 
ikinci maddesinin 6/d bendi uyarınca Hükümete geri 
verilen Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1978 - 1982) sunulduğuna dair Başbakanlık teskeresi 
ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ile Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen değiştirgelere dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plan 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 3/442 
C. Senatosu : 3/1544) (Millet Meclisi S. Sayısı : 254 
C. Senatosu S. Sayısı : 824) (Dağıtma tarihi 
21 . 11 . 1978) (GÜNDEME) 

Tezkere 
1. — İzmir Tire ilçesi, Derebaşı köyü, hane 32, 

cilt 44, sayfa 33'te kayıtlı İsmail oğlu Duriye,den ol
ma 2 . 6 . 1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 

ün, Türk Ceza Kanununun 450/8, 6136 sayılı Kanu
nun 13, TCK 'nun 74 - 75 nci maddeleri uyarınca 
idam cezasıyla mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi. (3/457) (Adalet Komisyonuna) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Bakan

lıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, toplu 

sözleşmelerden doğan birikmiş hakların ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/361) 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun, 
Talim Terbiye Dairesi Başkanlığının 29 . 9 . 1978 
tarihli ve 17441 sayılı bildirisine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından yazdı soru önergesi. (7/362) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saa€ : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanveMli Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (İstanbul), Mustafa Gazalcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 7 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN.— Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın üyelerin yüksek sesle işaret etmeleri
ni rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — İsparta Milletvekili Yakup Üs tün'ün, İçiş
leri Bakanının kurban derilerinin toplatılmasıyla il
gili olarak valiliklere verdiği emir hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — İsparta Milletvekili Yakup Üstün' 
ün, içişleri Bakanının, kurban derilerinin toplatılma
sıyla ilgili valiliklere emri hakkında gündem dışı söz 
istemi vardır. 

Buyurun Sayın Üstün. 
Süreniz 5 dakikadır. Aynı mevzu dahilinde kalı

nız lütfen. 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Bilindiği gibi, toplumumuz için islâm imanından 

doğan iki büyük bayram vardır: Ramazan Bayramı, 
Kurban Bayramı. Her iki bayramda da, topluma yö
nelik, toplumun yaralarını sarmaya matuf ibadetler 
ifa edilir. Ramazan Bayramının asıl adı Fıtr Bayra
mıdır; yani belli bir ölçüde fakire, fukaraya bu bay
ramda para yardımı yapılır. Kurban Bayramında ise, 
Allah rızası için, Allah'a yaklaşmak niyetiyle kur
ban kesilir; eti, derisi, fakire, yoksula veya hayır ku
rumlarına verilir, ibadet, mümıinin inancına uygun ve 
dinin emrettiği usullere göre yapılır. Kişinin ibade
tine, ne ferdin, ne Devletin herhangi bir müdahale 
hakkı yoktur. Dinin gereği budur. Yeri geldiği ve işi
mize yaradığı zaman dilimizden düşürmediğimiz laik
liğin, din ve vicdan hürriyetinin gereği de budur. Din 
ve vicdan hürriyeti kişilerin temel hak ve hürriyetle
rinin başında gelir, ibadet hürriyeti ise, bunun ay-

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Sonradan 
gelenler burada olduklarını lütfen tezkere ile Baş
kanlığa bildirsinler. 

Görüşmelere başlıyoruz. 

rılmaz bir parçasıdır. İbadet hürriyeti olmadan din 
ve vicdan hürriyetinden söz edilemez. 

İçişleri Bakanı Sayın İrfan Ozaydınlı, valiliklere 
verdiği emirlerle, kurban derilerinin sadece Türk 
Hava Kurumu tarafından toplanmasını, başka kurum 
ve kuruluşların deri almalarına mani olunmasını, hat
ta bu yolda toplanan kurban derilerinin müsaderesini 
emretmiştir. Bu kanunsuz ve mesnetsiz emir üzerine 
harekete geçen emniyet kuvvetleri, yer yer hadiselere 
sebep olan müsadere ve engelleme hareketlerine gi
rişmişler, bayramın huzurunu kaçırmışlardır. Bunun 
müsebbibi İçişleri Bakanıdır. 

Sayın milletvekilleri, bu hareketin bir Anayasa 
suçu ve zorbalık olduğunu söylemeye bile lüzum 
yoktur. Anayasanın 19 ncu maddesi açıktır; vatandaş 
kestiği kurbanın derisini ister post yapar, ister bir 
fakire verir, ister mahallesinin camiine, çeşmesine 
veya okullarına verir, gönlü isterse Türk Hava Ku
rumuna da verir. Fakat «İlle de sen Türk Hava Ku
rumuna vereceksin» demeye kimsenin hakkı yoktur. 
Böyle bir emir laiklik prensibine, Anayasaya, bu ko
nuda verilmiş mahkeme kararlarına tamamen aykı
rıdır. 

Sayın İçişleri Bakanı buraya çıkıp, Anayasanın 
19 ncu maddesi karşısında hiçbir hukuki değeri kal
mayan Cemi tânât Nizamnamesinden söz edemez. 
Herhangi bir kimse çıkıp da «Sayın Ozaydınlı ve 
onun gibi düşünenler kendileri kurban kessinler, kur
banlarını ve derilerini istedikleri yere versinler» de-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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se, bu söz din ve. vicdan hürriyetine bir baskı telakki 
edilir. Tıpkı bunun gibi, kurban kesen bir vatandaşa 
da Sayın Özaydınlı'nın «Etini şuraya, derisini bura
ya vereceksin» demeye, hele vatandaşın verdiği yer
den alıp, bir başka yere zorla devretmeye hakkı yok
tur. Bu, birçok yerde maalesef karakollarda böylece 
cereyan etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, millete her zaman tepeden 
bakan Cumhuriyet Halk Partisinin sosyal ve ekono
mik hayatı yukarıdan gütme temayülü günümüzde 
tamamen açığa çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi
nin dini hayata müdahalesi ise zaten onun eski zih
niyetidir. Bu zihniyetten vazgeçtiğini zannedenler gün 
geçtikçe yanıldıklarını anlayacaklardır. 

Bu konunun bir yönü daha var: içişleri Bakanlı
ğının bu emrinin aslını öğrenmek için adı geçen Ba
kanlıkta çalmadık kapı bırakmadık. Sayın Bakan, 
Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları tiler İdaresi Genel 
Müdürü, Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü, Em
niyet Genel Müdür Yardımcıları, sonunda Emir Su
bayı, sonunda da «Yetkiniz olmayan bir şeyi niçin 
istiyorsunuz» diye bir azarlama ile durum tamamen 
karanlığa büründü. 

işte Anayasa düzeninden bahseden Hükümet ve 
işte valiliklere, karakollara verdiği bir emri Parla
menterden gizlemeye çalışan Bakanlık!.. Bu emir mes
netsiz ve kanunsuz idiyse niçin verildi? Kanuni oldu
ğuna inanıyorsunuz ne diye açıklamaktan çekmiyor
sunuz? içişleri Bakanlığının bu şekildeki davranışı, 
ya yaptığı işin vahametini sonradan anlamış olduğunu 
gösterir veya içişleri Bakanlığında korkunç bir anar
şinin hüküm sürmekte bulunduğunu ortaya koyar. 

Bu konudaki üzüntülerimizi bildirir, hepinizi say
gıyla selamlarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. 

2. — Ankara Milletvekili Cengiz Şenses'in, An
kara'nın kömür durumu hakkında gündem dışı ko
nuşması ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı De
niz Bay kal'in cevabı. 

BAŞKAN — Ankara'nın kömür durumu konu
sunda Sayın Cengiz Şenses söz istemişlerdir. 

Buyurun efendim. 
Süreniz 5 dakikadır. 
CENGİZ ŞENSES (Ankara) — Sayın Başkan, 

Millet Meclisinin değerli üyeleri; kış mevsimine gir
diğimiz şu günlerde, Ankara halkının ısınma sorunu 
sık sık tartışılan duruma geldiği içindir ki, gündem 
dışı söz almış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, yıllardır Ankara'da apart
man sakinleri, gecekonduda oturanlar, hatta Ankara 
civarındaki ilçelerde, 'ilçe halkı kömür bulamamak
tan, zamanında sıkışmadan kömürünü almamış ol
maktan şikâyet eder dururlar. 

Halkın kömürünü sağlamakla yükümlü Kömür 
işletmeleri, bu sorunu geçmiş yıllarda bir türlü tu
tarlı çözüme kavuşturamamıştır. Yıllarca süren bu 
karışıklık bu yıl düzeldi. Ankara halkı, gecekondu
lusu, apartman sakini, dar gelirlisi kömüre zamanın
da kavuştu diye şu günlerde sevinirken, bu kez, Ana-
muhalefet Partisinin Sayın Genel Başkanı Süleyman 
Demirel, özellikle Ankara'da halkın kömür sıkıntısı 
çektiğinden bahsetmektedir. 

Zaman zaman, Ankara Milletvekili olarak, çok 
az oranda kısmi yakınmalar alıyor isem de Ankara' 
nm, geçmiş yıllarla kıyaslanmayacak ölçüde -kömür 
dağıtım işlemlerinin düzenli bir şekilde disiplinli, 
programlı yürütüldüğünü söylemek isterim. 

Hükümetin ilgili üyesinin, Sayın Anamuhalefet 
Partisi Liderinin mi doğru söylediğini, ya da bizim 
gözlenimlerim'izin mi doğru olduğunu belirtmesini ve 
bu konuda Meclisin aydınlatılmasını rica eder, he
pinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şenses. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABlt KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Ankara Milletvekili Sayın Cengiz Şenses'e, son 
günlerde kamuoyunda Anamuhalefet Partisi Lideri 
tarafından da tartışma konusu haline getirilmiş olan 
bir önemli sorunu, Meclis kürsüsüne getirmiş oldu
ğu için teşekkürlerimi sunarım. 

Konu, Ankara ilinin kömür ihtiyacına cevap ve
rebilmek için atılmış olan adımlar, bunların etkinli
ği, Ankara'ya kömür ikmalinin bugün içinde bulun
duğu tablo konusudur. 

Değerli arkadaşlarım, hepiniz, hepimiz çok yakın
da biliriz, yıllardan beri her kış yaşanan bir manza
radır; Ankara'nın özellikle gecekondu semtlerinde 
kalan yurttaşlarımız istihkakları olan kömürü elde 
etmek imkânım kış geldiği halde bulamazlar; kömür 
tevzi kuruluşlarının önünde binlercesi bir araya ge
lir, toplanır, aylarca çile çekilir, fakat kış sona erin
ceye kadar uzanan bu mücadele bir türlü Ankara 
gecekondulusunun yüzünü güldürecek bir hale, gel
miş geçmiş hükümetlerce getirilebilmiş değildir. 
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Bu kış da kömür bakımından önemli sorunlarla 
karşı karşıya kaldık. Bu konudaki durumu, geçerli 
verileri bilgilerinize sunarak cevaplandırmak istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, geçen yıl, yani 1977 yılın
da Ankara'nın gecekondu semtlerinde soba ile ısınan 
yurttaşlarımızdan kömür almak için başvurup da 
Ekim sonu itibariyle kömürünü elde etmek imkâmnı 
bulanların sayısı 101 966 idi. geçen yıl Ekim ayı so
nunda 101 966 kişiye kömür vermek imkânı sağla
nabilmişti. Bu yurttaşlarımıza verilen kömürün mik
tarı ise 201 593 tondu. 

1978 yılında, yani bu yıl, aynı tarih itibariyle An
kara gecekondularından 173 144'üne kömür vere
bildik, verdiğimiz kömürün miktarı da 343 873 ton
dur. 

Geçen yıl kömür almak için başvurmuş olanların 
sadece % 50'nin biraz üzerinde olan bir kısmı Ka
sım ayı başında kömürünü alabilmişken, bu yıl gene 
aynı tarihte kömürünü alma imkânı bulanların sayı
sı 1% 76'dır. Yurttaşlarımızın ;% 76'sma kömürleri 
bu tarihte verilmiştir.; 

Geçen yıl, kömürünü alabilmek için parasını ya
tıran yurttaşa 2 ay sonra, 3 ay sonra kömürün veri
leceği söylenirdi. 2 ay, 3 ay geçerdi, elinde kömürün 
verilmesi gereken tarihi bildiren belge olduğu halde 
yurttaşımız 3 ay, 4 ay daha kömürünü elde edebilmek 
için beklemek zorunda kalırdı. Bu yıl, bir büyük id
diayı Meclis kürsüsünde cesaretle söylüyorum; Tür
kiye Kömür İşletmesinin kendisine kömür verilece
ğini tarih beyan ederek bildirdiği yurttaşlardan bir 
tanesine bile kömür vermekten aciz değiliz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doğudan bahset 
Doğudan. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Türkiye Kömür İş
letmesinin, bugün elinde tarihle beyan edilmiş olan 
belgelerin tamamım uygulayabilecek olanak sağlan
mıştır ve kömür verlimektedir. Kimseye kömür bor
cumuz yoktur, her yurttaşımıza kömür verebilecek 
durumdayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu nasıl sağlandı? İki şe
kilde sağlandı..., 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Günaydın Gazete
sini oku. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doğudan bahset. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — 1, Kömürün üre
timi artırıldı. 

2. Kömürün dağıtım mekanizmasındaki darbo
ğazlar aşıldı, çözüldü. Ankara'da 2 tane depo ile 
kömür dağıtılırdı; Merkez ve Mamak depolan ile. 
Geçen yıl 2 depo ile yapılan dağıtımı bu yıl 5 depo 
ile yapıyoruz, 3 yeni depo daha açtık; Söğütözü'nde, 
Balgat'ta ve Mamak'ta yeni depolar açtık. 

Ayrıca, tali dağıtım büroları kurduk; 3 tane yeni 
dağıtım bürosu dünden itibaren faaliyete geçmiştir. 

500 kilograma kadar kömür ihtiyacı olan her yurt
taşımız, belgeye, önceden para yatırmaya gerek ol
madan, gidip o bürolardan kömür alabilecek durum
dadır. Kömürü belge konusu olmaktan çıkaracak, 
olağan piyasa koşullan içinde satılabilir hale getire
cek bir politikanın ilk başarısı olarak bu yıl 500 ki
lonun altındaki kömürü herkese kolaylıkla verebilme
nin şartlarım yaratmış bulunuyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Biraz da Doğudan 
bahset. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Yeni tartı istasyon
ları açtık, Tunçbilek'te demiryolu ile yüklemeyi ve 
mal taşımayı hızlandıracak önlemler aldık ve bunun 
sonucu olarak Ankara'da, bu sözünü ettiğim tablo 
gerçekleştirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım Doğudan bahsetmemi isti
yorlar. Doğu ile ilgili bilgileri de veriyorum: 

1977 yılında Kars'ta 8 107 ton kömür verilmişti 
(Ekim sonu itibariyle) Aynı tarih itibariyle bu yıl 
verdiğimiz kömür miktarı 11 266 tondur. Erzurum'da 
1977 yılında 13 475 ton kömür dağıtılabilmişti (Ekim 
sonu itibariyle bu yıl 21 609 ton dağıttık. Sivas'ta 
geçen yıl 17 668 ton kömür dağıtılmıştı; bu yıl 21 599 
ton kömür dağıttık. Hakkâri'de geçen yıl (Ekim ayı 
sonu itibariyle) 602 ton kömür dağıtılmıştı; bu yıl 
6 173 ton kömür dağıttık. Van'da 3 531 ton kömür 
dağıtmıştınız, bu yıl 7 861 ton kömür dağıttık. Mar
din'de 16 007 ton kömür dağıtmıştınız, bu yıl 23 155 
ton kömür dağıttık. Muş'ta 4 300 ton kömür dağıt-
tıştınız, bu yıl 5 297 ton kömür dağıttık. 

Değerli arkadaşlanm, bu tablo olağan yıllarda bile 
başarılı sayılabilecek bir tablodur. Alışılmış, gelenek
selleşmiş bir şikâyet konusudur kömür konusu. Yıl
ların alışkanlığı içinde birtakım insanlar bu yılki 
durumu öğrenme zahmetine katlanmadan, ne de ol
sa aynı durum vardır anlayış içinde, mutad şikâyet
lerini yapmaya başlamışlardır. Geçmişte o şikâyet-
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leri haklı kılacak bir tablo vardı, ama bugün tablo 
değişmeye başlamıştır. 

MÎKÂtL AYDEMİR (Ağrı) — Ağrı'yı niye söy
lemedin? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENlZ BAYKAL (Devamla) — Sayın milletvekille
ri, izin verirseniz bu tablonun hangi şartlarla değişti
rildiğini de kısaca birkaç cümle ile söylemek isterim. 

MlKÂlL AYDEMİR (Ağrı) — Ağrı'yı niye söy
lemedin, Ağrı'yı? 

ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANI 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Kömür sorununu 
yakından bilen değerli Adalet Partili milletvekili ar
kadaşlarım var; hepsinin onaylayacağına yürekten 
inanıyorum. Bu yılbaşında iktidara geçtiğimiz za
man Garp Linyitleri işletmesinin, üretiminin çok bü
yük bir kısmını bize sağlayan işletmenin 20 milyon 
metreküp dekapaj açığı vardı. Kömür üretimi için 
iki iş yapmak gerekir: 

1. Kömürün üzerindeki toprak alınır. 
2. Onun altındaki kömür çıkarılır. 
Her yıl iki iş yapılır. Gelecek yıl üretilecek kö

mürün üzerindeki toprak dekape edilir, harfiyata tabi 
tutulur ve o yıl üretilecek olan kömür alınır. 

MlKÂlL AYDEMİR (Ağrı) — Yalan söylüyor
sun, yalan! Ağrı'yı niye söylemiyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdahale etmeyin. 
ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANI 

DENtZ BAYKAL (Devamla) — 1977 yılında Garp 
Linyitleri işletmesi, yapması gereken dekapaj işini 
yapmamıştı, yapamamıştı. 

MlKÂlL AYDEMİR (Ağrı) — Hepsi yalan! 

ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANI 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — 20 milyon metre
küplük dekapaj açığı ile Garp Linyitleri işletmesini 
devraldık. Bu yıl, iki ayrı yılda yapılan iki işi yap
tık: Geçen yıl yapılması gereken dekapaj işini ve bu 
yıl yapılması gereken üretim işini; ikisini birlikte gö
türdük. Garp Linyitleri işletmesinin iş makineleri par
kının ı% 55'i, yedek parça olmadığı için, lastik olma
dığı için hizmet dışı kalmış durumdaydı. >% 55'i ma
kinelerin çalışamaz durumraydı. «Niye bu dekapaj 
yapılmadı» dediğimizde, «Bu araçlarla mı yapacağız. 
Araçları çalıştırmak mümkün değil» dediler. Biz na
sıl yaptık? 850 milyon liralık ihaleyle girdik Garp 
Linyitleri işletmesine. 850 milyon liralık ihale yaptık, 
harfiyat yaptırdık; Türkiye'nin tüm makine parkımn 
önemli bir kısmını Garp Linyitlerine çektik. Yoksa 
bu kış Türkiye donacaktı soğuktan, 1977 yılının ih

mali nedeniyle. (AP sıralarından «Doğu donuyor» 
sesleri, gürültüler) 

Bu sağlandı ve bu yıl (Ekim sonu itibariyle) Tür
kiye'nin kömür üretimi 512 bin ton geçen yılın önün
dedir. Yıl sonunda bu farkı 800 bin tona çıkaraca
ğız. 

MİKÂtL AYDEMİR (Ağrı) Yalan yalan!... 
ENERJİ VE TABtt KAYNAKLAR BAKANI 

DENtZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; Sayın Demirel sık sık sorar, «Hangi işi bu Hü
kümet bizden daha iyi yapıyor; çıksın söylesin» der. 
Açık söylüyorum; kömür işini geçmiş hükümetlerin 
hepsinden daha iyi yapıyoruz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, AP sıralarından gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, elbette kömür tablosunun». 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin, müdahale et
meyin. Devam edin Sayın Bakan. 

EROL H. YEŞlLPINAR (izmir) — Büyüklük 
kompleksi bu Sayın Başkan. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... Elbette kömür 
tablosunun hâlâ şikâyet edilecek yönleri vardır. Za
man zaman kömür taşlı çıkmakta, zaman zaman toz
lu çıkmaktadır. Bunları görüyoruz, biliyoruz. 

MtKÂİL AYDEMİR (Ağn) — Ağrı'dan da bah
set... 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENtZ BAYKAL (Devamla) — Kömürde Türkiye 
ulaşması gereken noktaya ulaşmış değildir. Bu yıl 
çıkardığımız yasamn verdiği yetkiyi kullanarak, kö
mür işletmelerinin bazılarının Devletçe işletilmesini 
sağlayacak girişimi sonuçlandıracağız. Öyle umuyo
rum ki, gelecek yıl ulaşacağımız kömür tablosu bu 
yıldan da daha parlak olacaktır. Yurttaşlarımıza taş
sız... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ömrünüz yeterse, 
ömrünüz yeterse. 

ENERJİ VE TABU KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — ... Tozsuz kömürü 
istediği miktarda iletmek olanağını gelecek yıl bula
bileceğimizi umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, gelecek yıl karneyi de kal
dıracağız. Karne ile kömür satma uygulamasına gele
cek yıl son vereceğiz. Bunu da bu vesile ile burada 
duyurmak istiyorum. 

Meclisi sevgiyle, saygıyla selarnihyoruım. 
Teşekkür ederim. (CHP sıralairmdian «Bravo» 

sesıleri, alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakara. 
3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın, 

uygulanmayan Danıştay kararları konusunda gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın.Koksal Toptan uygulanmayan 
Danıştay kararlan konusunda gündem dışı söz istiyor. 

Buyurun Sayın Koksal Toptan; süremiz 5 dakika
dır, konu dışına çıkmamanızı rica edeceğim. (AP sı-
ilalarından alkışlar) 

KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclislim değerli üyeleri; 

1978 Mal Yılı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi 
Grupu adına konuşurken, «Büyük saygı duyduğunuzu 
ifade ettiğiniz Danıştay kararları konusunda sizin 
de uygulamanızı göreceğiz» demiştik. 5 Ocak 1978 
tarihinden bu yana Hükümet binlerce memuru göre
vinden almış, Anadolu âdeta memur seferberliğine 
sahne olmuştur. Görevden alınan memurlar hakkın
da Danıştay - sayısı az da olsa - tehiri icra ve iptal 
kararları vermektedir. Ancak uygulamada görülmeik-
tedir ki, o çok saygın kararlar bakanlıklarda pek ilti
fat görmıemök'te, uygulama gereği duyulmamaktadır. 
Size şu an tam sayısını veremeyeceğim uygulanma
yan Danıştay kararlarından bir örnek vermek iste
rim: 

«Kendi yandaşı olmayanın yaşama hakkı olamaz* 
düşüncesiyle hareket eden bugünkü Hükümet, göre
ve gelir gelmez başlattığı memur kıyımına Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Müsteşar Muavini Kemal Bay-
taş'ı da katmıştır. 1974 yılında zamanın bakanı tara
fından görevden alınan ve Danıştaydan iptal karan 
almasına rağmen, göreve başlayabilmek için hükümet 
değişikliğini beklemek zorunda kalan Baytaş, elbette 
bu Hükümetin aradığı vasıftaki adamlardan değildi 
ve bu da, görevden alınması için yeter nedendi. 

Görevden alınan Müsteşar Muavini Danıştay'a 
başvurmuş ve bu arada izinle gittiği Aydın'da hasta
lanarak arka arkaya değişik teşhislerle 20'şer günlük 2 
rapor almıştır. Baytaş daiha sonra Ankara'ya gelmiş 
ve 24 Ağustos 1978 tarihinde göreve başlamıştır. Ara
dan 43 gün geçmiş ve 6 Ekim 1978 tarihine gelinmiş
tir. Bu tarihte Danıştay, Kemal Baytaş hakkında tehi
ri icra kararı verince işler karışmıştır. 

Kim ne karar verirse versin, Müsteşar Muavinini 
bu göreve götirmemeye kararlı olan Sayın Bakan, 
emekliliğine 10 ay katmış olan bir devlet memuruna 
müşavirliği dahi fazla görerek, 16 Elkim 1978 tarilhin-
de yani Danıştay kararından 10 gün sonra 53 gün ev
vel Aydın Hükümet Tabipliğinden alınmış raporla
rın sahte olduğundan bahisle kendisini müstafi say-. 

mıştıır. Bu iddiaya, Ankara, Numune Hastanesinden 
alınmış ve ne anlama geldiği pek beli olmayan «fen
ne uygun usule aykın» mütalaası dayanak, yapılmış
tır. 

Oysa, rapodann usule uıygun olduğu Aydın Vali
liğinin 3.11.1978 tarihli yazısı ve Aydın Sulh Hulkuk 
Hâkimliğinin aynı terimli bilirkişi raporlarıyla salblit 
olmuştur. Öte yandan, Sağılıık Baikanlığmın Sivas 
Valiliğine Mir olay nedeniyle yazdığı 21.3.1975 tarih 
ve 4211 sayılı yazı ile de, bu tip raporların geçerli ol
duğu hususu teyit edâmekteditt1. 

Sayın üyeler, olay 'anlatılan yönleriyle basına inti
kal etmiş ve Sayın Bakan 2.11.1978 günlü bir yazıy
la Günaydın Gazetesinde bu sefer Kemal Baytaş hak
kında idari ve hukuki tahkikat yapılıyor iddiasını or
taya atmıştır. 

Yeni bir isnatla karşılaşan Müsteşar Muavini, der
hal Ankara 11 nci Asliye Hukuk Hâkimliğine baş
vurmuş ve hakkındaki şikâyet ve tahkikatın nıe oldu
ğunun tespitini istemiştir. Mahkeme 7.11.1978 tarihli 
ve 978/316 Esas Sayılı tespit davası ile Turizm ve Ta-
nıitaıa Bakanlığı Özel Kalem Müdürü, Teftiş Kurulu 
•ile Hukuk Müşavirliği ilgilerinin bu konudaki 'bilgi
lerini sormuştur. Alınan cevaplarda Kemal Baytaş 
hakkında bakamın iddiasını doğrulayan "bir şikâyetim 
veya tahkikatın olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, demagojik demeçlerle başka
larını karalamak suretiyle bu kin ve hırsla nereye va
rılmak istendiğini merak ediyoruz? 

Meclislerde denetim görevini yaptırmıyacaksınız; 
en ufak tenlkit veya ikazı hiddetle karşılayacaksınız; 
doktor raporlarına, Danıştay ve adiliye mahkemeleri 
kararlarına itibar etmeyeceksiniz ve ondan sonra kal
kacak büyük bir duyarsızlıkla hukuk devletinden, de
mokratik uygulamalardan, memleketin iyiye gittiğin
den söz edecek, hâlâ «Akgünier» vaadedeoeksıiniız. 
Akgünler dediniz, uygulamanızla Türk (milletime 
ters düştünüz. Hükümet Programında «Devlet ka
pısı siyasal inançları ne olursa olsun 'bütün yurttaş
lara güven verecek sekide açık tultuUacaiktırı» dedi-' 
niz, 10 aylık uygulamanızla kendi kendimize ters düş
tünüz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

1977 seçim kampanyasında otdbüsleıiin, üstünde 
Anadolu'da gezdiniz, «Yargı kararlarını hiçe sayanlar 
'bir gün hesap verecektir» diye bağırdınız ama sizden 
de fair gün hesap soırulıableceğini dikkate alraadipız. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim,, 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görevle yurt dışına gidecek olan Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğura Kültür Bakanı Ahmet Ta
ner Kışlalının vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/458) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım. 

8 . 1 1 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığıma 

(13 - 15 Kasını 1978 tarihleri arasında görev ile 
yurt dışıma gidecek olan Mıilîi Eğittim Balkanı Necdet 
Uğur'un dönüşüne kadar; Milli Eğitim Bakanlığına, 
Kültür Bakanı Doç. Dr. Atalet Taner Kıışlalı'nın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi ülzerine, uygun 
görulmıüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korultürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN Bilgilerinize sunulur. 
2. — Görevle yurt dışına giden Gümrük ve Te

kel Bakanı Tuncay Mafarucı'ya Devlet Bakanı Enver 
Akova'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/459) 

8 . 11 . 1978 
Millet Meclisi Başkanhğına 

6 - 10 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile 
yurt dışına giden Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Maıtaracı'nın dönüşüne kadar; Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Enver Akova'nın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülimüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı • 

.BAŞKAN — Bilgileririize sunulur. 
3. — Görevle yurt dışına giden Sağlık ve Sosyal 

Yardım Bakanı Mete Tana Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Faruk Sükan'ın vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/460) 

8 . 1 1 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

6 - 8 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile yurt 
dışına giden Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Me
te Tan'ın dönüşlüne kadar; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Dr. Faruk Sükan'ın Vekillik etmesiriin, Başbakanın 
teklifi "üzerime, ^uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

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

Bakanı A. Bahir Ersoy'a Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanı Ali Topuz'un vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/461) 

20 . 11 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

12 - 19 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile yurt 
dışına gidecek olan Çalışma Bakanı A. Bahir Ersoy' 
un dönüşüne kadar; Çalışma Bakanlığına, Köyişjeri 
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik ötme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmıüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Koru/burk 
Cumhurbaşkanı 

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

Bülent Ecevit'e Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si. (3/462) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
20 . Dİ . 1978 

12 - 15 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile 
yurt dışına gidecek olan Başbakan Bülent Bceviıt'in 
dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun vekillik etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahrî S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

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

Bakanı Gündüz Ökçün'e Milli Savunma Bakanı Ha
san Esat Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3 [463) 

20 .11 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığıma 

12 - 15 Kasım 1978 tarihleri arasında görev ile 
yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı Prof. Gün
düz Ökçün'un dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Milli Savunma Bakanı Hasan Esalt Işık'ın vekillik et
mesinin, Başbakanın iteklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korultüîfc 
Curtıhûrbâşlkahı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
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C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının gö
rüşülmesine 22 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 14.00' 
te başlanılmasına ve bu görüşmeler sırasında uygula
nacak esaslara dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu Önerisi vardır, 
okutuyorum: 

Danışma Kurulu önerisi 
No : 28 

Danışma Kurulunun 17 . 11 . 1978 günü yaptığı 
toplantıda aşağıdaki önerilerin Genel Kurulun ona
yına sunulması uygun görülmüştür. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grupu Başkanvekili AP Grupu Başkanvekili 
Altan Öymen Esat Kıratlıoğlu 

MSP Grupu Görevlisi MHP Grupu Başkanvekili 
Şener Battal Faruk Demirtola 

öneriler : 
1. a) Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kal

kınma Planının Millet Meclisi Genel Kurulundaki 
görüşmelerinin, 16 . 10 . 1962 tarihli, 77 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince, 22 . 11 . 1978 Çar
şamba günü saat 14.00 de başlaması; çalışmaların 
Cumartesi - Pazar dahil her gün sürdürülmesi ve 
27 . 11 . 1978 Pazartesi günü tamamlanması; çalış
ma sürelerinin, birinci ve sonuncu günleri öğleden 
sonra 14.00 - 20.00, akşam 21.00 - 24.00 saatleri ara
sında; diğer günler öğleden sonra 14.00 - 20.00 saat
leri arasında olması 

b) Kalkınma Planının ve Komisyon raporunun, 
Gündemin Özel Gündemde yer alacak işler kısmın
da yer alması ve 48 saat kaydı aranmaksızın görü
şülmesine başlanması, 

Önerilmiştir. 
2. Görüşmelerde; her siyasi parti grupu için 

toplam konuşma süresinin 6 şar saat, Hükümetle Ko
misyonun toplam konuşma süresinin 10 saat (Hükü
metin sunuş konuşması dahil), kişisel konuşmaların 
da 10'ar dakika olması; gruplar adına konuşmaların 
birden fazla sözcü tarafından yapılabilmesi; Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 73 ncü maddesine göre yapıla
cak görüşmelerin, anılan maddenin 2 nci fıkrası uya
rınca, en çok 5 turda tamamlanması, önerilmiştir. 

3. Planın Hükümete geri verilmesine ilişkin ge
rekçeli önergeler üzerinde komisyon, ve önerge sahi
bi tarafından yapılacak konuşmaların 5'er dakika ol

ması; önergelerin Başkanlığa. Planın tümü üzerindeki 
görüşmelerin bitimine kadar ve 2'şer nüsha olarak ve
rilmesi, önerilmiştir. 

21 .11 . 1978 
17 . 11 . 1978 gün ve 28 sayılı Danışma Kurulu 

Kararına itiraz ve karşı görüşümüzdür: 
17 . 11 . 1978 günü yapılan Danışma Kurulunda 

alınan kararlardan sonra 4 ncü 5 yıllık Program 
Metni elimize 4-5 gün sonra ancak geçmiştir. Prog
ramın görüşüleceği gün ile metnin elimize geçişi ara
sında ancak 24 saatlik bir zaman kalmış olduğundan 
oldukça hacimli olan bu metnin bu kısa sürede tet
kik ve eleştirisinin sağlıklı bir biçimde yapılamaya
cağı gözden uzak tutulamaz. 

Danışma Kurulunun yazısına esasta bir itirazı
mız olmamakla beraber, bu kararın alındığı gün ile 
kararın imzaya çıktığı gün arasında geçen 5 günlük 
süre içerisinde Programın Grupumuza gönderilme
miş olması programı tenkit imkânlarımızı tahdit et
tiğinden bu Danışma Kurulu Kararına itiraz ettiği
mizi Grupum adına arz ederim. 

Süre uzatma teklifimiz Meclis Başkanlığına inti
kal ettirilmiştir. Saygılarımızla. 

MHP Grupu Başkanvekili 
Faruk Demirtola 

BAŞKAN — öneri üzerinde söz isteyen var mı?. 
Yok. 

Tekrar okutup, ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 
Öneri 1. Dördüncü Beş Yıllık (1979 - 1983) Kal

kınma Planının Millet Meclisi Genel Kurulundaki 
görüşmelerinin, 16 . 10 . 1962 tarihli 77 Sayılı Ka
nunun 2 nci maddesi gereğince, 22 . 11 . 1978 Çar
şamba günü saat 14.00'de başlaması, çalışmaların 
Cumartesi - Pazar dahil hergün sürdürülmesi ve 
27 . 11 . 1978 Pazartesi günü tamamlanması; çalış
ma sürelerinin, birinci ve sonuncu günleri öğleden 
sonra 14.00 - 20.00, akşam 21.00 - 24.00 saatleri 
arasında; diğer günler öğleden sonra 14.00 - 20.00 
saatleri arasında olması. 

b) Kalkınma Planının ve Komisyon Raporunun 
gündemin özel gündemde yer alacak işler kısmında 
yer alması ve 48 saat kaydı aranmaksızın görüşülme
ye başlanması, 

önerilmiştir. 
BAŞKAN — Okunan Danışma Kurulunun 1 nu

maralı önerisini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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2. Görüşmelerde; her stîyasti paırti grupu içtin 
toplam konuşma süresinin 6*şar saat, Hükümet ve 
Komisyonun toplam konuşma süresinin 10 saat, 
(Hükümetin sunuş konuşması dahil), kişisel konuş
maların da 10'ar dakika olması; gruplar adına konuş
maların birden fazla sözcü tarafından yapılabilmesi; 
Millet Meclisi içtüzüğünün 73 ncü maddesine göre 
yapılacak görüşmelerin anılan maddenin 2 nci fık
rası uyarınca, en çok 5 turda tamamlanması öneril
miştir. 

BAŞKAN — Danışma Kurulu önerisinin 2 nci 
maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. Planın Hükümete geri verilmesine ilişkin ge
rekçeli önergeler üzerinde komisyon, hükümet ve 
önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların 5' 
er dakika olması; önergelerin Başkanlığa, planın tü
mü üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar ve 2'şer 
nüsha olarak verilmesi, önerilmiştir 

BAŞKAN — Okunan 3 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

7. — 10/17 esas numaralı Meclis Araştırma Komis
yonunun görev süresinin 3 ay daha uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (3/464) 

BAŞKAN — 10/17 Esas Numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonu Başkanlığının süre istemine ilişkin bir 
tezkeresi vardır, okutup onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10/17-4 20. 11 . 1978 

Kayseri Milletvekili Kemal Doğan ve 11 arkada
şının, halı ve halıcılığın meselelerini araştırmak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Genel Kurulun 

9 . 2 . 1978 tarihli Birleşiminde kurulmuş bulunan Ko
misyonumuzun çalışma süresi sona ermiş bulunmak
tadır, 

Araştırmalarını bugüne kadar tamamlayamamış 
olan Komisyonumuza karar tarihinden geçerli olmak 
üzere (3) ay süre verilmesine delâletlerinizi arz ede
rim. 

10/17 No. lu Araştırma Komisyonu Başkam 
Kayseri Milletvekili 

Kemal Doğan 
BAŞKAN — Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİJS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

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

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

Gündemimizin Genel Görüşme ve Meclis Araştır
ması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının birinci 
sırasında yer alan, Malatya Milletvekili Mehmet Recai 
Kutan ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre Komp
leksinin mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihale
sinde yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 

103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmelere 
başlıyoruz. 

Hükümet?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Ankara) — Hükümeti temsilen buradayız, Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, lütfen Hükümetin yerine. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, bun
dan sonra Hükümet burada otursun. 

BAŞKAN — Efendim, zaten tatbikatımız da, usulü
müz de öyledir. Mevzua ait hükümetin yerinde otur
ması lazım. 

Buyurun Sayın Hükümet, 
Hükümet yerine oturmuştur; önergeyi okutuyorum: 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü : Meclis Araştırma isteği hakkında. 
Sanayi Bakanlığına bağlı, Azot Sanayi TAŞ ta

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

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

Bu ihale kararıyla; 
Türkiye'de yapılması mümkün olan mühendislik 

hizmetlerinin, yabancı firmaya aktarıldığı, nitekim 
ikinci seçilen firmanın, birinci firmadan 801 milyon 
TL.'lık fazla yerli mühendislik hizmeti teklif ettiği 
de ifade olunmaktadır. 

Netice olarak, döviz kaybına, Hazinenin zararına, 
savurganlığa ve milli menfaatlerimizin zedelenmesine 
yol açan, Azot idare Meclisinde Maliye Bakanlığı 
temsilcisi de dahil 3 ret oyuyla kabul edilen bu ka
rar hakkında, Millet Meclisi içtüzüğünün 1012 nci ve 
Anayasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince 
Meclis Araştırması yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Malatya! Mardin 
Mehmet Recai Kutan Fehim Adak 

Urfa Van 
Salih Özcan Muslih Görentaş 

Konya Adıyaman 
Şener Battal Abdurrahman Unsal 

Yozgat istanbul 
Hüseyin Erdal Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul Siirt 
Abdullah Tomba Abdülkadir Kaya 

BAŞKAN — içtüzüğümüze göre, Meclis araştırma-1 

sı açılıp açılmaması hususunda hükümete, siyasi par
ti gruplarına ve önerge sahiplerinden birine sıra ile 
söz verilecektir. Hükümet ve gruplar 20'şer dakika, 
imza sahibi 10 dakika süre ile konuşacaklardır. 

Hükümet, buyurunuz efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 

ALP (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Fosfatlı gübre ihtiyacımızın yerli üretimle karşılan
masını temin maksadıyla Mersin'de Dördüncü Gübre 
Kompleksinin kurulmasının öngörüldüğü malumunuz
dur. Bu Dördüncü Gübre Kompleksi ilk kez etüt ve 
proje olarak 1972 yılı program yatırımlarında yer al-< 
mıştır. Bunu takiben görev alan Azot Sanayii Anonim 
Şirketi tarafından etüt ve proje çalışmaları yürütül
müştür. Projelerin hazırlanmasını müteakip ilgili mer
cilerin inceleme ve kabulleri ile bu kompleksin mey
dana getirilmesi 1976 yılında, 1976 - C 110' numara ile 
yatırım programında yer almıştır. Azot Sanayi Türk 
Anonim Şirketi, gerçekleştirilebilecek tüm yatırımın 
yalnız % 10 ila % 15'ne tekabül eden mülheridislik, sa
tmalına hizmetler1! ve nezaret işlerini ihaleye çıkart
mıştır. Bu maksatla 10 firmadan teklif istenmiş; tek
lif vermenin son günü olan 30 Haziran 1977 tarihin-
ıde, yalnız 4 firmadan teklif gelmiştir. 

Bu dört firmadan birisi şart koşulan geçici te
minat mektubunu vermediği için Yönetim Kurulu ta
rafından inceleme dışı bırakılmış; böylece yalnız üç 
teklif mukayeseli olarak incelemeye tabi tutulmuştur. 

incelemeler, biraz sonra arz edeceğim sebepler 
dolayısıyla henüz sonuca bağlanamadığı için devam 
etmektedir. Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğünce bu konuda alınmış kesin bir ihale kara
rı olmadığından, ihale komisyonu veya Azot Sanayii 
Türk Anonim Şirkdti yönetimince tenkidi mucip her
hangi bir husus da mevcut bulunmamaktadır. 

Bu bakımdan Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, 
Meclis Araştırmasına lüzum olmadığı kanaatinde
yim. Pek tabii, takdir Yüce Meclisindir. 

Neticeyi bu şekilde belirttikten sonra, şimdi üç 
teklif üzerinde bugüne kadar yapılan İncelemeler hak
kında kısaca bilgi arz etmek istiyorum. 

Azot Sanayiinin eski yönetimi, 14 Ekim 1977 ta-< 
rihinden itibaren tetkike başladığı ihaleyle ilgili ola
rak, Mart 1978 tarihine kadar hiçbir karara varama
mıştır. 

Tekliflerin geçerlilik taşıması yönünden uzatma 
sürelerinin son ayı olan Mart 1978 içerisinde, Azot 
Sanayiinde üst kademede değişiklik olmuştur. Bu 
değişikliği takiben şirketin yönetim kurulu, bu önem
li konuya ivedilikle eğilmiş ve bu ihale için uzatılan 
opsiyon tamamlanmadan olumlu veya olumsuz nihai 
bir karar verilmesinin zorunlu olduğunu görmüş, aksi 
halde, temin edilmiş toplam 9 aylık bir opsiyon için
de ihalenin kararsız bırakılmasının, yatırımı ertele
mesi yanı sıra, yeni fiyat yükselmelerini de getirece
ği, şirketin ve dolayısıyla, yurdumuzun itibarını ze
deleyeceği görüşüyle çalışmalarını süratlendirmiştir. 
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Yurdumuzun gübre darboğazını büyük ölçüde çö-' 
zümleyecek nitelikte büyük üretim kapasitesini ta
şıyan ve çağdaş teknolojiye sahip bu projenin ülke
mize bir an önce hizmet edebilir düzeye getirilmesi
nin önemi yanında, kurulacak fabrikalarda en uygun 
fiyat, en üsitün teknik muhteviyatın da önemini esas 
kabul eden Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi, dör
düncü gübre kompleksi ihalesiyle ilgili olarak, baş
langıçtan itibaren yapılmış çalışmaları dikkate ala
rak, değerlendirme esasları dahilinde belirlenmiş sıra
lamaya göre toplam 10 bin puan üzerinden, en yüksek 
puanla birinci sırada yer alan ve teknik yönden en iyi 
durumda olan Kellogg Firmasını, kompleks için en üs
tün hizmeti almak, en iyi koşullarda ve yeterli finans
man temin etmek, teknik ve teknolojik yapıda daha 
da üst düzeylere erişirken, fiyat ve fiyata ilişkin hu
suslarda şirketimiz ve dolayısıyla ülkemiz yararına 
düzeylere gelebilmek amacıyla, 27 Mart 1978 tarihin
de her üç firmanın da teklif opsiyonlarının 30 Haziran 
1978 tarihine kadar uzatılmasını temin ederek, 10j Ni
san 1978 tarihinde görüşmelere çağırmıştır. 

Bu çağrı hiçbir zaman, ihalenin görüşmelere çağ
rılan firmaya verildiği şeklinde bir anlama veya kay
dı taşımamaktadır. Dolayısıyla, görüşmelere çağrılan 
firmayla, en üstün teknolojinin temininin yanı sıra, en 
uygun fiyat ve fiyata ilişkin koşulların sağlanması 
yönünden görüşmelerde bulunulmuştur. 

Yukarıda belirtilen çağrıyı takiben, Kellogg Firma
sıyla yapılan görüşmelerde, teknik ve teknolojik yön
den daha da belirgin yaklaşımlar ve Azot Sanayii le
hine daha geniş imkânlar sağlanmış olmasına rağmen, 
fiyat üzerinde indirimler de sağlanmış olmakla bera
ber, uygun düzeye varılmadığı görüşüyle, Yönetim 
Kurulu 21 Haziran 1978 tarihinde Kellogg görüşme
lerinin kesilmesini karar altına almış ve ilk değerlen
dirme esasına göre ikinci firma durumunda olan 
Snamprogetlti Firmasına 3 Temmuz 1978 tarihinde 
görüşmelere başlamak üzere çağrıda bulunmuştur. 

Snamprogetti Firmasının görüşmelere çağrılması 
paralelinde, her üç firmanın teknik opsiyonlan, 31 
Ağustos 1978 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Toyo Engineering ve Kellogg Firmaları talep veç
hile, tekliflerin fiyat ve değer koşullarını sabit tutarak 
ve kendi istekleriyle opsiyonlarını ve teminat mektubu 
geçerlilik sürelerini bu tarihe kadar uzatmışlardır. Gö
rüşmelere çağrılan Snamprogetti Firması ise, teklif 
opsiyonu süresini geçirerek, anılan tarihte görüşmele
re gelmemiştir. Bunu takiben, Snamprogetti firması, 
12 Temmuz 1978 tarihli bir teleksle, revize bir fiyat 
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üzerinden görüşmeler yapılması kaydıyla görüşmelere 
başlayabileceğini bildirmiştir. 

Bu durum üzerine, 13 Temmuz 1978 tarihinde, Yö
netim Kuruüı_ kararıyla, geçerlik süresi 30 Ağustos 
1978 tarihine kadar uzatılması talep edilen teminat 
mektuplarıyla ilgili işlerin tamamlanması kaydıyla 
Snamprogetti Firması bu kez 18 Temmuz 1978 tarihi 
itibariyle görüşmelere davet edilmiştir. Bu çağrıya 
uyan, ancak teminat mektubu geçerlilik süresini uzat
mamış olarak gelen Snamprogetti Firması yetkilileri 
ile başlatılan görüşmelerde, taraflarınca artırılacak ye
ni fiyatın ve mali şartların Azot Sanayiince peşinen 
kabul edilmesi halinde teminat mektuplarını uzata
caklarını, yeni fiyatın ise konsorsiyum teklifleri or
taklarıyla yapacakları toplantıdan sonra, Ağustos 1978 
ayı sonunda belirlenebileceğini, kredi temini için ça
lışmalara bir iyi niyet mektubunun kendilerine veril
mesinden sonra başlayabileceklerini ifade etmişlerdi. 

Sonuçta, bu hususları içeren 18 Temmuz 1978 ta
rihli bir tutanak da tutulmuştur. Bu suretle, Snamp
rogetti Firması, teklifinin geçerliliğini devam ettire
cek olan teminat mektubunun süresini uzatmayarak, 
ihalenin anakoşulunu değiştirdiği gibi, yeni ve bilin
meyen bir fiyat artışıyla görüşmelere başlamak iste
miştir. 

Bu durum üzerine, ilk değerlendirmede üçüncü sı
rayı almış bulunan Toyo Eng. Firması görüşmelere 
çağrılarak, Snamprogetti'nin daveti 28 Temmuz 1978 
tarihinde Yönetim Kurulunca iptal edilmiştir. Toyo 
Eng. Firması yetkilileri, yapılan görüşmelerde kredi 
temin edemedikleri, bu nedenle Ekim 1978 ayı sonun
dan evvel sözleşme görüşmelerini yapmakta yarar gör
mediklerini belirtmişlerdin 

Üçüncü firmanın bu durumu üzerine görüşmelere 
tekrar Kellogg Firmasıyla 31 Ağustos 1978 tarihinden 
itibaren başlanmıştır. Henüz görüşmeler tamamlanma
mış ve ihale de henüz hiçbir firmayla kesin olarak 
bağlanmamıştır. Hali hazırda, gerek Kellogg ve ge
rekse Toyo Eng. firmalarına teklif opsiyonlarının Ara
lık 1978 ayı ortalarına kadar uzatmaları belirtilmiş 
ve bu da sağlanmıştır. Bu suretle, henüz hiçbir fir
mayla kesin bir anlaşmaya varılmamış olarak yürütü
len çalışmalar, belirlenen ilke doğrultusunda devam 
ettirilmektedir. 

İhale yapılmamış olduğuna göre, yolsuzluk yapıl
dığı iddiaları da asılsızdır. Biraz önce de belirttiğim 
gibi, bu konuda Meclis Araştırmasına lüzum olmadığı 
kanaatindeyim. Tabii ki, takdir yine Yüce Meclisin
dir. 
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Yüce Meclisin sayın üyelerini saygıyla selamlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Tu

ran Kocal; süreniz 20 dakika beyefendi, buyurunuz. 

MHP GRUPU ADINA TURAN KOCAL (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Mardin 
Milletvekili Sayın Fehim Adak ve arkadaşlarının, 
Anayasanın 88 ve Meclis İçtüzüğünün 1.0(2 nci mad
deleri gereğince, Sanayi Bakanı hakkında Meclis Araş
tırması talebi mevzuunda Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupu adına söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıya 
la selamlarım., 

Meclis Araştırmacı istenen mevzu, Azot Sanayii 
TAŞ tarafından Mersin'de kurulmakta olan 4 ncü 
Gübre Kompîeksi'nin, mühendislik ve satın aılma iş
lemlerinde çok büyük yolsuzluklar olduğu iddiasının 
doğruluğunun Yüce Meclîs tarafından tespit edilmesi 
'isteğidir. 

Bu istekte iddia olunan hususlarda, 700 milyon 
liradan daha fazla bir fiyatla karşılıklı menfaat sağ
lanarak, ihalenin bir firmaya verildiği; ayrıca bu 700 
milyon liradan hariç, 16 milyon lira daha fazla bir dö
viz kaybına sebebiyet verildiği söylenmektedir. 

Teknik firmalar arasında düşük fiyat verenlerin 
dikkate alınmadığı, suiistimalin pervasızca yapıldığının 
iddiası da bulunmaktadır; 

Ayrıca, bu ihale dolayısıyla, Türk mühendisleri 
tarafından yapılması çok rahatlıkla mümkün olan tek
nik hizmetlerim yabancı bir firmaya verilmesi (ve öy
le bir verilme ki, 80 milyon lira daha yüksek bir fi
yat verilmiş olmasına rağmen verilmesi) karşısında, 
burada iki türlü suiistimalin gerçeği ile karşı karşıya 
bulunmaktayız: 

!lj Devlet bütçesinden milyonlar sarf ederek mü
hendisler yetiştiririz; sonra bu mühendisleri beğenme
yiz. Kim beğenmez? Bakanhklaır... O halde, neden 
bu gençleri okutuyorsunuz? Mademki iş yapamazlar, 
mesleğinin ehli değildirler, üniversiteden mezun olma
ları ile netice alınmıyor, o takdirde üniversiteleri ka
pat.... Halbuki, Türk teknik elemanları, Allah'a bin
lerce şükürler olsun ki, mesleki bilgi ve kabiliyetlerin
de çok yüksek düzeyde bulunmaktadırlar. Fakat, Jıer 
ne hikmetse, bizim kendi devlet adamlarımız, daima, 
kendi teknik uzmanlarımıza itimat etmezler; yaban
cının hangi şekli olursa olsun büyük hürmet görür; 
aynen, fikirde yabancı hayranlığı gibi. 

Sayın milletvekilleri, çeyrek asır evvel, ülkemizde, 
bir Kamu İktisadi Teşekkülü olan bir fabrika kurula-
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cak... Zamanın yetkilileri Avrupa'dan uzmanlar ça
ğırırlar; gelen uzmanlar, bizim uzmanlarla tanıştırılır. 
Gelen uzmanlar ertesi günü yetkili balkana çıkarak ay
nen şunu söylerler: «Efendim, bize müsaade; biz 
gidiyoruz. Çünkü, aynı okulda okuduğumuz ve ken-
disinü şahsen eserleriyle ve kabiliyetiyle çok iyi tanıdı
ğımız Türk mühendisi filan kişinin bakanlığınızda ça
lıştığını öğrendik. O Türk mühendisinin yanında biz 
hiçiz. Öyle kıymetli bir elemanınız varken bizi neden 
davet ettiniz? O Türk arkadaşa burada bulunmamız 
hakaret -olur» derler ve giderler. O Türk mühendisi, 
bu işi en iyisinden yapan 

% Maddi suiistimal yönü, yani, 80 milyon lira da
ha fazla ödenmiş olması. Bu ihaleleri, heyetten 3 sa
yın üye kabul etmediği halde, yapılmış olmasının iddia
sı da çok calibi dikkattir. 

Sayın milletvekilleri, savurganlığın önlenmesi için 
tutulacak yol acaba bu mudur? Şayet iddia doğru ise, 
bu savurganlığı önlemek anlayışı değil, «savurganlık 
nasıl yaprlırmış Ey Türk Milleti, işte ben size göstere
yim» demenin anlayışı olsa gerek. Zaten, bu Hükü
metin, «Savurganlığı önleyeceğiz» diyerek neler yap
makta olduğunu duymayan sağır sultan biıle katma
dı. Bu iddiaların doğruluğunu belli olan şu savur
ganlık misalleri ile vermek isterim: 

'L Onbinlerce memurun nakli ile ödenen yol
luklardan dolayı milyonları bulan savurganlık. 

2. Resmi dairelere, işe adam değil, adama iş po
litikası ile alınan Cumhuriyet Halk Partisi militanları
na ödenen ücretler dolayısıyla 1978 yılı savurganlığı 
ve artırılan cari harcamalar ile durdurulan yatırım 
harcamalarından mütevellit, gelecek yılara intikal eden 
savurganlık. 

34 (Sayın Başbakanın Amerika'dan televizyondan 
naklen yayın yaptırmasıyla milyonlarca liraya mal olan 
savurganhk. 

4< Belediyelere, devletçe, militan beslenmesi için 
ödenen, yine milyonlara baliğ olan savurganhk. 

5v Amerika'ya dış politika ve anlaşmalar için gi
diliyormuş gibi gösterilip, heyetlerce Sosyalist Enter
nasyonale girmek için yurtturmaca resmi görev savur
ganlığı. 

'6. Bütün yaz boyu ve biraz evvel sunuşlar bölü
münde de dinlediğimiz gibi, bakan sayısıyla yurt dışın
daki bakan sayısı fark etmeyecek şekilde, Türkiye 
Cumhuriyeti Bakanlıkları yetmiyormuş gibi, dünya 
bakanlıkları ihdasıyla hem savurganlık örnekleri ver
meleri ve hem de enternasyonal oluşlarının ispatı. 
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7. Osmanlı imparatorluğunun çökmesinin sebep
lerinden bir tanesinde olduğu gibi, Valide Sultanlar 
saltanatının, MuştaM bir otelin Viski faturasının öden
mesi savurganlığı gibi. 

îşte, bunda da bir savurganlık iddiası vardır; Ne
ticeyi Meclis Araştırmasının sonucu verecektir. 

Sayın milletvekilleri, biz Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupu olarak Meclis Araştırmasının yanındayız 
ve yine biliyoruz ki, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın 
üyeleri Meclis Araştırmasını kabul etmeyeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, Miiilii Selâmet Partisi mil-
fetVekiUerince istenen araştırma çok büyük iddiadır. 
Bu iddiaların doğru olup olmadığını, Milli Selâmet 
Partisi milletvekilleri araştırarak öğrenmek istiyorlar. 
Haliyle, bu söylentilerin doğru olup olmadığını tetkik 
ile açıklığa kavuşması lazımdır. Nasıl vuzuha kavu
şacaktır? İnceleme ile. Peki, araştırmayı kabul etmez
seniz, iddia olunan hususlar varit olmazsa dahi, kamu 
Vicdanında, «Acaba hakikaten bir suiistimal var mıy
dı?» şüphesini nasıl yok edebilirsiniz? Bu mümkün 
mü? Hayır. O halde, iddia doğru ise, gerekenin yapıl
masına yardımcı olmanız lazım. Onun için, Cumhu
riyet Halk Partisi sayın milletvekillerinin de olumlu oy 
verniesi gerekir kanaatindeyim. 

Şayet iddia doğru değilse, yine Sayın Cumhuriyet 
Halk Partisi milletvekillerinin olumlu oy vermeleri 
lazımdır kanaatindeyiz. Çünkü, hakikatlerin meydana 
çıkması için, fakat biz nasıl dersek diyelim, muhale
fet olarak bizler karın beyaz olduğunu söylüyoruz; 
iktidar, hemen, hayır, «Kar beyaz değild'ir, siyahtır» 
diyebüliryor; sonra da bunu, milletin huzuruna çıkıp, 
«Hak, hukuk ve hakça düzen» diyeceğiz; tabii ki, ar
tık bundan böyle mahalle ve köylerde dinleyenler bu
labilirseniz. 

Tekrarlıyorum, gelin hep beraber Meclis Araştır
masının açılmasını isteyelim. 

Evet, bu istek reddolunursa, hiç aklınızdan çıkar
mayınız Sayın Bakanım, bir gün yine bu kürsüden, 
bu gün burada konuşulanların tam tersini, gözünün 
içine baka baka reddedenler, «Yalan söylüyorsun, 
sen yalancısın» derler sana. 

Evet derler, hem de çok iyi derler. Malatya ha
diselerinde, rahmetli Fendoğlu'nun ailesine başsağlı-
ğında bulunulmadı iddiası karşısında, geçtiğimiz Per
şembe günü, nasıl «Fendoğlu ailesinin evine gittim» 
diyemeyenlerin, konuşmuş olmak için, hakikatlerin 
karşısında, yalanına yalanlar ekleyerek, kendisini tek
rar, bir daha açığa vurduğu gibi, bir gün sana da bu 
m'evzuda, hiç merak etme, «yalancı» derler Sayın 
Bakanım. 

Sayın Bakan, bunları aslında benden çok iyi bi
lirsin. Benimki, Sayın Bakana hatırlatmaktır, işte, 
"bundan dolayı, Sayın Bakanın biraz evvel kürsüde ko
nuştuğunun tersini, gelip, tekrar kürsüde izah etmesi 
ve bu araştırmanın açılması için talepte bulunması la
zımdır. 

Evet muhterem arkadaşlarım, neden? Sayın Baka
nım burada izah ettiler, dinledik gündem dışı bir 
konuşma mevzuunda da, yine diğer bir sayın bakan, 
Türkiye'de kömür mevzuunun halledilmiş olduğunu, 
kömür sıkıntısının var olmadığım, herkese istediği mik
tar kadar kömür verilebileceğini ve kömür dağıtım 
merkezîlerinin kimseye de kömür borcu olmadığını 
söylediler. 

Şimdi, dikkatle dinleyin ve istirham ediyorum: 

Çorum Valiliğinin, 17.11.1978 ...(CHP sıraların
dan «Mevzuun dışına çıkıyor Sayın Başkan» sesle
ri.) 

İBAŞKAN — Sayın Kocal, lütfen mevzuun dışına 
çikhıayınız. 

TURAN KOCAL (Devamla)— Mevzuun dışı
na çıkmıyorum, mevzu ile bağlantılıdır. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Ne alakası var 
mevzu ile? 

TURAN KOCAL (Devamla) — 17.11.1978 ta
rihli, 5 gün evvelki tarihli ve 2690/1745 sayılı ya
zılarıyla, sorumuza binaen verdikleri cevabın bir bö
lümünü okuyorum: 

(«1977-1978 ısıtma sezonunda, Çorum iline başlan
gıçta 65 ton olmak üzere ek tahsisler toplamı olarak 
85 ton kömür verilmiştir. 1978 ve 1979 ısıtma mevsi
minde ise tahsis olunan 65 ton kömürden 31 Ekim 
1978 tarihi İtibariyle 23 ton kömür verilmiş, kalan 
42 ton kömürün bundan sonra verilmesi öngörülmüş
tür.» 

Halen, kış memleketi olan Çorum,|da vatanda
şın büyük bir çoğunluğu kömürünü alamadığı gibi, 
resmi daireler ve özellikle okullara kömür verileme
miştir. 

(Bunu bir bakan burada söylemiştir ve ondan son
ra da Sanayi Bakanı burada, bu ihalenin yapılamadı
ğım ifade etmişlerdir. Ama bakanlıklar arasında «var 
- yok, meselesiyle ilgili, yine devletin bir valisinin res
mi yazısını sizlere okuyorum! Nasıl inanalım? 

O nedenle, bu Meclis Araştırmasına olumlu oy 
verilmesini Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına tek
rar istirham ediyor ve Partim adına hepinizi hürmet 
ve sevgi ile selamlıyorum. (MHP sıralarından alkış
lar.) 
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BAŞKAN — Te^kJriir edebim Sayın Kocal. j 
MSP Grupu adına Şaym Reeai Kujtan, buyuru

nuz efendim. I 
ISayın Kutan, süreniz 20 dakİkaidır. 
MSP GRUPU ADINA MEHMET RECAİ KU

TAN (Malatya) — Muhterem Başkan, muhterem mil
letvekilleri; I 

Sanayi Bakanlığına bağlı Azot Sanayii Anonim 
Şirketi tarafından Mersin'de kurulması kararlaştırı
lan Dördüncü Gübre Kompleksinin mühendislik, mü
şavirlik, satın alma ve nezaret hizmetleriyle ilgili ola
rak yapmış olduğu bir ihale konusunda bir Meclis 
Araştırma önergesi takdim etmiş durumdayız. 

Bu ihale ile ilgili olarak, bazı yolsuzlukların ya-
püdığına dair iddialar ortaya atılmıştır. Bunun üzeri
ne mesele, grupumuz tarafından dikkatle incelenmiş 
ve şu hususlar tespit edilmiştir:. 

Biraz evvel Sayın Sanayi Bakanının da özet ola
rak ifade ettiği gibi, Mersin Dördüncü Gübre Komp
leksi mühendislik ve satın alma hizmetleri için, bu I 
sahada milletlerarası şöhreti haiz firmalar arasında 
bir mühendislik ihalesi yapılmış; bu ilana istinaden 
müracaat eden yabancı firmalar ehliyet yönünden 
incelenmiş ve ehil bulunan firmalara ihale evrakı gön
derilmiş ve onlardan teklif istenmiştir. I 

Zamanında, ihale şartlarına uygun olarak 4 tek- I 
lif gelmiş; tekliflerden bir tanesi teminat şartlarını 
yerine getirmediğimden, 3 tanesi kaale alınmış ve bu 
3 teklifin incelenmesine başlanmıştır. 

ihale şartlarına göre, seçimde bazı hususlar bi- I 
rinci derecede gözönünde tutuluyor idi. Buna göre, bu I 
yabancı firma, bir Türk mühendislik firması ile iş
birliği yapmak mecburiyetindedir ve bu hizmetlerde 
yerli mühendislik hizmeti kısmı en yüksek seviyede I 
olacaktır; elbette ki, toplam teklif bedeli ve bunun 
içerisindeki döviz miktarı Türkiye şartlarına en uy
gun durumda olacaktır. 

Buna göre, 1 İtalyan, 1 Japon, 1 ingiliz mühendis- I 
lik müşavirlik firması, tekliflerini takdim etmişlerdir 
ve Azot Sanayii Genel Müdürlüğü bu teklifleri incele
meye başlamıştır. I 

Muhterem arkadaşlarım, biz bu Meclis Araştır
ma önergesini takriben beş altı ay evvel takdim et- I 
mistik. Bu Meclis Araştırma önergesini verdiğimiz 
zaman, Azot Sanayii Genel Müdürlüğü İdare Mec
lisi, verilmiş olan bu teklifler içerisinde ilk sırada ön
celikle müzakere edilmesi icap eden teklif olarak, 
İngiliz Kellogg Firmasının teklifini mütalâa etmiş ve 
mukavele müzakerelerine başlamak üzere, öncelikle 1 

— 234 
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Kellogg Firması davet edilmiştir. Ancak, alınmış olan 
bu İdare Meclisi kararı, Kellogg Firmasının lehine 
dört reyle, üç aleyhte reyle alınmıştır. Aleyhte oy kul
lanan temsilcilerden bir tanesi de Maliye Bakanlığının 
temsilcisidir. 

Firmaların vermiş oldukları teklifler fiyat ola
rak şöyledir: İtalyan Snamprogetti Firmasımn teklifi 
1 320 000 000 lira, Japon Toyo Firmasının teklifi 
1 770 000 000 lira, Kellogg Firmasının teklifi ise 
2 030 000 000 liradır. 

Görüldüğü gibi, italyan Snamprogetti Firmasının 
teklifi Kellogg Firmasının teklifinden takriben 700 
milyon lira daha ucuzdur. 

Yabancı firmalar bu toplam bedellerinden aşa
ğıda arz edeceğim miktarlarda döviz talebinde bu
lunmuşlardır. 

Snamprogetti, 722 milyon liralık TL mukabili dö
viz ödemesi talep etmiştir. Buna mukabil, Kellogg 
Firması, 1 144 000 000 TL.'na tekabül eden miktarda 
döviz ödemesi talep etmiştir. 

. Görülmektedir ki, Kellogg Firması, Snamprogetti 
Firmasından takriben 400 milyon liralık, o günün do
lar kuruna göre takriben 16 milyon dolarlık daha 
fazla döviz talebinde bulunmuştur. 

Bu tip büyük tesislerin mühendislik hizmetlerinin 
yapılışında milli menfaatlerimiz bakımından birinci 
sırada göz önünde tutulması icabeden önemli bir hu
sus, yapılan bu mühendislik hizmetlerinden Türki
ye'nin tecrübe kazanması, Türk mühendislerinin ye
tişmesi ve Türk mühendislik kuruluşlarının arşivleri
nin mühendislik dokümanları bakımından zenginleş
mesi. Bunu birinci sırada mütalaa etmek, göz önünde 
tutmak mecburiyetindeyiz. 

Bu sebepledir ki ihale evrakının içersinde, bir yerli 
mühendislik firmasıyle işbirliği yapmak ve mümkün 
olan en yüksek seviyede Türk Lirası ödemesinin ya
pılması şart koşulmuştur. 

Snamprogetti Firmasının, yani teklif olarak Türk 
Lirası olarak en düşük teklifte bulunan firmanın yer
li mühendislik hiizmeti bakımından teklifi en yüksek 
seviyede idi. Nitekim İngiliz Kellogg Firmasının 
yerli mühendislik teklifi, İtalyan Snamprogetti Fir
masının teklifinden % 60 daha az bulunuyordu. 

Yapılmış olan tekliflerin değerlendirilmesi için, 
biraz evvel sayın Bakanın da ifade ettiği gibi, 10 bin 
puanlık bir puanlamaya gidilmiştir. Burada fiyat, 
unsurlarından bir tanesidir. Kalite - teknoloji, unsur
lardan diğer bir tanesidir. Yerli mühendislik gücünün 
kuvvetlendirilmesi diğer bir unsurdur. Üzülerek ifa-
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de edelim ki, değerlendirmede 10 bin puanın içersin
de fiyat unsuru ancak % 18 tesir etmektedir değerlen
dirmeye. Ve geriye kalan kısımlar beş altı kişinin ba
zı sübjektif kabullerine göre (Acaba bizim mühen- -
dişlerimizi hangi firma daha iyi yetiştirir; bu süb
jektif bir unsurdur) puanlanmaktadır. Yine değerlen
dirmede bazı kimselerin, tamamen takdiri olarak kul
landıkları değerlendirmeler vardır. Bunlar da puan
lamaya tesir etmektedir ve bu, bizim kanaatimize gö
re, sübjektif kabullere istinaden 700 milyon lira daha 
pahalı olan ingiliz Kellogg Firmasının teklifi birin-

•ci sırada mütalaa edilmiş ve ilk müzakereye başla
mak üzere Kellogg Firması davet olunmuştur. 

Biraz evvel Sayın Bakan ifade etti; Kellogg» Fir
masının davet edilmesi ihalenin Kellogg Firmasına 
yapılması anlamına gelmez. Bu işlerde tecrübeli ar-
kadaşlarnnızın yakından bildikleri veçhile, ilk sırada 
çağırılan firma % 90 ihtimalle mukaveleyi akteden 
firmadır. Bizim kanaatimize göre değerlendirme daha 
objektif kriterlere göre yapılmalıydı ve milli menfaat
lerimize daha uygun bir teklif buraya davet olunma
lıydı. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Cep men
faatleri ne olacak cep menfaatleri? Menfaatlere göre 
kurulmuş bir Kabine düşünün. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Ne
tice olarak, takriben 6 ay evvel vermiş olduğumuz 
bu Meclis Araştırma önergesi sırasında, milli menfa
atlerimize en uygun olmayan teklif sahibi firma mü
zakereye davet edilmiş ve buna istinaden biz Milli 
Selâmet Partisi Grupu olarak bir Meclis Araştırma 
önergesi vermiştik. Biraz evvel Sayın Bakan, bu geç
tiğimiz 6 ay zarfında bu mühendislik, müşavirlik ve 
nezaret hizmetleriyle ilgili yapılan ihaledeki gelişme
leri ifade ettiler. Tabii burada bit büyük üzüntüyü 
dile getirmek mecburiyetindeyim. Bir yandan gübre 
açığımız her geçen gün artıyor. Gübre tesislerinin 
süratle başlaması ve işletmeye sokulması lazım. Buna 
rağmen geçtiğimiz bu 6 ay zarfında hâlâ maalesef 
İtalyan firması mı olacak, İngiliz firması mı olacak, 
Japon firması mı olacak; bu mesele hakkında tabiri 
caiz ise top ayaktan ayağa dolaşmak durumundadır. 

Bu arada Sayın Bakan bazı yeni iddialar getirmiş
tir, «Kellogg Firmasıyla müzakerelere giriştik, ancak 
çeşitli unsurlar yerine getirilmediği için İtalyan fir
masını davet ettik, ardından İtalyan firması opsiyon 
müddeti geçtiği için yeni zamlarla geldi, dolayısıyla 
Japon firmasını davet ettik, Japon firmasıyla da uyu-
şulamadı, tekrar Kellogg İngiliz firmasına dönüldü» 

ı dediler. Elbetteki ^fade edilen bu hususlar varit ola
bilir. 

Biraz evvel Yüksek Heyetinize arz ettiğim veçhi
le, ilk verilen kararda hakikaten kafalarda tereddüt
ler uyandıran bazı unsurlar mevcuttur. Bu sebeple, 
o zaman bunun Meclisimiz tarafından araştırılması 
ve hakikatin ortaya konulmasını teklif etmiştik. Sayın 
Bakanın yeni ortaya koyduğu unsurlar muvacehesinde, 
yani 3 firmayla müzakere edilip bir neticeye varıl
maması; tekrar ikinci tur müzakerelerin başlatılmış 
olması, kanaatimizce Meclis Araştırması yapılması 
görüşümüzü daha da kuvvetlendirmektedir. 

Bu itibarla Milli Selâmet Partisi Grupu olarak, 
Mersin Dördüncü Gübre Kompleksi mühendislik mü
şavirlik ve nezaret hizmetleriyle ilgili olarak yapılmış 
olan ihale hakkında Yüce Meclisin Araştırma yap
masında fayda mütalaa ediyoruz ve bu önerge is
tikâmetinde önergede müspet istikâmette rey kulla-
cağız. 

İnanıyoruz ki böyle bir araştırma neticesinde, 
milli menfaatlerimize uygun en uygun netice istihsal 
edilecektir. Yüce Meclisi saygıyla selâmlıyorum ve 
üyelerden Meclis Araştırması açılması istikâmetin
de rey kullanmalarını istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ziya 

Ural, buyurunuz. 
Sayın Ural, süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA Y. ZİYA URAL (İçel) 

— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Malatya Milletvekili Saynı Recai Kutan ve 9 ar
kadaşının, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı 
Azot Sanayii Genel Müdürlüğünce, Mersin'de kurul
ması düşünülen Dördüncü Gübre Kompleksinin mü
hendislik ve satınalma hizmetleri için, yabancı fir
malar arasında yapılan ihalelerde, büyük yolsuzluk
lar yapıldığını iddia ederek Meclis Araştırması iste
meleri karşısında, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-

I nun görüşlerini arz etmek ve konuyu detaylarıyla or-
l taya koymak için huzurlarınıza çıkarken, sözlerime 

Dördüncü Gübre Kompleksinin tanımım yaparak 
ve önemini belirterek başlayacağım. 

' Yurdumuzun en önemli tarım bölgelerinden olan 
ve bilhassa ihracata dönük tarım ürünlerinin yetişti
rildiği Güney Ege, Akdeniz ve Çukurovanın azotlu 
ve fosfatlı gübre açığını dışa bağlılıktan kurtarmak, 
tarımda verimliliğin ve kalitenin temel koşulu olan 

I yapay gübre darlığına son vermek ve aynı zamanda 
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halen Mersin'de çalışmakta olan Akdeniz Gübre Fab- ı 
rikalarının yılda ithal ettiği 240 bin ton amonyakı ve I 
yine Seydişehir Alüminyum Tesislerinin büyük mik- I 
tarda döviz sarfıyla ithal ettiği alüminyum florür ve I 
kriyolit maddelerini yurt içinde üreterek büyük dö
viz kaybım önlemek için projelendirilmiş olan Dör- I 
düncü Gübre Kompleksi, Devletin yatırım program
larına, Yüksek Planlama ve Bakanlar Kurulundan 
geçerek girmiş bulunmaktadır. Bu önemli projenin 
gerçekleştirilmesi halinde yaklaşık olarak 250 - 300 I 
milyon dolar döviz tasarrufu sağlanacaktır. I 

Böylesine önemli bir projenin gerçkeleştirilmesi I 
içni Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi yöneticileri I 
yoğun bir çalışma sürdürürlerken, ve yeni yönetim I 
kurulu en uygun fiyatı ve en üstün teknolojik koşul- I 
lan ararken, henüz yapılmamış bir ihale için, savur
ganlık ve yolsuzluk var iddiasıyla Meclis Araştırma
sı istemek, kişiliğine büyük saygı duyduğum Sayın Re- I 
cai Kutan ve arkadaşları için insafsızlık ve ağır sa- I 
nayi edebiyatı yapan Milli Selâmet Partisi için bü
yük bir talihsizliktir. Bu iddiaların gerçekle ilişkisi I 
yoktur. Durumu, şimdi sizlere arz edeceğim bilgiler- I 
le açıklamak istiyorum. I 

Bu proje Devletin yatırım programlarına girdik- I 
ten sonra, zamanın ilgili genel müdürlüğü konuyu, I 
mühendislik ve satmalma hizmetlerine ilişkin olarak 
ihaleye çıkartmıştır. Bunun için konu ile ilgili görü
len 10 adet uluslararası firmadan teklif istenmiştir. 
Zamanın yöneticileri tarafından teklif vermenin son 
tarihi olarak tespit edilen 30 Haziran 1977 tarihinde 
ancak 4 firma teklif göndermiştir. Bu 4 firmadan bi
risinin ihale anaşartlarına uygunsuzluğunu tespit eden 
zamanın yönetim kurulu, bu teklifleri değerlendirme l 
dışı bırakmış ve böylece geriye kalan 3 firmanın tek
lifi incelemeye alınmıştır. 

Burada bir hususu özellikle belirtmekte yarar var
dır. Bu da, tekliflerin incelenmesi yöntemiyle ilgili
dir. Daha teklifler alınmadan önce zamanın yönetim 
kurulu, gelecek teklifleri hangi kriterlere göre ve na
sıl değerlendirebileceğini, bir inceleme komisyonu 
çalışma yönetmeliği ve bir de teklifleri değerlendir- J 
me sistemi saptayarak karar altına almıştır. Bu me-
yanda gelecek teklifleri mali, hukuki, teknik ve ben
zeri diğer açılardan değerlendirmek üzere bu alanlar- I 
da uzman olan personelden bir de komisyon kurmuş
tur. Yönetim kurulu, yukarıda değinilen yönetmeliği 
ve sistaemi bu komisyona tatbik edilecek bir direktif 
olarak vermiş ve komisyonun çalışmasının bu direk
tiflere göre yapılmasını istemiştir. Verilen direktif- | 

i lerden bir tanesi konuya ilişkin çok ilgniç bir duru-
I mu ortaya koymaktadır. Zamanın yönetim kurulun

ca direktif olarak verilen bu yönetmelikten ilginç olan 
I bir hususu size aynen sunuyorum: 

Dördüncü Gübre Kompleksi teklifleri değerlen
dirme sistemi (Sayfa No. : 1) : «Tekliflerin her biri 

I toplam 10 000 puan üzerinden değerlendirmeye tabi 
tutulacak ve puanlamanın tespit edilen kriterlere da
ğılımı da şöyle olacaktır: 

Teknik ve teknolojik değerlendirme için 2 300 
puan, kredi ve şartları için 1 750 puan, lisanslar için 
700 puan, azot personelinin yetiştirilmesi ve eğitilme
si hususları için 450 puan, sorumluluğun kontrollük 

I hizmetlerinin ve garantilerinin taahhüt edilmesi için 
I 1 700 puan, ihale evrakına uygunluk için 1 300 puan 
I ve fiyatların değerlendirilmesi için 1 800 puan.» 

I Yukarıda da görülmektedir ki, fiyat unsurunun 
I ihalede 10 000 puan üzerinden sadece 1 800 puan al

ması; yani karara sadece %18 oranında etki etmesi 
I istenmiştir; bu eski yönetimin bir isteği ve emridir. 
I Eğer savurganlık söz konusu ediliyorsa bu eski yöne-
I timin işin başındaki teknisyenlerine verdiği emir için-
I de bulunmaktadır. 
I Olayların gelişimini arz etmeye devam ediyorum; 
I bu direktifleri alan teknisyenler komisyonu aralık

sız 92 gün geceli gündüzlü çalışarak hazırladığı ve 
ittifakla tamamladığı raporunu 14 Ekim 1977 tarihin
de zamanın Genel Müdürüne konunun yeni Yönetim 
Kuruluna götürülmesi için vermiştir. Bu tarihte ko
nuya ilişkin tekliflerin opsiyon sürelerinin bitimine 
de 2 ay 17 gün gibi yeterli bir zaman vardı; çünkü 
opsiyonların süresi 1977 yılı son günü bitiyordu. Bu-

[ na rağmen eski Yönetim Kurulu, herhangi bir karar 
almamış ve konuyu bekletmiştir. Peki bu arada za
manın yöneticileri ne yapmıştır? 

Bu sorunun cevabı da çok ilginçtir. Yurdumuzda 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin geleneklerine pek uy
gun olmayan biçimde, Yönetim Kurulu üyeleri ve 
Genel Müdür, dünya turuna çıkmışlardır. Bu sıra gös
terilen sebebi de ihaleye iştirak etmiş olan finansman-

J iarın dünya üzerindeki uygulamalarım yerinde görmek 
diye açıklamışlar ve Amerika'ya da uğrayarak dün
ya turunu tamamlamış olarak Türkiye'ye dönmüşler
dir. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Araştırma
ya müspet oy verin o zaman. 

Y. ZİYA URAL (Devamla) — Buna rağmen yi
ne de bir karar vermemişler ve bu şekilde 1977 yılı 

I sonuna gelindiğinde hiçbir ciddi sebebe dayanmaksı-
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zın; yani bir üç aylık opsiyon süresi isteyerek, konu
yu 30 Mart 1978 tarihine kadar ertelemişlerdir. Te
min ettikleri bu ilave süre içerisinde ne zamanın yö
neticileri hiçbir çalışma yapmamışlar, konuyu tekrar 
bekletmişlerdir. Böylece opsiyon süresinin son ayı 
olan Mart 1978 ayma gelinmiştir. Bu ay içerisinde 
atanan yeni yöneticiler Azot Sanayiinin diğer işleri 
ile birlikte bu konuyu da ele almışlar ve maalesef 
görmüşlerdir ki, olumlu veya olumsuz bir karar al
maktan başka seçenek kalmamıştır. Çünkü Mart 
ayının, sonu hızla yaklaşmaktadır. Yeni genel müdür 
böylece ivedilik kazanmış olan durumu Yönetim Ku
ruluna sunmuş, kurulda ittifakla konu üzerinde, 
Mart 1978 sonundan önce artık bir karar vermenin 
zorunlu olduğu görüşünde birleşilmiştir. 

Eğer herhangi bir karar verilmese idi, yatırım 
programlarında yer alan bu önemli projeye ilişkin 
opsiyon süresi, hiçbir ciddi gerekçeye dayanmadan 
aşılmış olacaktı ve böylece yeni teklifler alma duru
munda kalmış olan ülkemiz büyük fiyat artışlarıyla 
karşılaşacaktı. 

Eski yönetimin, yeni yönetimi böylesine sıkışık 
bir durumda bırakmasının gerekçeleri nelerdi acaba? 
Konu üzerinde teklif alma meselesi mi vardı? Tek
lifler alınmıştır. Konuya ilişkin teknik, teknolojik ve 
ekonomik incelemeler mi yapılması lazımdı? Komis
yonlar kurarak, teknisyenleri sürekli çalıştırarak her 
türlü raporu hazırlanmış ve eski yönetime zamanın
da teslim edilmişti. 

Bütün bunlar yetmiyordu da, ihaleye iştirak eden 
firmaların yaptıkları işleri yerlerinde görmek mi ge
rekiyordu? Bu milletin parası kullanılarak devletin 
70 Cent'e muhtaç olduğu günlerde heyetler halinde 
dünya turuna çıkılmıştır. 

Bu keyfi ve sorumsuzca hareketlerden sonra ka
rar vermek için zaman mı yetmemiştir? Süre uzatımı 
alınarak o da kazanılmıştır. 

Bütün bu zaman ve para savurganlığına karşı böy
lesine önemli bir projede niçin hâlâ kararlarını ver
memişler ve meseleyi bekletmeye bırakmışlardır? Bu 
durumlarını anlamak zor değildir. Amaçları, iktidara 
yeni gelen Hükümeti ve onun yöneticilerini zor ve 
sıkışık durumlarda bırakmak ve onları memleket ya
rarına aktif bir biçimde hareket ettiklerinde, çeşitli 
ve mesnetsiz dedikodularla yıpratmak ve yıldırmak
tır. 

Son günlerde sosyal içerikli ve halkımızın bekle
diği birçok kanunlar Meclis gündemlerinde sıra bek
lerken, kendi devirlerine ait ihmalkârlık ve savur -
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ganlığın sonucu olarak ortaya çıkan durumlar hak
kında verilen önergelerin altında yatan gerçek, bu
dur. 

Şimdi, Dördüncü Gübre Kompleksine ilişkin ko
nunun son durumlarını arz ediyorum : 

Genel Müdür hariç tüm üyeleri eski hükümetin 
tayin ettiği kişilerden oluşan Yönetim Kurulu konu 
önüne getirilince ve gerekli çalışmalar yaptırılınca 
27 Mart 1978 tarihinde ekseriyetle şu kararı almış
tır: 

incelemeye alınan üç firmadan birisi daha önce 
tespit edilmiş değerlendirme essalarına göre görüşme
ye davet edilmiş, ancak diğer firmaları da konu dışı 
bırakmamış ve onlarla da görüşülebileceğini ve ken
dilerine 30 Haziran 1978 tarihine kadar bekleme sü
resi verildiğini açıklamıştır. Böylece ihale kesin ola
rak hiçbir firmaya verilmemiş ve üç firmadan hiçbiri 
de devre dışı bırakılmamıştır. Yapılan iş opsiyon sü
resinin gereksiz olarak aşılmasını ve memleketin yeni 
büyük fiyat artışlarıyla karşı karşıya bırakılmasını 
önlemektir. Bu durum, Yönetim Kurulunun 153.1978 
günü yaptığı toplantıda oy birliğiyle aldığı 32 sayılı 
kararla da açıkça ortaya koyulmuştur. Bu kararlar
dan bazıları şunlardır : 

a) Konu ile ilgili ihale bir firmanın görüşmeye 
çağırılmasıyla henüz kesin bir sonuca bağlanmamış
tır. 

b) Bu görüşmelerin temel amacı, çağırılan fir
mayla fiyat, teknik teknolojik sorumluluk, garantile
rin ve kontrol gibi tüm konularda memleket men
faatleri ve Azot Sanayii Türk Anonim Şirketi ilke
leri açısından en uygun düzeylere varıldığında bir an
laşma yapmaktır. Bu görüşmelerde fiyat dahil diğer 
tüm konularda en uygun düzeyde anlaşma sağlan
maması halinde, ihaleye iştirak etmiş diğer firmalar 
sırasıyla görüşmelere çağırılacaktır. Bu husus 
27.3.1978 tarih ve 2Q/185 sayılı Kararda da mevcut
tur. Şirketimiz bu konuda her türlü tedbiri almış olup, 
diğer firmalara 30 . 6 . 1978 tarihine kadar opsiyon 
uzatımı vermiştir. 

... Yukarıdaki hususların tümüne oybirliğiyle karar 
verilmiştir. Oybirliğiyle alınan bu kararda daha önce 
muhalefet şerhi veren Maliye Bakanlığı temsilcisinin 
de olumlu oyu vardır . 

Bu kararlardan da görüleceği gibi konu henüz bir 
firmaya verilmemiştir. İlgili şirket memleket çıkar
ları açısından, fiyat da dahil en uygun sonucu temin 
edecek şekilde çalışmaktadır. îşin, en pahalı teklif ve
ren firmaya verileceği söz konusu değildir. Herhan-



M. Meclîsi B : 7 21 .11 . 1978 O : 1 

gi bir firma ile kesin bir bağlantı kurulmamıştır, her
hangi bir sözleşme imzalanmamıştır. Hiç kimseye ne 
Türk Lirası olarak, ne döviz olarak herhangi bir öde
me yapılmamıştır. Türkiye'de yapılması mümkün 
olan mühendislik hizmetlerinin bir yabancı firmaya 
aktarılması söz konusu değildir ve olmayacaktır ve 
bu konuda memleket çıkarlarına aykırı hiçbir sonuç 
da ortaya çıkmayacaktır. 

Nitekim, görevini ülke çıkarları yönünde büyük 
bir titizlikle yapan Azot Sanayi Türk Anonim Şirke
ti yeni yönetimi, değerlendirmeye alınmış üç firma
nın herhangi birine bu işi verme yerine, Yönetim Ku
rulundan gerekli kararı alarak, her firmayı ayrı ayrı 
ve resmen teklifleri üzerinde sözleşme aktine esas 
olacak görüşmelere davet etmiştir. Burada yine temel 
ilke, en uygun fiyat ve en üstün teknolojik koşulları 
aramak olmuştur. 

Bu çalışmalar esnasında îngiüz Kellogg Firması 
bir fiyat indirimi kabul etmiş, ancak bu yeterli gö
rülmemiş ve fiyat bakımından en ucuz teklif ver
diği iddia edilen italyan Snamprogetti Firması söz
leşmeye esas görüşmelere davet edilmiştir. Bu fir
ma önce davete icabet etmeme eğiliminde bulun
muş, ancak Azot Sanayii,, davetini ısrarla tek
rarlamıştır. 

En ucuz teklif verdi diye önergeye konu olan 
bu firma, bu ısrarlı davete nihayet geldiğinde ne 
yapmıştır biliyor musunuz? Görüşmelere oturduğu 
an şu şartları ileri sürmüştür: İşin kendilerine veri
leceğinin Azotça peşinen kabul edilmesini; bu olma
dığı takdirde teminat mektuplarını uzatmayacakla
rını; ayrıca ilk tekliflerindeki fiyatın - ki, en ucuz 
fiyat olduğu iddia edilmektedir - artık hiçbir ge
çerlilik taşımadığını, ve esasen ilk fiyatlarının yan
lışlıkla düşük hesaplanmış olduğunu, iş kendilerine 
Verilecekse en az 2 ay sonra yeni artırılmış bir fi
yat vereceklerini, ihalenin anakoşulu olan kredi 
sağlanması hakkında ilk tekliflerindeki beyanların
dan da vazgeçmiş olduklarını açıklamışlardır. 

Yani özetle, eski dönemde alıştırıldıkları veç
hile işin peşinen kendilerine verilmesini ve ileri 
sürdükleri fiyat artımı dahil her türlü şartın da gö
zü kapalı olarak kabul edilmesini istemişlerdir. 

M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Belge 
var mı, belge? 

Y. ZİYA URAL (Devamla) — Efendim? 
BAŞKAN — Devam ediniz Sayın hatip, de

vam ediniz, 

. Y. ZİYA URAL (Devamla) — Bu durumu 
Snamprogetti Firmasıyla birlikte bir protokole 
bağlayan yeni yönetim, firmanın bu tutumunu 
uluslararası bir ihale ciddiyeti ve sorumluluğu ile 
bağdaşır bulmamıştır. Dolayısıyla ihalenin temel 
koşullarını kendi çıkarları yönünde değiştirmek is
teyen bu firma, yukarda belirtilen görüşme ve tu
tulan protokol sonucunda kendisini ve dolayısıyla 
teklifini ihale dışı bıraktırmış ve ısrarla geçerlilik 
süresini uzatmadığı ilk teminatını da geri çekmiştir. 

İşte, en ucuz teklif verdiği iddia edilen fir
manın tutumu budur. Bundan sonra Azot Yöne
timi teklif vermiş* diğer iki firma ile en uygun fi
yat ve en üstün teknolojiyi sağlamak amacı ile yü-
rütegelmekte olduğu çalışıfıalarmı hızla devam et
tirmektedir. 

Yukarda açıkladığım nedenlerle de kolayca an
laşılacağı ve görüleceği gibi, Sayın Recai Kutan 
ve arkadaşları tarafından ileri sürülen iddiaların tü
mü geçersizdir ve hatta Sayın Recai Kutan'a en iyi ve 
en acı cevabı yine Sayın Recai Kutan'ın savunduğu 
İtalyan Snamprogetti Firması vermektedir. Bu fir
manın bir İtalyan firması olmasına ve yine bu fir
manın kısa bir süre öncesine kadar Sayın Recai 
Kutan'ın genel müdürlüğünü yaptığı TÜMAŞ Fir
masının dolaylı ortaklarından biri bulunmasına bil
hassa dikkatlerinizi çekerim. 

Böylece kimin kimleri, nasıl ve niçin büyük bir 
telaş içerisinde savunmaya çalıştığının değerlendiril
mesini yüksek takdirderinize bırakıyorum. Bu du
rum muvacehesinde konuya ilişkin her hangi bir 
soruşturma açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu olarak gerek olmadığı görüşündeyiz. Takdir 
Yüce Meclisindir. 

Grupum ve şahsım adına Yüce Meclisin sayın 
üyelerini saygı ile selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ural. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — AP Grupu adına 

< Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. (AP sırala

rından alkışlar) 
Sayın Yılmaz süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA ÖZER YILMAZ (Bursa) 

— Muhterem Başkan ve değerli arkadaşlar; 
Azot Sanayii tarafından Mersin'de kurulmakta 

olan Dördüncü Gübre Kompleksinin; mühendislik 
ve satınalma hizmetleri için yabancı firmalar ara-
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stnda yapılan ihalede, büyük yolsuzluklar yapıldığı 
hakkındaki iddiaları, adı geçen müessesede görev ya
panlar adına büyük bir üzüntüyle karşılamış bulunu
yoruz. 

. Milletler devlet olmaya başladıktan sonra, devlet 
hizmetinde paralı işlerle uğraşanlar hakkında daima 
böyle isnatlar yapılmıştır ve yapılacaktır da. insanlı
ğın tabiatında gizli bulunan bu" beşeri zaafın düzel
mesi mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, fakat yine bazı isnat
lar vardır ki, hakikaten öncüsü vasfım taşır. Tıpkı 
şüphenin bizi hakikate ulaştırması gibi; ama gerçek 
birdir; ona ulaştığımızda hâlâ şüphe etmek ise ruhun 
aczidir. -

Şuna inanmanızı isterim ki, meseleyi objektif ola
rak inceledik. Bilmem gerçeğe hep birlikte katlanabi
lecek miyiz? 

Muhterem arkadaşlarım, Dördüncü Gübre Komp
leksi memleketimizin Akdeniz ve Güney Ege bölge
lerinde azotlu, fosfatlı gübre açığının giderilmesini, 
Akdeniz Gübre Fabrikalarının amonyağıyla, Seydişe
hir Alüminyum Tesislerinin dış kaynaklı kriyolit ve 
alüminyum florür maddelerinin yurt içinde üretilme
sini hedef alan ve yatırım miktarı, 8,6 milyar Türk 
lirası dış, 11,6 milyar lirası iç olmak üzere, 17,7 mil
yar lira olan ve gerçekleşmesi halinde yılda 300 mil
yon dolar tasarruf sağlayacak bir tesistir. 

Bu tesisin etüt, proje olarak Kalkınma Planında 
yer almasını da iftiharla ifade edeyim ki, Adalet Par
tisi sağlamıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

1976 yılında etüt - proje çalışmaları yatırım progra
mına alınmıştır. Azot Sanayii, bu projenin ihalesi için 
gerçefldeştirilecek tüm yatırımların yalnızca % 10 ilâ 
% 15'ine tekabül eden mühendislik ve satın alma 
hizmetlerine ve nezaret usulü hakkına dayalı bir iha
le sistemini öngörmüştür. Bu ihale sistemine göre ha
zırlanan şartnameyle 10 adet firma, teklif istemek su
retiyle, proje ihaleye çıkarılmıştır. 

Teklif vermenin son günü olan 30 Haziran 1977 
tarihinde 4 adet teklif alınmıştır. Azot Sanayii, tek
liflerin incelenmesinde esas alınacak kriteri* puanları; 
puan verme sistemini inceleme Komisyonunun çalış
ma esaslarım da belirleyen bir yönetmelikle daha önce 
hazırlamış ve 4 teklif buna göre incelenmiş ve değer
lendirilmiştir. 

Şirket yönetimi teklifleri değerlendirmede 7 ana-
kriteri esas almıştır ki, meselenin aydınlanmasına 
yarayacak bu husus olduğu için müsaadenizle aynen 
okuyorum: 

21 . 11 . 1978 O i l 

«Şirketin eski Yönetim Kurulu tarafından teklif 
ve inceleme, değerlendirme esaslarını tespitteki 7 ana-
kriter şöyledir ; 

Teknik ve teknolojik değerlendirme; 2 300 puan^ 
Kredi ve şartların değerlendirilmesi; 1 750 puan* 
Lisanslar; 700 puan. 
Azot personelinin yetiştirilmesi ve eğitilmesi; 450 

puan. 
Sorumluluk, kontrollük garantiler 1 700 puan. 
İhale evrakına uygunluk; 1 300 pua^ 
Fiyat; 1 800 puan. 
ceman 10 bin puandır» 

4 tekliften bir tanesi, yani, Japon firmasından bi
risi, kredi bulma şartlarını yerine getiremediği için 
ihaleye alınmamış, diğer 3'ü, İngiliz Kellogg, İtalyan 
Snamprogetti ve Japon Toyo firmalarının teklifle
ri kıstaslara göre değerlendirilerek, 14 Ekim 1977'de 
Yönetim Kurulunun kararına sunulmuştur. Yönetim 
Kurulu, opsiyon müddeti olan 31.12.1977 tarihinden 
bir ay evvel bu şirketlerin kurdukları tesisleri mahal
linde görmek için Japonya'ya ve Avrupa'ya seyahate 
çıkmıştır. 31.3.1978 tarihine kadar teklif verme müd
detini uzattıran Yönetim Kurulu karara varmadan, 
Genel Müdür Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gö
revden alınmış, yem Genel Müdür ise konuyu ele 
alarak Yönetim Kurulundan 27 Mart 1978 tarihinde, 
yukarıda söylediğimiz esaslara göre puanlamada 
birinci olan Kellogg Firmasını görüşmeye davet et
miş, diğerlerinden ise, görüşmek için 30 Haziran 1978' 
e kadar tekliflerini uzatmalarım istemiştir. Yani bu
rada Kellogg Firmasına ihale verilmemiştir ve diğer 
firmalardan da teklif mektuplarını uzatmaları isten
miştir. 

Japon firması teminat mektubunun süresini hemen 
uzatmış, İtalyan firması ise uzatmamıştır. Fakat Millî 
Selâmet Partisinin Araştırma önergesi verildikten 
sohra tekrar teminat mektubu vererek yarışmaya da
hil olmuştur. Kellogg'dan sonra görüşmeye gelen 
Snamprogetti Firması, başlatılan görüşmelerde bazı 
teklifler ileri sürmüştür. Bu teklifler enteresandır. 

Î .--I. Taraflarınca arttırılacak yeni fiyatın ve Mali 
şartların Azotça peşinen kabul edilmesi halinde te
minat mektuplarının süresini uzatacaklarını; 

2. Yeni fiyatın ise, konsersiyum teklifleri ortak-' 
lan firmalarla yapacakları toplantıdan sonra belirle
neceğini; 

3. Kredi temini için çalışmalara, bir iyiniyet 
mektubunun kendilerine verilmesinden sonra başlaya
bileceklerini ifade etmişlerdir. 
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Yani, ftaiyan firması, bize bu ihaleyi vereceğinize 
dair bir iyiniyet mektubu verirseniz görüşmelere de
vam ederiz diyor. Burhusus 18 Temmuz 1978 tarihli 
tutanakla tespit edilmiştir. Mezkûr firma teklifte ge
çerliliğini devam ettirecek olan teminat mektubunun 
süresini uzatmayarak ihaleden çekilmiştir. 

Üçüncü sırada olan Japon Toyo yetkilileri ile ya
pılan görüşmede ise kredi temin edemedikleri bu ne
denle Ekim 1978 ayı sonundan evvel sözleşme görüş
melerini yapmakta yarar görmediklerini belirtmiş
lerdir. Bunun üzerine tekrar Kellogg'la 31 'Ağustos 
1978'den itibaren görüşmelere başlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, Kamu iktisadî Teşebbüsle
ri Komisyonu Üyesi olarak, yaptığım tahkikatın sonu
cu budur 10 bin puan üzerinden Kellogg, yani İngi
liz Firması 6218, İtalyan Firması Snamprogetti 
5896 ve Toyo 5672 puan almışlardır. İngilizlerin tek
lifi 829 446 781, İtalyanların 648 918 787 ve Japon
ların teklifi ise 750 052 885 Türk Lirası ve bunun 
karşılığı üzerinden dövizdir. 

İngilizlerle İtalyanlar arasında dosyalardan tes
pit edebildiğimiz 180 528 000 Liralık fark vardır; 
ama İtalyanlar ihaleden çekilmişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, bütün samimiyetimizle 
görüşlerimizi açıklamış bulunuyoruz. Karar Yüce 
Meclisindir. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Teklif sahibi Sayın Recai Kutan, buyurunuz, 
Süreniz 10 dakikadır. 

MEHMET RECAİ KUTAN (Malatya) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Mersin Dördüncü Gübre Kompleksi ile ilgili ola
rak yapılmış olan mühendislik, müşavirlik hizmet 
ihalesi konusunda çeşitli arkadaşlarımız, değişik 
grupları temsil eden arkadaşlarımız görüşlerini gelip 
burada ifade ettiler. 

Bir hususu bilhassa tebarüz ettirmek durumun
dayım: Biz burada bir teknik meseleyi müzakere edi
yoruz. Sanayi Bakanlığı Azot Sanayi Genel Müdür
lüğü tarafından yapılmak istenen bir mühendislik 
ihalesi vardır; bu ihale mevzuunda kamuoyuna inti
kal etmiş, Türk basınına da intikal etmiş bazı iddia
lar vardır. Bu iddiaların açıklığa kavuşması, milli 
menfaatlerimize en uygun neticenin istihsal edilmesi 
mevzuunda bir teklif getirmiş durumdayız. 

Muhterem arkadaşlarım gayet yalçından takip et
mişlerdir ki, biz bu teknik meseleyi Yüce Heye
tinize arz ederken, meseleyi herhangi bir parti me-
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selesi olarak takdim etmedik. Eski iktidar demedik, 
yeni iktidar demedik; İngiliz firması daha iyi idi, 
İtalyan firması daha iyi idi, Japon firması daha iyi 
di demedik; objektif olarak hadiseleri ortaya koy
duk ve dedik cici; arz ettiğimiz bu hadiseler muvace
hesinde geliniz Meclis olarak bu meseleye el koyalım 
ve milli menfaatlerimize en uygun neticenin istihsa
line Meclis olarak yardımcı olalım. Bizim bu takdi
mimizden sonra Cumhuriyet Halk Partili bir arka
daşımız bu kürsüye geldiler ve hakikaten bizim mü
zakerede kullandığımız üslubun tamamen dışına çı
karak, meseleyi bir eski iktidar, yeni iktidar mese
lesi; efendim falanca firma mı iyiydi, falanca fir
ma mı iyiydi noktasına getirdiler ve umumiyetle 
üzülerek bazı Cumhuriyet Halk Partili arkadaşları
mızda gördüğümüz yanlış bir tutumun gereği olarak 
da sağa sola sataşmadan da edemediler. «Efendim 
bu Snamprogetti Recai Kutan'ın vakti zamanında 
Genel Müdürü bulunduğu TÜMAŞ Şirketinin orta
ğıdır» gibi kafalarda tereddüt istifham uyandıracak 
bazı beyanlarda da bulundular. 

SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Yanlış mı? 
MEHMET RECAİ KUTAN (Devamla) — Biz 

bunlara deriz ki, bu acaba bir telaşın işareti midir? 
Bu bir suçluluk psikolojisinin gereği midir? Recai 
Kutan TÜMAŞ'ın Genel Müdürlüğünü yapmıştır. 
Bu şirket, % 60'ı Devlete ait olan; Azot Sanayii 
Genel Müdürlüğü, Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü 
ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Şeker 
Sigortanın patronu bulunduğu bir şirkettir ve Recai 
Kutan buranın bir memuru olarak belli bir süre hiz
met görmüştür. Herhangi bir sermaye ilişkisi, irti
batı yoktur. Kaldı ki, biz beyanlarımız sırasında da, 
efendim bu Snamprogetti'ye verilmesi lazımdı, niye 
Kellogg'a verildi demedik. Ortada Türkiye menfaat
lerine en uygun olması icap eden bir karar gerekir
ken, niçin en pahalı teklife gittik; niçin en fazla 
döviz ödemesini icap ettirecek teklife karar verildi; 
niçin yerli mühendislik hizmetini azamiye çıkaracak 
teklife değil de, yerli mühendislik hizmetini asgari
ye indiren teklife karar verildi; bu hususta sual sor
duk; ve- ardından da dedik ki, gelin, bu meseleye el 
koyalım. 

Muhterem Halk Partili arkadaşımız buraya gelip 
dediler ki, «Efendim eski iktidar zamanında gittiler 
dünya turları yaptılar, şöyle geciktirdiler, böyle ge
ciktirdiler; bizim iktidarımızı sabote etmek için ka
rar vermediler.!» 

Muhterem kardeşlerim, biz kimsenin müdafaa
sını yapmıyoruz. Burada açıkça ifade ediyoruz, 
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teklif ediyoruz; geliniz Meclis olarak meseleye el 
koyalım. Eski iktidar zamanında dediğiniz, eski yö
neticilerin de bu meselede kusuru varsa, Meclis 
olarak bunların kusurlarını da ortaya koyalım. Şu 
veya bu firmanın yanlış bir tutumu olmuş ise, bu 
da, bu araştırmalar neticesinde ortaya çıksın. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşlerimi şöylece to
parlamak istiyorum: Bu tip kararlarda milli men
faatlerin birinci sırada kaale alınması icap eder. Mü
hendislik hizmetlerinde milli menfaatlerimiz ancak 
şöylece temin edilebilir: Bundan sonra yapabileceği
miz bir gübre kompleksinin.mühendislik ve müşavir
lik hizmetinin asgari % 60'ını, % 70'ini bir yerli 
mühendislik şirketi yapacak tarzda, yerli mühendis
lik şirketlerine bu ihaleden imkânlar tanınmalıdır. 
Yani yerli mühendislik hizmeti bu ihalede azami se
viyede tutulmalıdır. 

ikincisi; vaktiyle yine Azot Sanayii Genel Mü
dürlüğü tarafından inşa edilmiş olan Gemlik Gübre 
Fabrikasının yatırım bedelinin toplamı 9C0 milyon 
lira i<M. Altmı çizerek tekrar ifade ediyorum, Gem
lik Azotlu Gübre Fabrikasının yatırım bedeli, inşaatı, 
mühendisliği, arsasının temini toplam 900 milyon. 
Mersin Dördüncü Gübre Kompleksine sadece mü
hendislik, müşavirlik ve nezaret hizmetleri için öde-

2. — 10/25 esas numaralı Meclis Araştırması 
Önergesi üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasından 
sonra gündemdeki diğer konuların ertelenmesine da
ir Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Şimdi Danışma Kurulunun bir 
önerisi var onu okutup, oylarınıza sunacağım : 

Danışma Kurulu Önerisi 
No : 29 
Gündemin 1 nci sırasında yer alan (10/25) esas 

numaran Mecüs Araştırması önergesi üzerindeki gö
rüşmelerin bitiminde; gündemdeki diğer -kc«ulainh 
görüşmesinin ertelenmesi önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 
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yecegimiz para. 1 100 000 000 lira ilâ 2 milyar lira 
arasında değişmektedir. O halde bir Gemlik Gübre 
Kompleksinin yatırım bedelinin ilki mislinden daha 
fazla mühendislik ve müşavirlik bedeli öderken, fev
kalade dikkatli, titiz olmamız icap eder. 

Bu itibarla arkadaşlarımıza teklif ediyoruz. Ge
liniz, bu meseleye Meclis olarak el koyalım. Bu 
mesele ne iktidar meselesidir, ne muhalefet mesele
sidir. Bu mesele ne eski iktidarın, ne yeni iktidarın 
meselesidir. Bu mesele Türkiye'nin milli menfaat
lerinin korunması meselesidir. 

Bu istikamette Milli Selâmet Partisi olarak rey 
kullanacağız. Yüce Meclisin de bu istikamette rey 
kuUamnasını ve hakikatin ortaya çıkmasına yardım
cı olmalarını arkadaşlarımızdan istirham ediyorum^ 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 

Meclis Araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-
meler tamamlanmıştır. 
• Şimdi önergeyi oylarınıza sunacağım: Önergeyi 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme» 
mistir. (AP sıralarından «Kaça kaç Sayın Başkan?» 
sesleri) 

. Efendim, 93'e, 114 oyla reddedilmiştir. 

CHP Grupu Başkanvekili AP Grupu Başkanvekili 
Hayrettin Uysal Esat Kıratlıoğlu 

MSP Grupu Başkanvekili MHP Grupu Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Okunan öneriyi onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Alınan karar gereğince Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planını ve Plan Karma Komisyonu Raporu
nun tümü üzerindeki görüşmeleri yapmak için 
22 . 11 . 1978 Çarşamba günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.28 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Elâzığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmazın, 
POL - DER eski Başkanının Atatürk Öğrenci Yur
dunun aranılmasındaki davranışına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. 
(7/305) 

22 . 6 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın içişleri Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet Duyu
rulmasını saygılarımla rica ederim. 

Elâzığ Milletvekili 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

14 Haziran 1978 günü gece saat 22 sırasında An
kara Atatürk Öğrenci Yurdunda arama yapan gü
venlik kuvvetleri arasında vazifeli olmadığı halde 
eski Pol - Der Başkanı Mehmet Polat'ın bulundu
ğu ve aramaya nezaret ettiği ifade edilmektedir. Ay
nı şahsın, kanunsuz hareketlere başvurmaktan sakı
nan Pol - Der üyesi olmayan emniyet görevlilerinin 
isimlerini tespit ederek hakkında muamele yapıl
ması için Bakanlığa verdiği ileri sürülmektedir. Ni
tekim olaydan kısa bir süre sonra, Atatürk Öğrenci 
Yurdunun aranmasına sebep olan, olayda kışkırtıcı 
rol oynayan ve «vurun faşistlere^ diyerek yanlı ha
reket eden polisler değilde, Pol - Der Eski Başka
nının verdiği listedeki 51 polisin açığa alındığı öğre
nilmiştir. 

1. Pol - Der eski Genel Başkanı hangi sıfatla 
yurdun aranmasına nezaret etmiştir, tarafınızca ve
rilmiş bir görev var mıdır? 

2. Bu şahsın hazırladığı listedeki isimlerle, açığa 
alınanların isimleri aynı mıdır? 

3. Aynı gün tahrikçi davranan, yersiz ateş açan 
ve öğrencilere demir çubuklarla vuran polislerin bu 
durumunu önlemeye çalışanlar açığa alınırken, ekip
te bulunan diğer polisler için aynı şekilde açığa alın
ma işlemi ne sebeple uygulanmamıştır? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 17 . 11 . 1978 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. B. 
291820 

Konu : Elâzığ Milletvekili Tahir 
Şaşmaz'ın önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 6 . 1978 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü 7/305-2111/11508 sayılı yazınız. 
Elazığ Milletvekili Sayın Tahir Şaşmaz'ın öner

gesinde yer alan hususlara ilişkin bilgiler aşağıdaki 
maddelerde sunulmuştur. 

1. 14 . 6 . 1978 günü saat 19.30 sıralarında An
kara Dikimevi ve Konservatuvar civarında çeşitli yer
lere afiş yapıştıran kişileri yakalamak isteyen polis 
ekibi, bu kişileri koruyan bir grupun saldırısı ile kar
şılaşmıştır. Saldırganlar, attıkları taşlarla polis oto
larının camlarını kırmışlardır. Bunun üzerine olay 
yerine Önce, Toplum Zabıta ekibine ilave olarak 
emniyet 1 ve 2 nci şubelerde görevli memurlardan 
oluşan ekipler gönderilmiş ve sonra bu ekipler Narko
tik ve Mali Şubelerden sağlanan memurlarla güçlendi
rilmiştir. Site Öğrenci Yurduna kaçan grupta bulu
nanlar, görevlilerce yapılan uyarılara karşın, polisle
rin üzerine yanmış yatak, yorgan ve yastık atıp, yan
gın hortumları ile su sıkarak, yurt merdivenlerine 
barikat kurarak ve binanın üst katlarından tabanca 
ile ateş ederek güvenlik kuvvetlerine karşı eylemli 
direnişte bulunmuşlardır. 

Bu olayın faillerini yakalamak amacıyla alınan 
önlemlerde görevli toplum polisine bağlı kimi me
murlar arasında yanlı davranma nedeniyle sürtüş
meler meydana gelmiştir. Verdikleri raporlarla bir
birlerini suçlayan 19 memur Toplum Polisi Müdür
lüğünün 15 . 6 . 1978 tarihli önerisine dayanılarak, 
aynı tarilüi onayla soruşturma sonucuna kadar gö-
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reylerinden uzaklaştırılmışlardır. Bu konuda Pol -
Der eski başkam tarafından verilmiş bir liste yok
tur. 

2. Pol - Der eski başkam Mehmet Polat, An
kara Emniyet Narkotik Şube Müdürlüğünde görevli 
polis memurudur. Olayda bu şubeden gelen ekip 
içinde görev almıştır. Yurdun aranmasına bir polis 
memurunun nezaret etmesi, emir ve yönetim zinciri 
içinde ve amir - memur görev ve sorumlulukları kar
şısında olanaklı değildir. 

3. Açığa alınan polis memurları hakkında her
hangi bir kişi tarafından liste verilmemiştir. 

4. Olayda yanlı davrandıkları ve görevlerini kö
tüye kullandıkları saptanan polis memurları hak
kındaki soruşturma, 2 polis başmüfettişi tarafından 
yapılmıştır. 

Sonuç olarak; 3 polis memuru hakkında kovuş
turma yapılmasına gerek bulunmadığına; 9 polis me
murunun, görevlerinde kayıtsızlık gösterdiklerinden, 
Emniyet Teşkilatı mensuplarına verilecek inzibati ce
zalara dair Tüzük gereğince cezalandırılmalarına ve 
7 polis memurunun adli yönden TC Kanununun 
240.ncı maddesine aykırı hareket ettiklerinden yargı
lanmalarına gerek bulunduğuna, disiplin yönünden, 
ceza tüzüğünün 7/2 nci maddesi gereğince meslekten 
çıkarılmaları gerektiğine karar verilmiştir. Bu hu
susta düzenlenen evrakın bir örneği adli yönden ge
reği yapılmak üzere Ankara Valiliğine, diğer örneği 
de Yüksek Disiplin Kuruluna verilmiş bulunmakta
dır. 

Arz ederim. 
irfan Özaydınlı 
İçişleri Bakam 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Ant-
Birlikçe bir firmaya yapılan yağ satışına ilişkin soru
su ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'in yazılı 
cevabı. (7/345) 

22 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Ticaret Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı He 
arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Antalya Antbirlik Yağ Fabrikasının yağları 
en som yağ zammından kaç gün önce Sabancı Firma
sına» satılmıştır? 

Z B» yağların Birlik yöneticilerinin muvafakati 
dışt Bakanlık emri ile satıldığı doğru mudur? 

3. Sabancı Firmasına ne kadar yağ, kaç partide 
verilmiştir? 

4. Bu yağlar kaça satılmıştır? Satıştan sonra yağ 
fiyatlarına yapılan zam ne kadardır? 

5. Antbirlik depolarında aynı anda birden çı
kan yangında zarar ne kadar olmuştur? Bu yangın
ların bazı suiistimalleri kapatmak için çıkarıldığı 
iddiasına ne dersiniz? 

6. Yangın tahkikatını kim yapmıştır, ne sonuç 
alınmıştır? 

TC 
Ticaret Bakanlığı 21 . 11 .1978 

Teşkilatlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-2/57-1/22201 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7.11.1978 

tarih ve 7/345, 2429/14757 sayılı yazınız. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün yazılı soru 
önergesinde belirtilen hususlar aşağıda cevaplandırıl
mıştır. 

1-4. Adana'da kurulu MARSA Margarin ve 
Yağ Sanayii A.Ş.'ne 1 Şubat 1978 tarih 78/35 sayılı 
onay ve tespit edilen program dahilinde Bakanlığı
mıza vermiş bulunduğu kapasite raporu ve taahhüt
namesi karşılığında bu alanda çalışan diğer firmalara 
uygulanan esaslar dahilinde yağ tahsisi yapılagelmek-
tedir. 

17.4.1978 tarih ve 9218 sayılı tahsis belgesi ile 
Antalya Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
depolarında Hazineye ait çiğitlerin işlenmesinden el
de edilmiş ve Hazineye ait blunan pamuk yağların
dan 1 000 tonu 15 Ekim 1977 tarih 16085 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan ve 2 nci MC dönemin
de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit 
edilen fiyatlar üzerinden tahsis edilmiştir. Ancak 
17.5.1978 tarihinde alınan 5968 sayılı ANTBİRLİK 
yazısı ile Bakanlığımızca yapılan bu tahsisten 245,5 
tonunun adı geçen firmaya teslim edildiği, bakiye 
754,5 tonunun ise fason anlaşması bulunan firmanın 
yağı zamanında teslim edememesi nedeni ile teslim 
edilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine 29 . 5 .1978 ta
rih, 12441 sayılı talimatımızla bu miktar yağın 
TARİŞ depolarındalki mevcut Hazine yağı mallar
dan teslimi talimatlanmıştır. 

Yağv fiyaiarı 16 Mayıs 19.78 tarih, 16289 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Ba* 
kanlığı tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. 
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Görüldüğü üzere, firmaya 1 000 tonluk tahsis 
tebliğ tarihinden 2 ay önce yapılmış, ancak 245,5 
tonluk kısmı son fiyat ayarlamasından önce firmaya 
teslim edildiği cihetle, eski fiyat olan 10J5 TL/Kg. 
üzerinden, 754,5 tonluk kısmı ise tebliğ tarihinden 
sonra teslim edildiği cihetle yeni fiyat 14 TL/Kg. 
üzerinden teslim ve bedeli tahsil edilmiştir. 

Bu yağların birlik yöneticilerinin muvafakati dışın
da satıldığı hususu yağların Hazine malı olması ne
deniyle varit değildir. 

Sabancı firmasına bu yağlar yukarıda da belirtil
diği üzere 2 partide verilmiştir. 

Bu yağların 245,5 tonluk kısmı 15.10.1977 ta
rihli 16085 sayılı Resmi Gazetede belirtilen fiyatlarla 
754,5 tonluk kısmı ise 16.5.1978 tarihli ve 16289 
sayılı Resmi Gazetede belirtilen imalatçı fiyatları üze
rinden satılmış olması gerekmektedir. Satış fiyatları 
firmalara yapılan 14, TL/Kg. hamyağ esasına göre 
tespit edilmiştir. Bu nedenle firmanın hiçbir şekilde 
gayri kanuni Ikâr sağlamış olması mümkün görüleme
mektedir. 

5. Birlik depolarında zuhur eden yangın nede
niyle: 

593 750 Kg. Çiğit 
32 485 Kg. Linter b-1 

151 256 Kğ. Linter a-1 
10 269 Kğ. Linter altı 

100 Ton Kapçık 

Zayi olmuştur. Hasar gören depoların onarım ve 
tamir çalışmaları halen devam etmektedir. 

Bu zararlara karşılık yanan emtia Başak Sigorta 
poliçelerine göre değerlendirilmiş ve Birlikçe sigor
tadan 2 592 470 TL. tahsil edilmiştir. Yangının 
bazı suiistimalleri kapatmak için çıkarıldığı iddiası 
varit değildir. 

6. Yangın soruşturması Başak Sigorta ve Birlik 
müfettişleri tarafından yapılmıştır. Soruşturma sonu
cunda herhangi bir kasıt olmadığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca konuya mahalli C. savcılığınca da el konul
muş olup soruşturma devam etmektedir. 

Bilgi edinilmesini arz ederim. 
Ticaret Balkanı 

Teoman Köprülüler 

3. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çankırı 
Kültür Sitesi inşaatına ilişkin sorusu ve Kültür Ba
kanı Ahmet Taner Kışlalı'nın cevabı. (7/349) 
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1.11.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun yazılı olarak Kültür Bakam 
tarafından cevaplandırılmasına delalet edilmesini say
gı ile arz ve talep ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

1. Demirel Hükümeti zamanında temeli atılmış, 
Çankırı Kültür Sitesi inşaatı Ecevit Hükümeti sıra
sında durmuştur. 

On aydan beri terkedilmiş temeller üzerine bir tek 
çivi dahi çakılmamıştır. 

Bu konuda daha önce Bakanlığa suriduğum bir 
yazılı soru önergesine verilen cevapta 1978 yılında in
şaatın devam edeceği bildirildiği halde söz yerine gel
memiştir. 

İnşaat mevsimi sona ermesine rağmen Kültür Ba
kanlığının cevabı gerçek dışı bir beyan olarak Mec
lis zabıtlarında kalmıştır. 

Sebebi nedir? 
2. Yine daha önce bu konuda tarafıma verilen 

yazılı cevapta Çankırı Kültür Sitesi inşaatının 1978 
yılında devam ettirilerek 1979 yılında millet hizme
tine gireceği bildirilmiştir. 

bir milletvekiline gerçeğe uymayan böyle bir ce
vabı hazırlayanlar hakkında ne gibi bir işlem düşü
nülmektedir? 

3. Geçen cevap inandırıcı olmadığına göre, bu 
defa konu hakkında iyice tetkikten sonra inandırıcı 
cevap ne olacaktır 

TC 
Kültür Bakanlığı 15.11.1978 
Yapı ve Tesisler 
Dairesi Başkanlığı 

Şube : İnşaat 
Sayı : 702.18-1111 

Konu : Çankırı Kültür Merkezi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 7 Kasım 1978 tarih ve Kanunlar Mü

dürlüğü ifadeli 7/349-2433-14769 sayılı yazı : 
b) 26 Mayıs 1978 tarih ve 701 .P. G. --- 743 sayılı 

yazımıza ek : 
Bakanlığımız Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü

dürlüğünün 1976 mali yılı yatırım programında 
76F000220 proje no. su ve 5 000 000.- TL. proje ma
liyeti ile müze inşaatı olarak yer alan, Çankırı Mü
zesi inşaat 527 sayılı Yasa hükümlerine göre 1976 -
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1977 yıllarına geçici yüklenmeye bağlanarak I nci 
kısım inşaatı işi 2 000 000.- TL. birinci keşif tutarı 
üzerinden ihale edilmiştir. 

Bu ihalede; arsa üzerinde var olan yapı yıkılmış, 
hafriyat yapılmış, uygulama projeleri düzenlenmiş ve 
yapının radye temeli bitirilerek geçici kabulü yapıl
mıştır. 

Bakanlığımız 1978 mali yılı yatırım programı tu
rizm sektöründeki ödeneğin yetersiz olması nedeniy
le, bu proje için turizm sektöründen ödenek ayrılma 
olanağı bulunamamıştır. 

Bu proje Kültür Merkezi niteliğini taşıyacak şe
kilde düzenlendiğinden, 1978 mali yılı turizm sektö
ründen eğitim sektörüne aktarılması ve 527 sayılı Yasa 
hükümlerine göre 30 000 000.- TL. birinci keşif tutarı 
üzerinden 1978 - 1980 yıllarına geçici yüklenmeye bağ
lanarak ihalesinin yapılması için 12.7.1978 tarih ve 
701 (G) - 833, 10.8.1978 tarih ve 701 .P. (G) = 860 
sayılı yazılarımızla konu Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığına iletilmiş ve adıgeçen kuruluş 22.8.1978 
tarih ve 4.4.2.17-1-448-78-3971 sayılı yazıları ile ge
rekli izni vermiştir. 

Bunun üzerine konu 1.9.1978 tarih ve 160-1/968 sa
yılı yazımızla Maliye Bakanlığına iletilmiş, adıgeçen 
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Bakanlıktan 25.9.1978 gün ve 113308-28-29725 sayılı 
yazı ile olumlu görüş alınmıştır. 

İhale dosyası düzenlenmiş ve Çankırı Kültür Mer
kezi 1978 - 1980 yılları geçici yüklenimli ve 30000 000.-
TL. birinci keşif tutarlı I nci kısım tamamlama inşa
atı işinin ihaleye çıkarılması için 10.10.1978 gün ve 
702.18-903 sayılı yazımızla Çankırı Valiliğine ihale 
yönergesi verilmiştir. 

Anılan işin ihalesi 17.11.1978 tarihinde yapıla. 
çaktır. İhaleye katılmak üzere 17 yüklenici başvuru
da bulunmuş olup 13 yükleniciye ihaleye katılma bel
gesi verilmiş ve 8.11.1978 tarih, 702.18-1083 sayılı te
limiz ile konu Çankırı Valiliğine bildirilmiştir. 

Bu yapının proje toplamı 32 000 000.- TL. olup 
bunun 2 000 000.- TL. si 1976 - 1977 yıllarında har
canmış, 1978 mali yılında 2 000 000.- TL., 1979 mali 
yılında 14 000 000.- TL., 1980 mali yılında ise 
14 000 000.- TL. harcanacak şekilde programda yer 
almıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Doç. Dr. A. Taner Kışlalı 
Kültür Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

7 NCİ BİRLEŞİM 

21 . 11 . 1978 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Cumıhıırihaşkaınlığı tezkereleri 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

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

2. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayıs'ta 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) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca toıir Meclis Araştırması açılmasına ilıişkiin öner
gesi. (10/26) 

4. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
ncfi, Millet Meclisi İçtüzüğünün '102 ve 103 ncü mad

deleri uyarımca bir Meelıis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

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

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

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

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

9. — İstanbul Milletvekili Fehmii Curnalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

10. — Antalya MıüetvefkiM İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

11. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 



ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

12. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

13. — İstanbul Milletvekilli Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

14. — Zonguldak Milletvekilli Koksal Toptan ve 
17 arkadaşının, Zonguldak - Ereğli Kömürleri İş
letmesinde yapılan tayin ve nakiller ile sonuçlarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/36) 

15. — Kars Milletvekilli Hasan Yıldırım ve 9 ar
kadaşının, Anamuhalefet Liderinin Kars Kalesine 
kızıl bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

16. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığında bazı 
işçilerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir. 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/38) 

17. — Mili Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

18. — MuŞla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı ilki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci. Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 10li nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılamasına Mis
kin önergesi. (8/11) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madldeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

20. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10'/4Ö) 

21. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

22. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/42) 

23. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu
lamalar yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43)' 

24. — Kocaeli Milletvekilli Adem A l Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

25. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytıekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

26. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

27. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
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iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/47) 

28. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 10 arka
daşının, Türk Standartlar Enstitüsünde yasa dışı ta
sarruflar yapıldığı iddialarım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/48) 

29. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

31. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

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, basır 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

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

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

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

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

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'm, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine asken 
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. 
lköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği 
im Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

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

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

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin. tstan-
ıul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
6/37) 

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

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

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
-Iskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
< ararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
>ğlu'nun. Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
ma ilişkin İçişleri Bakanından sözlü sora önergesi. 
(6/42) 

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

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

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
Kirliliği yaratan Çorum Çimento FabFİkasına 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 işleri 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. — İzmir 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 Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
lira, Türkiye Elektromekanıik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan 'bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin 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 önergesi (6/66) 

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

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri 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 ilişkin içişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

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

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (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 Milletvekili 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 Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı 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 Başbaikandan söz
lü soru önergesi. (6/77) 

40. — İzmir 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) 

42. — Muğla Milletvekili Ahmet 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 Ali 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 iliş'kin İçişleri 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 Milletvekili 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 işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş-



leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

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

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

51. — Muğla Milletvekili 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 Timmağa-
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 sözKi soru önergesi. 
(6/92) 

55. — istanbul 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) 

58. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

59. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Dev
let lojmanlarında oturanların senatör ve milletvekili 
olup olmadığına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/98) 

60. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğİu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

61. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 

62. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'm, işkence iddialarına ilişkin içişleri Bakanından 
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sözlü soru önergesi. (6/101) 
63. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art

vin - Şavşat 'kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

64. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü som önergesi. (6/103) 

65. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanma ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

66. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

67. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurallarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/106) 

68. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

69. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/10$) 

70. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

71. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/1101) 

72. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

73. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

75. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

76. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ûn, «Toplum
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişirin Başbakan-

J dan sözlü soru önergesi. (6/115) 



77. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) ' 

78. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün Sivas -
Divriği ilçesi Ulu Cami soygun olayına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

79. —- İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

80. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Dün
ya Komünist Gençliği toplantısına Türkiye'den katı
lan olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/119) 

81. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

82. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

83. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'nun, 
TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER Genel 
Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/122) 

84. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/123) 

85. — Konya Milletvekili Şener BattaFın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎGER İŞLER 
X I . — Bazı yergi kanunlarında değişiklik yapıl

masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
*1 . 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) 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan 
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2 .1978) 

3. — Yalvaç ilçesi. Debhağlar Mahallesi. Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den doğma 
I 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, 
Cilı 8, Sayfa 13l'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 
fcayıtlı 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
alisyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa-
vısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
rvimoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
misi 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
\zimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
lının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
Jeğişik 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-
mnunun 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) 
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11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor 
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları. 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu 
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red 
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek} (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 ncı maddesinin değiştirilme 
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena 
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko 
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa 
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi 
28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş 
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1918) 

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

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

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

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

18. — 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 içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1978) 

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

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

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

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

23. — 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 nci efe; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

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

25. — Nuri Sayın'ın, 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) 

26. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 nci 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihli : 10 . 5 . 1978) 

27. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryüdız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim 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) 

28. — 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: 1 8 . 5 . 1978) 

29. — Balıkesir Milletvekili 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) 

30. — 1475 sayılı İş 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 İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 
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| 31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

32. — Tokat - Merkez İilçesi Sof yon Mahallesi Ha-
I ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 

oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
i Ednan Kavaklı'nm, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 

maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

33. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka-
I nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad

delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce-

I zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununıaıı bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve AdıaÜat Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'm, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127), (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
i affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra

poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağııtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'm, 
özel affına dair kanun tasamı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 

| (S, Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14,6.1978) 



39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
fambahçed'ni'n özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/123) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6, 1978) 

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızm fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 1 5 . 6 . 1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 

'hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile S:vas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un. aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6.1978) 

45. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
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T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6 . 1978) 

50. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 . 1978) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 . 1978) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili 1. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayış* ıy üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatla» ına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6 . 1978) 

X 53. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik* 
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar-
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ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 .6 .1978) 

54. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 6 .1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllatif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından ' kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

58. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/242) 
(S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. — Rize Milletvekili Yılmaz Baltan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

60. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

61. — Rize Milletvekili Yılmaz Baltan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

62. — Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) ,& 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komıisyonıla-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı : 153) (Dağıtana tarihi : 20 . 9 . 1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
baikanluk tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama doıkunuılmazlıığuııın kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yasama dokunulmazlığının .kaldırılmasına ilişiklim 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larımdan kurulu Karma Komdsıyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

68. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet (komisyonların
dan kurulu Karmıa Komi'syon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının ıkaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

70. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurudu Karmıa Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20 9 . 1978) 

71. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-



bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından 'kurulu Karma Komisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

73. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

74. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

75. — Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

76. — Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978? 

77. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) (S. 
Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

78. — izmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

79. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

80. — Denizli Milletvekili Ömer İhsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihli : 20 . 9 . 1978) 

81. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığımn kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

82. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

86. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

87. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

88. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

89. — İsparta MiiMeCvekili Süleyman Demtorel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 



91. — Zonguldak Milletvekilli Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kumlu Karma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

92. — Sivas Milletvekili M Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978 

93. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

94. _ . Van Milletvekili Muslih (Müslihlttin) Gc-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

95. — Konya Milletvekilli Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

96. — İzmir Mûtat vekili Yüksel Çalkmur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aıydernıir'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) (S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

98. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyaîçm'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

99. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

100. — Samsun Milletvekili İbrahim Ettaarn Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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| 1G1. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 

I komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

102. — Ankara Milletvekili Selâhaıttin Öcal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve A.nayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

103. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(3. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

104." — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

j kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
j yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(S, Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

J 106. — İzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğ
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına İliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

I 107. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'm yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

108. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20'. 9 . 1978) 

109. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ile 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

110. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-

| bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis-
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yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

i l i . — İçel Mili'etveikili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S.: Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

112. — Adana Milletveikıilıi Hasan Oerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

113. — Antalya Milletveıkili Ömer Buyrukçu'nurı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

114. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/142) (S, Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

115. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

116. — izmir Milletvekilli Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

117. — Kars Milletvekili Abdülkeriim Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

118. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğkı'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

119. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

120. — Konya Milkttvefcili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

121. — Mğde Milletvekili Sadi Somuncuoğİu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

122. — Hatay Milletvekili Mehmet Sait Reşa'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

123. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

124. — Ankara Milletvekili Semih Eryıidız'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

125. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
nm'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) ' 

126. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263)' S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

127. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Konjisyon raporu. (3/277) (S. 
Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

128. — izmir Milletvekili Adil Demir'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S, Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 21 S) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
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130. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

131. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

132. — izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba- ı 
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) I 

133. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama I 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134. — Trabzon Milletvekili Ömer Çak'ıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

136. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalı oğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- j 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

137. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

138. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

139. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Korniş- I 

yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
{S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

140. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

141. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/10(6) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S, Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

143. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

144. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

146. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115) 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtba tarihi : 20 . 9 . 19/8) 

147. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

148. — Bursa Milletvekilli Kasım Önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmalına ilişkin Baş-
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bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma, tarihi : 2Q.9.1978) 

151. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

153. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

154. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

155. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile inak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümetli arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 158. — 17 Mayıs 1977 tarihimde TrabUusıgaırpta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna daiir kanun 
tasarısı ve Bayıdırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

159. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

160. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aıymı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aıynı Kanunun 8 nüi ıraadldestiniin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayınıdutiık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

161. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve 'ek maddelerin değiştirllmesi-
ne ve bir ek madde ve bir geçidi madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağıtana tarihli : 
20 . 9 . 1978) 

X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusıgarpta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesıi Arasımda Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komiis/yoınları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 \ 1978) 

X 163. — Türkiye Cumıhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumıhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmıanııı 
Onaylanmasınnn Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyon'ları raporları. (1/117) (S. Sayısı : 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 




