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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının (1978 -
1983) (3/442, S. Sayısı : 254) tümü üzerindeki görüş
meler tamamlandı. 

Planın Hükümete geri verilmesine dair gerekçeli 
önergeler üzerinde bir süre görüşüldü. 

28 Kasım 1978 Sah günü saat 15.00'te toplanıl

mak üzere Birleşime saat (28 , 11 .1978) 00.01'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Adana 

/. Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

»>•<* 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Alı Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Gazalcı (Denizli), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü Birleşimini 
açıyorum. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde gö
rüşmeler yapıldığı bir sırada 10 sayın üye ayağa kal
karak, yoklama isteğinde bulunmuştu. Yoklama ya
pıldığı sırada, sürenin dolması nedeniyle birleşim ka
patılmıştı. 

Şu anda salondaki üye sayısı üzerinde de Başkan
lığın tereddüdü olduğu için, ad okunmak suretiyle 
yoklama yaptıracağım. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, mü
saade eder misiniz? 

BAŞKAN — Tabii efendim, buyurun. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yoklama ko
nusu, Plan görüşmelerinin devam ettiği süre içinde 
10 kişi ayağa kalkarak, iddia edilmiş. Şu anda görüş
mekte olduğumuz Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının görüşme süreleri Anayasanın ilgili madde
siyle, 77 sayılı özel Yasa ile düzenlenmektedir. Ana
yasa ve 77 sayılı Yasa, bu görüşme süresini bize 8 gün 
olarak saptamıştır ve bu 8 gün içerisinde sürekli ola
rak bitirilmesini ve görüşülmesini emrediyor. O ba
kımdan, bugün saat 15.00'te açtığınız Birleşim, bu
nun devamıdır. O halde siz, görüşmelere devam ede
ceksiniz. Yalnız diğer parti mensupları yine İçtüzü
ğün bir gereği olarak 10 kişi ayağa kalkıp yoklama 

isteyebilirler; ama bu talep yerine gelene kadar, yani 
böyle bir istek ortaya konana kadar, siz normal ola
rak 8 gün içerisinde bu görüşmeleri yapmakla mü
kellefsiniz Sayın Başkanım; 77 sayılı Yasa gereği ve 
Anayasa gereği. O bakımdan, şimdi yaptığınız uygu
lama yanlıştır, bunu hatırlatmak istedim. Dünkü top
lantının devamıdır efendim. Onun devamını istiyor
sa, muhalefet grupları gelir, önerge verilirken talep 
ederler, ayağa kalkarlar, yoklama isterler, onu yapar
sınız; ama şu anda yaptığınız yanlıştır. Anayasa ve 
77 sayılı Yasaya aykırıdır, arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sizi de dinleyeyim Sayın Birgit. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

bir konuyu aydınlığa kavuşturmak istiyorum. 
Birleşimi açarken; «Dün Planı görüşürken bir yok

lama istendi. Yoklama devam ederken saat dolduğu 
için, görüşmelere devam edilmek üzere bugüne erte
lendi» buyurdunuz. 

Şimdi o varsayımdan hareket ederek, dün saatin 
24.00 olması dolayısıyla yarıda kalan yoklamaya mı 
devam ediyoruz? Yani dolayısıyla Milliyetçi Hareket 
Partili 10 arkadaşımız burada olmasalar bile; dünkü 
önergeleri dolayısıyla var mı sayıyoruz? Yoksa, yeni
den yeni bir birleşim açıyor gibi, yani, 77 sayılı Yasa 
gereği yapılan Plan görüşmesi değil gibi yoklama mı 
yapıyoruz? 
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Zannedersem siz «Başkanlığın tereddüdü» dediniz. 
İçtüzükte, birleşim devam ederken Başkanlığın tered
düdü ile yoklama yapıldığını pek hatırlamıyorum. 
Ancak istemle oluyor. O zaman 10 arkadaşımız bu
rada bulunmayabilirler, ama size isimlerini yazdır
mışlardır. Zannederim bu isimleri burada var saya
caksınız. Onu arz edecektim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir konuyu 

daha örnek olarak tutanaklara geçmesi için arz ede
bilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bütçe, za

manında ve bütçe müzakereleri sırasındaki belli bir 
prosedür içerisinde görüşülen bir yasa tasarısıdır. Sa
yın Kültür Bakanlığının Bütçesinin görüşülmesi sıra
sında Adalet Partisi Grupundan 10 kişi ayağa kalktı 
- şimdiye kadar yapılan geleneklerin tersine - çoğun
luk bulunmadı ve oturuma son verildi. Ama bir gün 
sonraki oturumu açarken, doğrudan doğruya, yokla
ma yapmadan çalışmalara devam edildi. Çünkü o 
prosedür, o bütünün içerisinde her safhada geçerli 
idi. Şimdi siz bunu geçerli saymıyorsunuz. 

BAŞKAN — Yoklama sonuçlandırılmıştı değil mi 
Sayın Uysal? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim, yoklama sonuçlandırılmamıştı, vakit dolmuştu. 
Onun için, bir gün sonra başlayan saat 10'daki otu
rumda doğrudan doğruya ve saat 10'da normal olarak 
oturuma başlandı. 

O bakımdan, bir yasa gereğini uygulamak varken, 
yeni polemiklere meydan vermemek için, Anayasa
nın 129 ncu ve 77 sayılı Yasanın gereğini lütfen ye
rine getirin Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal, el
bette gereğini yerine getireceğiz. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
hususu daha ilave etmek istiyorum : 

§imdi bu oturum devam ettikten sonra şimdiye 
kadar bütün bütçe ve plan müzakerelerinde yapıldığı 
gibi, tatbik edilen usulde eğer bir değişiklik yaparsa
nız, Parlamentonun bütün geleneklerini altüst etmiş 
olursunuz. Eğer arkadaşlarımızın gerçekten salonda 
ekseriyet olmadığı yolunda bir tereddütleri, bir istek
leri varsa, buraya gelip 10 kişi ayağa kalkacak ve 
yoklama isteyeceklerdir. 

Lütfen, milletvekillerinin kendilerinin hakkı olan 
ayağa kalkarak yoklama isteme hakkını Başkanlığa 
vermeyip, lütfen Parlamentonun bu geleneğini devam 
ettiriniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öymen. 
SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 

müsaade ederseniz... 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, durum an

laşılmıştır yeni bir fikir vermeye gerek yok. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
müsaade ederseniz bir açıklama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Alpaslan. 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Komisyon Başkanı 
olarak zatıâlinize arz etmek istediğim husus şudur : 
77 sayılı Yasa, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı
nı, daha doğrusu kalkınma planlarını aralıksız ola
rak görüşme görevini vermiştir her iki Meclise ve 
Komisyonumuza da. 

Aralıksız görüşme ilkesi, araya hiçbir iş katma
dan, tatile girmeden başlandığı zaman bitirilmeyi 
amirdir, bir. 

İki : Yine 77 sayılı Yasanın 2 nci maddesi «8 gün
de görüşür, karara bağlar» hükmünü getirmiştir. 

Şimdi dün 10 sayın arkadaşımız «çoğunluk yok
tur» diyerek ayağa kalkmışlar ve saat 24.00'ü buldu
ğu için de yoklama yarıda kalmış, bugün toplantıyı 
açmışsınız; toplantının evleviyetle devam etmesi ge
rekir. Eğer siz; «Hayır, yoklamaya devam edeceğim» 
diyorsanız Milliyetçi Hareket Partili sayın 10 arka
daşımızın yoklamada var olarak kabul edilmesi zo
runludur. Aksi takdirde, 77 sayılı Kanunun koyduğu 
ilkeyi Genel Kurul çiğnemek durumuyla karşı karşı
ya kalacaktır. Bu hususu dikkatlerinize sunmak iste
dim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Sayın Başkan, 

bir konuyu açıklamak istiyorum. 
Dünkü tutanakları getirirseniz, o oturumu idare 

eden Sayın Başkan «Kaldığı yerden devam etmek kay
dı» ile dedi. Bunu açıklamak için söylüyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Gayet tabii, o husus malumdur efen
dim. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Şimdi aziz arkadaşlarım; elbette Baş
kanlığın, bu Meclisin çalışmasını istemekten başka 
hiçbir gayesi söz konusu olamaz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
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Şimdi, hangi niyetle olursa olsun; gayet tabii ki, 
milletvekili arkadaşlarımın başka türlü niyeti taşıya
caklarını düşünemiyorum. Yalnız, biraz önce ifade 
ettiğim gibi, Meclisimiz kapanırken yapılan yoklama
da neticeye ulaşılmamıştır. «Görüşmelerin Mecliste 
ekseriyetin olmadığı bir süre içerisinde yapıldığı» id
diası vardır. Böyle bir iddia ile Meclisin çalıştırılması 
mümkün değildir. 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Birleşim kapanma
mıştı ki efendim. 

BAŞKAN — Biz, burada yeni polemiklere imkân 
vermeden sürekli çalışmak suretiyle görüşülen Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planının çıkartılmasından 
yanayız. Bunun için elbette ki, milletvekili arka
daşlarımızın Başkanlığa da yardımcı olmaları gere
kecektir. 

Biz, Başkanlık olarak bunu, gruplar arasındaki gö
rüşmelerle sağlanılmasının daha yararlı.olacağı düşün
cesini taşıyoruz. Ama, buradaki çalışmalarımızda ço
ğunluğumuzun olduğu bir çalışma yapıldığını tespit 
etmek, bunu da tescil etmek zorundayız. 

Bu bakımdan... 
PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL

MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Birleşim kapatılma
dı ki efendim. 

BAŞKAN — ... Görüşümde haklılık olduğunu be
lirtiyorum. 

Arkadaşlarımızın ifade ettiği 2 nci maddenin 
5 nci bendindeki «Sürekli olarak sekiz gün içerisin
de görüşülmesi» konusu doğrudur, haklıdır. Elbette 
bu araya başka bir şey girmeden, özel gündem ola
rak daha önce Genel Kurulumuzun kararlaştırdığı şe
kilde, birinci etapta tatbik edilen esaslar dahilinde 
Dördüncü Beş Yıllık Planın görüşülmesi sürdürüle
cektir efendim. 

METÎN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, izin 
verir misiniz?.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir dakika izin verir misiniz efendim? 

Efendim, bir meseleyi çözerken sağlam ve sağlıklı 
birtakım gelenekleri bozma hakkı kimsede yoktur 
efendim. 

Müsaade eder misiniz, bir şeyi izah edeceğim. 
BAŞKAN — Gayet tabii. Sizi ve arkadaşlarımı 

dinledim zaten Saym Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL . (Sakarya) — Siz şimdi 

Başkanlık kürsüsünde bulunsanız, şu anda bütçe mü
zakerelerini görüşüyor olsak; bazan sadece, 20 tane, 

30 tane milletvekili arkadaşımız, bir bakanlık bütçesi 
görüşülürken burada dinliyorlar, ki öyle oluyor, gö
rüyoruz. Siz Başkanlık olarak, «Ben burada 20 ar
kadaşımızı görüyorum, bu görüşmeleri tatil ediyorum» 
diyerek, toplantıyı talik etme hakkına sahip misiniz 
efendim? 

BAŞKAN — Sayın Uysal, eğer.., 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Arz edeyim, 

bitirmedim efendim. 
BAŞKAN — Evet. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sahip de

ğilsiniz. Neden? Taleple sahip olursunuz. Siz şimdi 
Başkanlık Divanı olarak talep olmadan görevinizi 
Tüzüğün, Yasanın ve Anayasanın hilafına kullanıyor
sunuz hakkınızı. Ben size Genel Kuruldaki bir grup 
olarak talepte bulunmadım ki. 

BAŞKAN — Anayasanın hangi hükümlerine ay
kırı kullanıyorum; belirtir misiniz Sayın Uysal? 

PLAN KARMA KOMİSYONU BAŞKANI YIL
MAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Plan çıkarma gö
revi... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tabii. Arz 
ediyorum. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Parlamentonun 
Plan yapma ve bütçe yapma görevi... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Talepte bu
lunmadım ki grup olarak. Ne diyor İçtüzük? «10 ki
şi ayağa kalkar, yoklama ister» diyor. O zaman ya
pabilirsiniz. 

Bana bir madde gösteriniz İçtüzükte Sayın Baş
kan, sözümü geri alacağım; Başkan olarak siz, otu
rumun herhangi bir yerinde baktınız ki Genel Ku
rulda çoğunluk yok, «oturumu kapatıyorum» deme 
hakkına sahip misiniz Sayın Başkan? Değilsiniz, de
ğilsiniz. 

Ben size, İçtüzük açısından, 10 kişi ayağa kalka
rak talepte bulunurum «Genel Kurulda çoğunluk 
yoktur» diye, siz yoklama yaparsınız, 

8 günde görüşülmesi lazım gelen bir tasarı, Plan. 
Şimdiye kadarki gelenekleri içerisinde aralıksız gö
rüşülmesi gerekmektedir. Geçmişinde tek bir örnek 
yoktur. Hiçbir muhalefet partisi veya iktidar partisi 
veya herhangi bir parti engelleme yoluna gitmemiş
tir; çünkü işlemez olduğunu bildiği için gitmemiştir, 
Sİz burada oturumu lütfen açınız, çalışmalara geçe
lim. Gelsin arkadaşlarımız, desinler ki, «Mecliste ço
ğunluk yok»; o zaman yoklama yapalım. Geleneği 
bozmayalım, Yasaya aykırı hareket etmeyelim. «Ço
ğunluğumuz yoktur» desinler, ondan sonra yoklama 
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yapınız. Ona bir şey demiyoruz. Teşekkür ederim efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Tüzün, buyurun. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, şu an

da yoklama yapmanızın gerekçesi, dün saat 12'ye 
doğru 10 kişinin ayağa kalkmış olması. Ve saat 12 
doldu, ondan sonra yoklama yarım kaldı ve Meclis 
bugüne kaldı. Şu anda yoklamayı yapmanızın nedeni 
de oraya dayanıyor. 

BAŞKAN — Evet. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Şu anda yoklama 

yapma isteminde bulunanların ismini toplayacak mı
sınız ki? Bir yerde yoklama yapma gerekçesi... 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, Sayın Tüzün, benim 
izahıma imkân vermediniz ki diğer konuda. Şimdi... 

AKIN SİMAV (İzmir) — Sen Ferhat Tüysüz gibi 
şartlanmışsın arkadaş. 

BAŞKAN — Çok teessüf ederim. Ben her şeyde 
iyi niyetimi göstermeye çalışmışımdır. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim, arz ede
yim, devam ediyorum : 

Şu anda yoklama isteyen arkadaşlar, yoklamaya 
eğer baştan başlayacaksanız, evvela yoklama talebin
de bulunan arkadaşları arayacaksınız. Bulunmadık
larına göre yoklama istemi ortadan kalkıyor. Bulun
madıklarına göre yoklama yapmak gereği ortadan 
kalkacak. Onun için eğer yarıdan başlayacaksanız, 
saat 12'den başlayacaksanız yoklamaya devam edi
niz. 

BAŞKAN — Evet. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Baştan başlayacak

sanız, yoklama isteminde bulunanları burada oturu
yor farzediniz. 

28 . 11 . 1978 O : 1 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz daha aydınlığa kavuşalım bu konuda. 

Elimde dünkü birleşimde Sayın Başkanvekili Ek-
şi'nin Birleşimi kapatma tutanağı var, izninizle oku
yorum : 

«Başkan — Değerli arkadaşlarım, saat 24. Al
dığınız karar uyarınca 24'e kadar çalışma olanağı
mız var. Genel Kurul salonunda da çoğunluğun bu
lunup bulunmadığını şu anda saptama olanağımız 
yok. Bu nedenle, görüşmelere kaldığımız noktadan 
devam etmek üzere, 28 . 11 . 1978 Salı günü saat 
15.00'te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim.» 

Bu Sayın Ekşi'nin beyanları. 

Şimdi Sayın Başkanım, tekrar izninizi alarak arz 
ediyorum : 

«Bu nedenle, görüşmelere kaldığımız noktadan 
devam etmek üzere...» Hangi nokta o? O, Milliyetçi 
Hareket Partili 10 değerli arkadaşımızın istediği yok
lamayla devam etmek üzere. O halde lütfen, 10 ar
kadaşımız burada olmayabilir, onlar var sayılıyor, 
tespit edildi isimleri; yoklamaya o halde devam edebi
liriz efendim. Bunu arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın üyeler, dünkü zaptı ve yoklama listesini ge

tirtiyorum. Başkanlık Divanı olarak, onların geleceği 
süre olarak 5 dakikalık zamanı tasavvur ediyoruz. 
Bu 5 dakikalık zaman içerisinde de, Başkanlık Diva
nı bir karar vermek üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 15.26 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 16.07 

BAŞKAN — Başkanvekili Ali Fuat Eyüboglu 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gerek Başkanlık Diva-
nındaki yaptığımız müzakere, gerekse gruplar ara
sındaki yaptığımız müzakerede, şu noktalar üzerinde 
ittifak edilmiştir : 

ı«Mümkün olduğu kadar teamüllere uygun bir ça
lışma içerisinde bulunabilmek; fakat Tüzük hüküm
lerini de yerinde uygulamak gerekir.» Bu kanaate va
rılmıştır. Ama bunun için bir çözüm yolu bulabilmek 
konusunda ittifak edilememiştir. 

Başkanlık Divanını daha geniş şekilde toplayın 
Meclisi çalışabilecek şekle getirebilmeye karar ittihazı 
yolunda birleşime bir saat ara verilmesine zaruret gö
rülmüştür. 

Bu bakımdan 
efendim. 

birleşime bir saat ara veriyorum 

Kapanma Saati : 16.09 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.25 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboglu 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 14 ncü Birleşiminin 3 ncü Oturumunu açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yapılan müzakerelerde Başkanlığın 
harekat tarzının doğru olduğu anlaşılmıştır. Buna uy
gun olarak yoklamaya devam ediyoruz. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bu doğruluk tabii yalnız sizin Başkanlık Divanı 
olarak görüşünüz. Yoksa Anayasaya ve 77 sayılı 
Yasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 

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

221 üyenin olduğu tespit edilmiştir. 
Yakın bir rakam olduğu için, toplanma imkânı 

olacağı düşüncesiyle, birleşime yarım saat ara veri
yorum. 

Kapanma Saati : 18.11 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 18.35 

BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğltı 

DlVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — 14 ncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

n. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Adana ilinden başlıyoruz, buyurun efen
dim, 

(Antalya Milletvekillerine kadar yoklama yapıl
dı), 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
Divan Üyesi eksik. 

BAŞKAN — Bir arkadaşı rica edeyim. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Efendim, görev

lerini yapmıyorlar. (CHP sıralarından gürültüler). 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 

Divanda eksiklik var. 
CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

Divan eksikken açmamıştınız, şu anda da Divan yi
ne eksik. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
daha önce Divan Üyesinin birisi yok diye açmamış
tınız. Şu anda da Divan Üyesinin birisi yok. 

BAŞKAN — Tamamlayalım efendim. Genel Ku
rulu bekletmeyelim diye şey yaptık. Hay hay, haklı
sınız Sayın öymen. 

Divan Üyesi arkadaşımızı bekliyoruz efendim. 
Genel Kurulu lütfen daha fazla bekletmeyelim. 

ÎSMAİL AYDIN (Uşak) — Biraz önce pardesü-
sünü alıp gitti Sayın Başkan. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Divandan kaçma
nın cezası yok mu? Pardesüsünü alıp kaçmış arka
daş. Bu Grup, bütün engelleri aşacaktır, bunu bilsin
ler. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisinden bir 
Divan Üyesi arkadaşı rica ediyorum. (CHP sıraların
dan gürültüler). 

Divan Üyesinin tamamlanması önemlidir efen
dim. 

ÎSMAÎL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Efen
dim, arkadaşımız yarım saat evvel burada idi, onun 
çıkması lazım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, arkadaşımız şey 
yapmamıştır. Zatıâlinizi nöbetçi olmamanıza rağmen 
davet ediyorum, teşrif etmediğiniz takdirde açmamız 
imkânı yok; o zaman gayet tabii kapatacağım. 

MUSLlHÎTTİN YILMAZ METE (Adana) — 
Hayır efendim gelecek, Divan doğru teşekkül etme
miş olur; vazifesini suiistimal eden insanları himaye 
etmeyiniz, Başkanlık yapamazsınız aksi takdirde. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Hayır, 
yoklamada bulunmamak için gelmiyor. Sayın Başkan, 
Divan teşekkülünde görevli olan sizsiniz... 

BAŞKAN — Efendim, Divanın teşekkül etmesi 
gerekir, arkadaşlarımızın bu konudaki itirazları hak
lıdır. Divan teşekkül ettikten sonra çalışmaya başla
dıktan sonra noksanlıklar olarak çalışma olmuştur. 
Ama açışta Divanın tamamlanması gerekir, bu ko
nudaki arkadaşlarımızın itirazı haklıdır. Gereken iş
lem elbette bildirilecektir; nöbetçi olan, görevli olan 
arkadaş hakkında gereken bir müeyyide varsa yapı
lacaktır. 

Sayın üyeler, Divan teşekkül etmemiştir; Divan 
teşekkül etmediği için süremizin dolmasına da 15 da
kikalık bir zaman kalmıştır. Ara versek bile, Divanı 
bu durumda teşekkül ettiremeyeceğimiz anlaşılmış
tır. 

29 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15'te toplan
mak üzere... 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, Di
vanın AP li üyesinin ismi zabıtlara geçirilsin, gelme
yen üyenin ismi zabıtlara geçirilsin. Halil Karaatlı 
gelmemiştir. 

BAŞKAN — ... Gündemde bulunan Dördüncü 
Beş Yıllık Plan üzerindeki görüşmelere devam et
mek üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.43 
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Di. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, Hü
kümetçe belediyelere yapılan yardımlara ilişkin so
rusu ve Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in 
yazılı cevabı. (7/336) 

9 i 10 , 1978 
Milat Mecilsı Başkanlığına ~ 

'İllişiifkltö takdim etniğim soruların Yerel Yönetıilmı 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
şuna tarassutlarınızı njıoa ederi(m>. 

Saygılarımla. 
Istanibul Milletvekili! 

Ekrem Ceyhun 
Somu 1, 1 Ocak 1978 - 15 Eylül 1978 tarihleri 

arasında belediyelere mıulhıtelf fonlardan yapılan yar
dımların miıfctarı nedir? 

Soru 2. Yardım miktarlarının tesbitinde hangi 
Ikısltiaslar nasıl uygulanmıştır? 

Soru 3. Bu güne kadar vaki dağıtımda yeterli 
yardım allamayan ilere tekrar yardım yapılması dü-
günülimıeiktömlildli'r? 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı " 23 , İH . 1978 

Fon-Kredller, TeknOk Değerlendirme 
Genel Müdürlüğü! 
Salyı : E.04.Ö1/936 

'Konu : Soru önergesi Hk* 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 6.Iİ1.1978 gün ve Genel Sekreterlik Kanun

lar Md. 7/336-2380/14178 sayılı yazımız. 
İstanbul Milletvekilli Sayın Ekrem Ceyhun tara

fından yazılı olarak cevaplandırılması istemliyle Mdl-
ltett Meclisli Başkanlığına sunulan sorulara ilişiklini ya
nıtlar aşağıda açıklanmıştır. 

Saygıyla arz ederimi. 
Malhmuft özdernlir 

Yerel Yönietliırn Bakanı 

1. 1 Ocak 1978 - 15 Eylül 1978 tarihleri arasında 
Ibekldilyelerilrnilzıe; 

a) Maliye Bakanlığının bakanlığımız emme ven-1 

ıd'iğii ve İller Bankası aracılığıyla dağıttığımız - yatırı
ma dönük amaçlı, uzun dönemli kredi biçiırıindelkiı 
50Q.000.000,—TL. . 
, (b) İçişleri Bakanlığından devraldığımız Mahalli 

İdareler Genel Müdürlüğü bütçesinden 99.011.929.— 

TL. '1 Ocak 1978 Haziran tarihine kadar aym fasıl
dan içişleri Bakanlığı onayı ile ayrıca 121.888.825.— 
TL. dağıtılmış bulunmaktadır kli; sözkonıusu tarihler 
arasındaki toplam yardım böylece 220.900.755.—TL. 
ul^şmaiktadır. 

c) Müşterek Trafik fonundan belediyeler© 
38.510.984.—TL. dağıtılmış bulunmaktadır. 

İller Banlkası 'kaynaklarından ise;; 
d) »Banka programında bulunan işler için yapılan 

yatırımlar : 3 .il 73.800.000.— TL. 
e) Atol işlerden yapılan ikrazlardan ödemeler : 

98.405.000;— TL. 
f) Maliye Bakanlığı ve Devlet Yatırım Bankası 

(kanalıyla açılan krediler : 361.500.000.—TL. 
ig) Bankaca tevzii olunan hisseleri karşılığında ve 

yıl içinde kapatılmak kaydıyla verilen kısa avans kre
dileri : 16il.895.000.—TL. 

h) Bankaca yapılan (kefaletler : 687.209.000.— 
TL. Olmak üzere 4.482.809.000.—TL. yardım, yapıl
mıştı^ 

2. Yardım mliktarlarının saptanmasında: 
a) Nüfus, fo) daha önce yardımdan istifade et

memiş oılimıaik, c) Kalıkınmakta öncelikli yöreler krii-
teri, d) Üretimle dönük projelerin desiteklenmeisıi, 
e) Geçen yıllardan yarım (kalmış veya devam eıdie-
gelen hizmetlerin (tamamlanması kıstasları esas alın
mış bulunmaktadır. 

3< (Belediyelerimizin maddi yönden destekılenme-ı 
si Bakanlığımızca 'temel hedef olarak henıimısenmiiş 
ıbulunmıakıtadır. Maddi koşulların elverdiği ölçüde 
yeffcerlli yardım alamayan illere bağlı belediyelere yar
dımlarımız sürdürülecektik. 

2. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'-
in, Hürriyet Gazetesinde yayınlanan Pol - Der üye
leriyle ilgili bir yazıya ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı. (7/339) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İrfan 

Özaydınlı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na delalet buyurulmasını saygılarımla rica ederim. 

12.10.1978 
Elazığ Milletvekili 

Mehmet Tahir Şaşmaz 

1. Hürriyet Gazetesinin 10 Ekim 1978 Salı gün
kü sayısının orta sayfasında «Bir Günün Hikâyesi» 
köşesinde «Ajan Provakatöi]» başlıklı yazıda dikkati-

616 — 

http://50Q.000.000,�
http://16il.895.000.�


M. Meclisi B : 14 28 . 11 . 1978 O : 4 

nizden kaçmaması gereken bir olay anlatılmaktadır. 
a) Bahsi geçen olaydaki, polislerin isimleri ne* 

dir? 
b) Bu polislerle ilgili başlatılmış herhangi bir 

soruşturma var mıdır? Yoksa soruşturma açılmaştdü-ı 
şünülmekte midir? 

c) Siz «Anarşinin kaynaklarına yaklaşıyoruz}* 
diyerek birtakım münferit olaylarla siyasi rakiplerir 
nizi yıpratmakla meşgulken emrinizdeki sol eğilimli 
bazı polis görevlilerinin anarşist gençleri sevk ye ida
re ettiği, bahsi geçen Hürriyet Gazetesi ; haberiyle 
belgelenmektedir. Bu anlayıştaki polislerin Bahçeii-
evler cinayeti ve öteki katliamlarla ilgili olarak ada
letle soruşturma yaparak gerçek,-suçluları, orsaya çı
karabileceklerine inanıyor musunuz?,,., ,., /\ 

2. Basın mensuplarına yapjj.any bu çirkin teca
vüzü, aynı zamanda basın hürriyetine yapılan bir 
saldırı olarak görüyor ve kınamayı düşünüyor;musu-
nuz? • : > / , - ; . > . . ; •••'•,<••, • •'•:••.•• 

3. Kendilerine «Demokratik, , Kuruluşlar» diyen 
ve sayılarının 52 olduğunu Taksim Meydanında yapı
lan «1 Mayıs» törenlerinden.öğrendiğimiz ye hepsi 
de Marksist eğilimli olan bu derneklerden bir tanesi 
de Pol - Der'dir. 1 Mayıs törenleri gibi her, türlü ey
lemlerde Marksist kuruluşlarla işbirliği yapan Pol -
Der'li polislerin yandaşları tarafından yapılan kur-

.şunlama, sabotaj, soygun ve katliamlarla ilgili olarak 
tarafsız ve adaletle hareket edebileceğine inanıyor 
musunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 24 Kasım 1978 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. 01. B. 297797 
Konu : M. Tahir Şaşmaz'ın önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 6 Kasım 1978 gün ve Millet Meclisi Bşk. lı

ğı Gen. Sek. Kanunlar Müdl. 7/339 - 2383/14277 sa
yılı yazı. 

Elâzığ milletvekili Sayın Mehmet Tâhir Şaşmaz'
ın önergesinde yer alan hususlara ilişkin bilgiler aşa
ğıdaki maddelerde sunulmuştur. 

1. Yerinden alınan bilgilere göre; 10 Ekim 1978 
tarihli Hürriyet Gazetesinde yayınlanan «Ajan Prova-
katör» başlıklı yazının konusu olan olayla karşılaş
tıkları anlaşılan Hürriyet Gazetesi habercilerinden 
Kasım Gence, Hüsnü Savaş ve Faik Kaptan'm bilgi

lerine başvurulduğu, ancak adı geçen gazete haber
cilerinin, yazıda polis görevlisi oldukları öne,sürülen 
ve biçim ve kılığı belirtilen kişi ile birlikte olaya son
radan karışan kişilerin kimliklerini bilmediklerin^ 
fotoğraf incelemesi ile de herhangi bir tanı yapacak 
durumda olmadıklarını, bu kişilerin binip olay yerin
den uzaklaştıkları otonun plaka numarasını da sap-
tayamadıklarını bildirdikleri ve bu nedenle haberin 
gazetede yayınlanması üzerine girişilen olayla ilgili 
soruşturmanın sonuçlandırılamadığı anlaşılmıştır. 

Polisin yansızlığı ilkesi üzerinde bunun, olayların 
kökenine inme ve sanıklarını yakalama hususlarında-1 

ki yeri de gözönünde tutularak önemle durulmakta
dır. Bu ilkeye aykırı tutum ve davranışlarda bulun
dukları saptanan güvenlik görevlileri hakkında, yasal 
işlemlerin derhal yapılacağından kuşku duyulmamalı-
dır. 

2.. Basın mensuplarına yapılan saldırılar, basın 
hürriyetinin kullanılmasını engelleyici biçimde yorum
lanmasının ötesinde Anayasa ve yasa dışı hareketler
dir. Bu gibi hareketler el'betteki Demokratik Hukuk 
Devleti ilkesiyle bağdaştırılamaz ve takipsiz bırakıla
maz. 

3J Bakanlığımızca hazırlanan ve Bakanlar Kuru
lunca lj6?T1.1978 tarihinde Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulmuş olan «Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmet
lerine ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve 
bunlara yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı» ile Devlet memurlarının, kamu görevinin amaç
lan, işlevleri, sorumluluğu ve yansızlığı ile bağdaşma
yan amaçlar güden dernekler kuramayacakları ve 
bu tür derneklere üye olamayacakları; öte yandan 
derneklerin herhangi bir şekil ve suretle siyasi faali
yet yapamayacaklarına dair hükümler getirilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca hazırlanıp hâlen Danıştay' 
da incelenmesi yapılmakta olan «Emniyet örgütünde 
çalışanlara verilecek disiplin cezaları hakkında tüzük 
tasarısı» ile de, Emniyet hizmetlerinin amacı, sorum
luluğu ve tarafsızlığı ile bağdaşmayan amaç güden 
dernekleri kurmak veya bu tür derneklere girmek fiil
lerinin, meslekten ihraç cezası ile tecziyesi öngörül-* 
müştür. 

(Böylece, özellikle güvenlik görevlerinin yansızlığı 
ilkesinin tam olarak gerçekleşmesine mevzuat yönün-* 
den daha etkili bir içerik kazandırılmış olacaktır. 

Arz ederim. 
İrfan Özaydınlı 
İçişleri Bakanı 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

. 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
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 tezkeresi 
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; 
Cumhuriyet Senatosu : 3/1544) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 254; C. Senatosu S. Sayısı : 824) (Dağıtma tari
hi : 21 . 11 . 1978) 

3' 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ

RÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


