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nın, Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/70) 280 

30. — Malatya Milletvekili Mehmet Re-
. cai Kutan'ın, Mersin 4 ncü Gübre Komplek
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soru önergesi. (6/73) 280 

33. — kayseri Milletvekili Mehmet Do-
ğan'ın, 1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenle
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ru önergesi. (6/74) 280 
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nın, toplu sözleşmelerle ilgili beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/81) 281 

41. — Hatay Milletvekili Ah Yılmaz'ın, 
orta dereceli okullardan ahlak derslerinin kal-

34. — Gaziantep Milletvekili Cengiz 
Gökçek'in, 1 Mayıs gösterileri nedeniyle yap
tığı açıklamaya ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/75) 

35. — Zonguldak Milletvekili Koksal Top-
tan'ın, Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emek
liye ayrılan işçilerin kıdem tazminatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/77) 

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Do-
ğan'ın, Kıbrıs Türk Federe Devletinin Da
nışmanına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/131) 
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dırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi, (6/82) 

42. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
m, bir kısım emniyet mensuplarının özel ko
ruyucu olarak görevlendirildiği iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/83) 

43. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy' 
un, orta dereceli okullardan ahlak derslerinin 
kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/84) 

44. — Konya Milletvekili thsan Kabada-
yı'nın, aniarşik olayların soruşturmalarını 
yapan görevlilerin başka illere tayin edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/85) 

45. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım 
işçilerin sâyasi nedenlerle işten çıkarıldığı id
diasına ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/86) 

46. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, orta dereceli okullardan ahlak derslerinin 
kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/87) 

47. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
orta dereceli okullardan ahlak derslerinin kal
dırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/88) 

48. — Mardin Milletvekil Abdülkadir 
Tknurağaoğlu'nun, bazı müzelerin cami ha
line getirilmesine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/90) 

49. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, öğrenci yurtlarıyla ilgili beyanlarına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/91) 

50. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nın, Kültür Bakanlığının «Seçme Kuru
luna» seçilen kişilere ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/92) 

51. — istanbul Milletvekili Turan Ko-
çal'm, Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/93) 

52. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, Beden Terbiyesinde görevli bir kişi-
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ye ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

53. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir
mak in, bazı kurumlarda din ve ibadet hürri
yetlerinin kısıtlandığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/95) 

54. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, polis derneklerine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/96) 

55. — Gaziantep Milletvekili Ekrem 
Çetin'in, mayınlı sınır topraklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/132) 

56. — Artvin Milletvekili Hasan Ekin-
ci'nin Devlet lojmanlarında oturanların sena
tör ve milletvekili olup olmadığına ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/98) 

57. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Ti
murağaoğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin 
sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/99) 

58. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya' 
nın, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
ertelenen grevlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/133) 

59. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, Anadolu Ajansında çalışanların sos-
val haklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/100) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili M. 
Yusuf özbaş'ın, işkence iddialarına ilişkin 

dişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/101) 

61. — Kastamonu Milletvekili I. Hilmi 
Dura'mn, Kastamonu Cide Lisesinde bazı 
öğretmenlerin kanunsuz işi bırakma eylemine 
katıldıkları iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/134) 

62. — Kırşehir Milletvekili Mustafa 
Eşrefoğlu'nun, abone olunan bazı dergi ve 
gazetelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/135) 

63. — Bolu Milletvekili Avni Akyol' 
un, Töb - Der'in Bolu'daki icraatlarına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/136) 
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64. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci' 
nin, Artvin - Şavşat kazasında meydana gelen 
olaylara ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/102) 

65. — Niğde Milletvekili Sadi Somun-
cuoğlu'nun, Bayındırlık Bakanlığında çalışan 
bir memura işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
larından sözlü soru önergesi. (6/103) 

66. — istanbul Milletvekili Turan Ko-
çal'ın, Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci 
maddeleri ile ilgili beyanına ilişkin Bayındır
lık Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/104) 

67. — Sivas Milletvekili Tevfik Koral-
tan'ın, Sivas Divriği Ulucami Müzesi soygu
nuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/105) 

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

69. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, emniyet teşkilatındaki tayin ve nakil
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/107) 

70. — Bolu Milletvekili Müfit Baytak-
tar'ın, Rize Pazar Kız Meslek Lisesi mezu
niyet gününde ahlâk dışı olaylar olduğu id
diasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/137) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayte-
kin'in 19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/138) 

72. — Elazığ Milletvekili Rasim Kü-
çükel'in, Elazığ'da meydana gelen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

73. — Adana Milletvekili Hasan Gür-
soy'un, yabancı iki aşiretin çarpıştığı iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/109) 

74. — Mardin Milletvekili Abdulkadir 
Timurağaoğlu'nun, Mardin Ovasının sulan
ması ile ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/110) 
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75. — Konya Milletvekili Agâh Oktay 
Güner'in, Devlet Planlama Teşkilâtı Müs
teşarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/111) 

76. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncu-
oğlu'nun, 22 Haziran günü televizyonda kul
lanılan bir cümleye ilişkin Turizm ve Tanıt
ma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/112) 

77. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncu-
oğlu'nun, eski sıkıyönetim komutan ve gö
revlilerinin can güvenliklerine ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/113) 

78. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, belediyelere yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/114) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
«Toplumsal Kalkınmada Gençlik Projesine» 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/115) 

80. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, Ahlat Orduevinde meydana gelen bir 
olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/116) 

81. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
Sivas - Divriği ilçesi Ulu Cami soygun ola
yına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/117) 

82. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncu-
oğlu'nun, 1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihleri ara
sında yapılan tayin ve nakillere ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/150) 

83. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, 
Hac ile ilgili olarak alman tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/151) 

84. — izmir Milletvekili §inasi Osma' 
nın, Montrö'de yapılan görüşmeler sırasında, 
otel salonunda bulunan antik bir heykelin 
Başbakana refakat edenler tarafından kırıldığı 
iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/152) 

85. — istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
m, bazı tarihi eserlerin Kariye Müzesinden 
çalınmasına ilişkin Kültür Bakamndan sözlü 
soru önergesi. (6/118) 

86. •— istanbul Milletvekili Turan Kocal' 
m, Küba'da yapılan, Dünya Komünist Genç
liği Toplantısına CHP'den bir parlamenterin 

Sayfa 

283 

283 

283 

283 

283 

283 

283 

283 

284 

284 

284 
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Sayls 
katıldığı iddiasına ilişkin, Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/119) 284 

87. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
m, gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/120) 284 

88. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
m, Balıkesir Cezaevinde meydana gelen 
olaylara ve sorumlularına ilişkin Adalet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/121) 284 

89. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eş-
refoğlu'nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler 
ile TÖB - DER Genel Kurul toplantısına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/122) 284 

90. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy' 
un, TÖB - DER Genel Kurul toplantısına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/153) 284 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Cey
hun'un, 1.1.1977 ile 15.9.1978 tarihleri arasın- ' 
da meydana gelen anarşik olaylara ve sonuç
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi.; (6/155) . 284 

92. — İstanbul Milletvekili Ekrem Cey
hun'un, 1.1.1978 ile 1.9.1978 tarihleri arasında 
yapılan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/156) 284 

93. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kös-
oğlu'nun, İtalya ile yapılacak milli futbol 
karşılaşmasına ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/123) 284 

94. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çe-
tin'in, 1.1.1978 tarihinden itibaren yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Turizm ve Tanıtma 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/158) 284 

95. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, İçişleri Bakanının, MHP İstanbul İl Baş-
knaının öldürülmesinden sonra verdiği be
yanata ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/161) 284 

96. — İstanbul Milletvekili Ekrem Cey
hun'un, TÖB - DER Genel Kurul toplantı
sına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/162) -284 

97. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 
haşhaş ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/124) 284 

Sayfa 
98. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 

in, anarşi konusundaki tutumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/163) 285 

99. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, Umut Gazetesine verilen resmi ilanlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/164) 285 

100. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Şerefoğlu'nun, Bakanların yurt dışı se
yahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/165) 285 

101. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 
in, 31.10.1978 günü meydana gelen anarşik 
olayların faillerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/166) 285 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nın, Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuk
lunun kaçmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi, (6/126) 285 

103. — Burdur Milletvekili Ahmet Sa-
ym'ın, Bakanlıkta görevli bir memureye iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/127) 285 

104. — Denizli Millevekili Mustafa Kemal 
Aykurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist En
ternasyonal toplantısına katıknasıma ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/139) 285 

105. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci' 
tim, Artvin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/140) 285 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, TV'de gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/141) 285 

107. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, 
özel otoların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/142) 285 

108. — Çorum Millet vekili Mehmet Ir-
mak'ın, Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma 
törenime ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/143) 285 

109. — Çorum Milletvekili Mehmet Ir-
mak'ın, kömür üretimine ilişkin Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/144) 285 

110. — Antalya Milletvekili Galip Kaya' 
nın, Amerika'daki bir Türk doktoru ile ilgili 
gazete haberine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/145) 285 
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Sayfa 
111. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal' 

in, İstanbul'da, ortaya çıkarılan silah deposu
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/146) 285 

112. — Ankara Milletvekili Mustafa Baş-
oğlu'nun, toplu sözleşmelerle sağlanan artış 
farklarının ödenmemesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/147) 285 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 
Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un, İngiliz 

Büyükelçisiriiın tutumu hakkındaki gündem dışı konuş
masına Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün, 

Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, işçi ko
nularıyla ilgili gündem dışı konuşmasına da Çalışma 
Bakanı Bahir Ersoy cevap verdiler. 

AP Genel Başkanı ve İsparta MMetvekiliî Süley
man Demirel ve 45 arkadaşının, ülkede yıkıcı, bölü
cü, anarşik olayları önleyemediği, oan ve mal güvenli
ğini sağlayamadığı, gerekli önlemleri zamanında alma-
dığından Kahramanmaraş olaylarına sebebiyet verdiği 
iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/20) okundu; Gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki 
görüşmelerin 4.1.1979 Perşembe günkü Birleşimde 
yapılmasına dair Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

f6136 sayılı, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında 
Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 16 
ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısının (1/160) (S. Sayısı : 250) maddeleri 
üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tasarının tümü 
kabul edildi. 

Sayfa 
113. — İstanbul Milletvekili Turan Ko-

çai'ın, cezaevinde çekimi yapılan bir TV fil
mine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/148) 285 

114. — İstanbul Milletvekilli Turan Kocal' 
in, fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilerin 
can güvenliğine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/149) 286 

114 S. Sayılı 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı 
maddelerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklen
mesi; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değişti
rilmesi ve 443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 
647 sayılı Cezaların İnfazı hakkında Kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi; 765 sayılı Türk Ceza Ka
nununun bazı maddelerinin ve 5434 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılı
ğın Men ve Takibine dair Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi1 ve 
58 nci maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaltiı-
rülması hakkında kanun tasarısının, gündemin «Kanun 
Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler» kısmının birinci sırasına alınmasına dair Cum* 
huriyet Halk Partisi Grubu önerisi kabul edildi. 

3 Ocak 1979 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.35'te son verildi. 

Başkan 'Divan Üyesi 
Başkam/ekili Çanakkale 

Muslih Görentaş İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Kütahya 
Nizamettin Çoban , 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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No. -. 23 
II. - GOBLEN KÂĞITLAR 

3 . 1 . 1979 ÇarşanUba 

Tasarılar ] 
1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 

40 ncı maddesinin (ç) fıkrasının (I) sayılı bendinin ] 
(5 ve 6) sıra sayısında belirtilen yaş sınırlarının değiş- i 
tifilmesine ve bir ek geçici madde eklenmesine' ilişkin 
kanun tasarısı. (1/243) (Milli Savunma ve Plan ko-
misyonlarına) 

2. — 11 Temmuz 1963 tairhli ve 269 sayılı Tahsis ] 

Edildikleri Gayelerde Kullanılmalarına İmkân Veya 

1 O I 

BAŞKAN — Ad okunmak -suretiyle yoklama ya
pılacaktır; salonda bulunan sayın üyelerin yüksek ses
le burada olduklarını belirtmelerini rica ederim. 

/. — İsparta Milletvekili Süleyman Demire!'in, 
İngiliz Büyükelçisi konusuyla ilgili gündem dışı konuş
ması ve Başbakan Bülent Ecevit'in cevabı. 

(BAŞKAN*— Gündem dışı söz talepleri var Bu
gün gündemimiz yüklü olduğu için ancak bir millet
vekiline söz vereceğim. 

İsparta Milletvekili Sayın Süleyman Demirel, İn
giliz Büyükelçisi konusuyla ilgili gündem dışı söz 
istemişlerdir. 

Buyurunuz Sayın Demirel. (AP sıralarından alkış
lar.) 

Lüzum Kalmayan Harp Sefinelerinin Satılmasına 
Yetki Verilmesi hakkında Kanuna bir ek madde ek
lenmesine ilişkin kanun tasarısı. (1/244) (Milli Savun
ma ve Plan komisyonlarına) 

3. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Hük
münde Kararname. (1/245) (Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonuna) 

'(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başlıyoruz. 

SÜLEYMAN DEMİREL (İsparta) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile selamlıyo
rum. 

19 Aralık günü başlayıp 26 Aralığa kadar devam 
eden Kahramanmaraş olayları dolayısıyla Adalet Par
tisinin müşterek grubu 25 Aralık Pazartesi günü top
lanmış, durumu müzakere etmiş ve Hükümet hakkında 
Gensoru verilmesine karar vermiştir. 26 Aralık saba
hı ise, Hükümet, sıkıyönetim ilan ederek Türkiye Bü
yük Millet Meclisini toplantıya çağırmıştır. Türkiye Bü
yük Millet Meclisi 26 Aralık Salı günü saat 15.00'te 
toplantıya gelmiştir; ben saat 15.30'da geldim, yeri-

BÎRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00: 

BAŞKAN : BaşkaaveklSi Mus3ih Görentaş 

DÎVAN ÜYELERİ : NızameMn Çoban (Kütahya), trfan B!nay (Çanakkale) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 30 ncu Birleşimini açıyorum. 

m . - YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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me oturdum, sonra çalışma odama çıkmak üzere saat 
16.00'da bu kapıdan çıktım, koridor dolu idi, bir
çok milletvekili vardı, birçok kimse vardı, aralarında 
İngiliz Elçisi de vardı; herkesin elini sıkarak - ingiliz 
Elçisi do dahil - yürüdüm gittim. 

ıŞimdi, dün buraya bir milletvekili geliyor ve.... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Zavallı, zavallı. 
SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — ... Şöyle 

söze başlayarak bir konuşma yapıyor. 
«İngiliz Sefirinin, Demirel'i, sıkıyönetim kararı 

alınmasından sonra yaptığı tebrik dolayısıyla...» diye 
söze başlıyor ve bazı mülahazalar serdediyor. 

Evvela şunu ifade edeyim ki, eğer sıkıyönetim ka
rarı alınmış da tebrik edilecek birisi varsa o ben deği
lim. Kaldı ki, bu olay saat 16.00'da cereyan etmiş
tir, sıkıyönetim kararı 19.30'da alınmıştır. Şayet İn
giliz Sefiri, Türkiye'de sıkıyönetim karan alınmış ol
masından memnun olmuş da, birisini tebrik edecekse, 
o Hükümettir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Herhalde İngiliz Sefirinin, Türkiye'de kimin Baş
bakan olduğunu karıştıracak kadar zihni sükûnetten 
mahrum değildir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Şimdi, eğer hadise bundan ibaret olsa idi; derdik 
ki, «Bu yalandır, iftiradır, çamur atmadır bu mülaha
zalar ve bir hezeyandır; kafasının içerisinde beyin 
bulunmayan bir ağızdan çıkmış idraksiz, izansız söz
lerdir» derdik. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar, CHP sıralarından gürültüler.) 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Bir Genel Başkana 
yakışmaz böyle konuşma. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Hadise 
burada kalmıyor. Zabıtta, «Dışişleri Bakanı» diye adı 
geçen bir zatın ifadeleri var. Bu ifadeler. (CHP sıra
larından gürültüler, «Bakan, bakan» sesleri; AP sırala
rından «Yoldaş yoldaş» sesleri.) 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, sükûnetle 
lütfen dinleyin. Gürültü neticesinde konuşmalar bir 
anlam da taşımıyor. Bu bakımdan sükûnetle dinleyin. 

Buyurun Sayın Demirel, devam edin. (CHP sıra
larından gürültüler.) 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — Zabıttaki 
bu ifadelerde, Meclisin ortasında, herkesin içinde el sı
kışmayı Türkiye'nin içişlerine müdahale sayıldığını gö
rüyoruz ve İngiliz Büyükelçisinden izahat isteneceğini 
öğreniyoruz bu ifadelerden. 

Şimdi ben huzurunuza geldim, bu sözleri ciddiye 
almayabilirim; yalnız makamı ciddiye alırım, bu söz
leri söyleyen kişinin makamını ciddiye alırım, onun 
için geldim. 

Şimdi soruyorum: Bu sözlerin sahibi haysiyete ve 
fikri entegriteye sahipse, İngiliz Büyükelçisine ne sor
muştur, ne cevap almıştır? Bunu gelip bu Mecliste söy
lemeye mecburdur. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Eğer bu beyanın sahibi, bir el sı'kışmayı, Türkiye' 
nin içişlerine müdahale saymışsa; portakallı tahin 
helvasıyla yapılan kahvaltıları ne sayacaktır? (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Vansouver'da «yoldaşlar» diye hitap ettiği toplan
tıya katılmayı ne sayacaktır ve kendi Genel Başkanla
rının muhalefetteyken bir Muhalefet Partisinin Genel 
Başkanı olarak dünyanın dört köşesinde çeşitli kim
selerle yaptığı konuşmaları, görüşmeleri, temasları ne 
sayacaktır? 

Bir İngiliz Büyükelçisinin şu kapının dışında Ana-
murfalefet Partisi Genel Başkanının elini sıkmasına ta
hammül edemeyen bu zihniyete, acaba bütün bunları 
ne saydığını sormak hakkımızdır. Bunları, Türkiye'yi 
satmak mı sayıyorsunuz? Siz bu temasları yaptığınız 
zaman Türkiye'yi sattınız mı? Bunu soruyorum. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

'Değerli milletvekilleri, dünya kurulalı beri Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin koridorunun ortasında bir el 
sıkışmanın içişlerine müdahale sayıldığı görülmemiş
tir. İnsanlık buna şahit olmadı. Bu bir skandaldir, bu 
bir beynelmilel skandaldir; bu bir siyasi cinayettir. 
(CHP sıralarından «Allah Allah» sesleri.) 

Özgürlükçüler, özgürlükçülere bakın; özgürlükçü
ler kendilerine dünya alemi güldürmüşlerdir. Demek 
Türkiye'de Anamuhalefet Partisinin Genel Başkanı 
birisinin elini sıkmak hakkından mahrumdur, onun 
için birtakım yerlerden izin alma durumundadır; ya
hut iftiraya uğrayacağım endişesi içine girecektir. Ba
kın özgürlükçülere! 

Mesele bununla da kalmamıştır. Ne olmuştur dün 
burada? Bir başka memleketin elçisinin elini koridor
da sıkmış olma, memleketin içişlerine müdahale ola
rak telakki edilmiştir. Aslında burada yapılan şey bir 
belahet abidesinin resmi küşadıdır. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri.) 

Bunu duyanlar «vay Türkiyem vay, ne ellere kal
dın» diye dövünmüşlerdir. (CHP sıralarından gürül
tüler.) 

Bağırmakla çağırmakla hiç bu- meselenin içinden 
çıkamazsınız. Bu mürekkep cehil, bu... (CHP sırala
rından gürültüler.) Ha, belki siz harp de ilan eder
siniz; Demirel'in elini sıktı sefir diye o memlekete 
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harp de ilan edersiniz. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) • 

Bu mürekkep cehil ile malul kafa, bu zekâdan na
sibini almamış kafa, bu zekâ yetimi kafalar mı Tür^ 
kiye'nin haklarını koruyacak? (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Demirel, müddetiniz dolmak 
üzeredir; lütfen toparlayınız efendim. 

'SÜLEYMAN DEMÎREL (Devamla) -r- Değerli 
milletvekilleri, bu baştan aşağı hezeyandan ibaret olan 
beyanlara baktığımız zaman... 

SAFFET URAL (Bursa) — Kafaya değil beyne 
bak beyne. 

SÜLEYMAN DEMİREL (Devamla) — ... El sı
kışınca hükümetin düşmesinden korkanlar var. An
laşılan düşmek korkusu birtakım kimselerin yürekle
rine sinmiştir, yüreklerine inmiştir. Her gördüklerini 
azrail sanmaktadırlar. Tabii ki korkunun ecele faydası 
olmayacaktır. Ülke, bu korku dolu, bu vehim dolu ve 
korku ve vehimden başka hiçbir şey olmayan 'boş ka
faları sırtında daha fazla taşımayacaktır. Nasılsa gi
deceklerdir. 

Saygılar sunuyorum. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirel. 
'Hükümet adına Sayın Ecevit, buyurun efendim. 

(CHP sıralarından alkışlar.) 

'BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — 
Değerli arkadaşlarım, dün ben Millet Meclisi birle
şiminde bulunuyordum. Söz konusu edilen konuşmala
rı daha sonra öğrendim ve öğrenir öğrenmez de, Grup 
Başkanvekillerimizle konuştum. Bir milletvekili arka
daşınızın, bu konuda bir gündem dışı konuşma yap
madan önce Grup yöneticilerimizden izin alıp almadı
ğını, kendilerine danışıp danışmadığını sordum ve ar
kadaşımızın Grup yöneticilerimize danışmadan böyle 
bir konuşmayı yaptığını öğrendim. (AP sıralarından 
gürültüler.) 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Dinlemesini öğre
nin. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen dinleyin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Sayın Dışişleri Bakanımızla görüştüm ve öğrendim ki, 
sayın milletvekili arkadaşımız böyle bir konuşma ni
yeti olduğunu sadece Sayın Dışişleri Bakanımıza söyle
miştir; o da, «konuşmamasının, bu konuda konuşma 
yapmamasının daha uygun olacağını» belirtmiştir; fa
kat arkadaşımız milletvekili olarak hakkını kullanıp 
hu konuşmayı yapmıştır. 
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Aslında ben de konuyu üzüntü ile karşıladım. 
(«Bravo» sesleri.) Tabii bu konuda, Sayın Anamuha-
lefet Partisi Liderinin burada kullandığı üslupla ilgili 
üzüntüm daha 'büyüktür. Onu kendi takdirlerine bıra
kıyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
Aslında öyle inanıyorum ki, sayın milletvekili arkada
şımızın bu konudaki duyarlılığı bir basit, sade el sık
ma ve konuşma olayını bir gazetede yansıtılış biçimi
ne bakarak, yersiz bir kaygıya kapılmış olmasından ve 
yersiz bir yorumda bulunmuş- olmasından ileri gel
mektedir. Çünkü gazetedeki haber gerçekten; gazetede 
haberin, bu basit bir uygarca davranış olayının, Mec
lis koridorunda bir Büyükelçinin rasladığı bir Ana-
muhalefet Partisi Liderinin elini sıkması, kendisiyle 
hatta belki bazı şeyleri konuşması olayının gazetede 
veriliş biçimi maalesef yanlış yorumlara yol açabile
cek nitelikte idi. Sayın milletvekili arkadaşımız öyle 
anlaşılıyor ki, bu konuda bence yersiz bir duyarlığa... 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Ya Dışişleri Ba
kanınız? 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen müdahale etmeyin. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla).— 
... Bence yersiz bir duyarlığa kapılmıştır. Sayın Dışişle
ri Bakanımız da burada, sanırım hefkesin katılacağı 
bazı genel kuralları, bazı genel ilkeleri... (AP sırala
rından «Oho!» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
... Bazı genel ilkeleri belirtmiştir ve herhangi bir mem
leketin veya herhangi bir yabancı devlet büyükelçisi
nin görevli bulunduğu ülkenin içişlerine, iç politika
sına karışmak gibi bir davranışının uygun... (AP sıra
larından» Olmadı, olmadı» sesleri.) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz lütfen dinleyi
niz. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
... Uygun karşılanmayacağı yolunda genel ilkeleri, 
kuralları belirtmiştir ki, sanırım herkes, her parti bu
na katılır. (AP sıralarından «Hayır, hayır» sesleri.) 

Tabii bazılarına göre karışması uygun mudur bil
miyorum, ama bir genel ilkeyi belirtmiştir Sayın Dış
işleri Bakanımız, belli davranışların uygun karşılanma
yacağını söylemiştir; ama... (AP sıralarından gürültü
ler.) 

Değerli arkadaşlarım, ne kadar tahrik edilsem bu
rada Sayın Süleyman Demirel üslubuyla konuşmam, 
yine de sükûnetimi muhafaza etmeye çalışırım. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 
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ALÎ NAÎLt ERDEM (İzmir) — Söylenenler az
dır; Dışişleri Bakanının konuşmalarını zabıtlardan 
okudunuz değil mi? 

(BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT (Devamla) — 
Öğrendiğim kadar, İngiltere'nin Sayın Büyükelçisi de 
yanlış anlamalara yol açan bu haberle ilgili olarak 
bir açıklama yapacağını Dışişleri Bakanlığımıza bildir
miştir. Elbette, herhangi bir ülkenin büyükelçisi, dip
lomatik temsilcisi Büyük Millet Meclisimizin; Millet 
Meclisimizin, Senatomuzun herkese açık oturumlarına 
gelebilir, herkese açık koridorlarında dolaşabilir, rast
ladığı, tanıdığı kimseyle de belli ölçüler içerisinde ko
nuşabilir; bundan daha doğal bir şey yoktur. 

ALİ NAİLÎ ERDEM (İzmir) — Dışişleri Bakanı
nın kafasında yok mu bunlar? 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin Sayın Er
dem. 

BAŞBAKAN BÜLENT ECEVÎT (Devamla) — 
Türk Ulusunu tanıyan hiçbir devletin büyükelçisinin 
bu gibi konuşmalarda Türkiye'nin içişlerini, iç poli
tikasını etkileyecek biçimde konuşacağına ihtimal ver
mem. Kazara, herhangi bir yabancı temsilci böyle 
bir konuşmada bulunmak istese de, muhatabı olan 
parti liderinin ona göre tavır alacağını düşünürüm. Bu 
bakımdan herhangi bir kaygım şahsen yoktur. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Ama bazı usullere ye
ni yeni alışıyoruz. Bütün dünyada âdet olduğu üze

re, bir ülkenin uluslararası ilişkilerine, uluslararası 
alanda güçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla, si
yasal partilerin başka yasal siyasal partilerle bellidir 
ölçü içinde ilişki kurmasını yadırgamak ne kadar yan
lış bir düşünce ise, bir büyükelçinin bu gibi temasla
rını yadırgamak da bence o kadar yanlış bir düşünce
dir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

•BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 

ALÎ NAİLÎ ERDEM (îzmir) — Alkışlar hataları 
örtmez, lafları örtmez, Dışişleri Bakanı çıkıp burada 
konuşsun. 

'BAŞKAN — Sayın Erdem, lütfen. (AP sıralarından 
gürültüler.) 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Gururumuzu 
rencide ettiler. İlgili Elçi ne söylemişse Dışişleri Ba
kanı burada açıklasın. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Gürültüyü kesin efendim. 

'MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Elçi ne söyle
miş? Zabıtlarda yok. 

BAŞKAN — Zabıtlarda ne yok? 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Elçi ne söyle

miş, elçi?... 
BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1.— İçişleri Bakam İrfan Özay dinli'nın görevinden 
çekilme isteğinin kabulü ile İçişleri Bakanlığına Dev
let Bakanı - Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu' 
nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/508) 

'BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım: 

2 Ocak 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın görevinden çe
kilme isteğinin kabulü ile İçişleri Bakanlığına, Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, Anaya
sanın 106 ncı maddesi gereğince, uygun görülmüş ol
duğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Ankara Milletvekili Orhan Eren'in, Adalet 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/147) 

'BAŞKAN —• Komisyondan istifa tezkereleri var
dır, okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım : 

3.1.1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Millet Meclisi Adalet Komis

yonu üyeliğinden mazeretime binaen istifa ettiğimi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Orhan Eren 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden 
çekildiğine dair önergesi. (4/148) 
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3.1.1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

e Üyesi bulunduğum Millet Meclisi Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri Karma Komisyonu üyeliğinden mazereti
me binaen istifa ediyorum. 

Oereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Kayseri 
Kemal Doğan 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
4. — Çanakkale Milletvekili Altan Tuna'nın, 10/14 

esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğin
den çekildiğine dair önergesi. (4/149) 

28.12.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa, Anayasa - Adalet Karma sürekli komis
yonları ve 4 no. lu TBMM Soruşturma Hazırlık Ko
misyonu ile 10/3 sayılı Bozcaada ve Gökçeada'nın So
runlarını Araştırma Komisyonlarında görevliyim. Bu 
nedenle 10/14 no. lu Demir ve Çimento Karaborsası 
Meclis Araştırma Komisyonu üyeliğinden çekiliyorum. 

Gereğini saygılarımla dilerim. 
Çanakkale 
Altan Tuna 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi (3/509) 
BAŞKAN — Sayın milletvekillerinden bazılarına 

izin verilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tup ayrı ayrı onayınıza sunacağım: 

3 . 1 . 1979 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hizala
rında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemeleri Baş
kanlık Divanının 28.12.1978 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
3.1.1979 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğîu 22 gün has
talığı nedeniyle 1.11.1978 tarihinden itibaren. 

Ankara Milletvekili Fikri Pehlivanlı 30 gün has
talığı nedeniyle 27.11.1978 tarihinden itibaren. 

'Rize Milletvekili îzzet Akçal 15 gün hastalığı ne 
deniyle 14.12.1978 tarihinden itibaren. 

Konya Milletvekili İhsan Kabadayı 15 gün hasta
lığı nedeniyle 14.12.1978 tarihinden itibaren. 

Gaziantep Milletvekili M. Atillâ Ocak 12 gün 
hastalığı nedeniyle, 10.12.1978 tarihinden itibaren. 
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Aydın Milletvekili tsmet Sezgin 15 gün hastalığı 
nedeniyle 21.12.1978 tarihinden itibaren. 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepolu 15 gün 
hastalığı nedeniyle 15.12.1978 tarihinden itibaren. 

Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 25 gün 
mazereti nedeniyle 1.12.1978 tarihinden itibaren. 

İzmir Milletvekili Adil Demir 15 gün mazereti 
nedeniyle 19.12.1978 tarihinden itibaren. 

Kütahya Milletvekili tîhan Ersoy 23 gün mazereti 
nedeniyle 27.11.1978 tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Tek tek okutup oylarınıza sunaca
ğım : 

«Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğîu 22 gün has
talığı nedeniyle 1.11.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili Fikri Pehlivanlı 30 gün has
talığı nedeniyle 27.11.1978 tarihinden itibaren.» 

'BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

«Rize Milletvekili tzzet Akçal 15 gün hastalığı ne
deniyle 14.12.1978 tarihinden itibaren.» 

'BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili îhsan Kabadayı 15 gün hasta
lığı nedeniyle 14.12.1978 tarihinden itibaren.» 

'BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili M. Atillâ Ocak 12 gün has
talığı nedeniyle 10.12.1978 tarihinden itibaren.» 

'BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
le/... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

•«Aydın Milletvekili tsmet Sezgin 15 gün hastalığı 
nedeniyle 21.12.1978 tarihinden itibaren.» 

'BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

«Diyarbakır Milletvekili Mahmut Kepolu 15 gün 
hastalığı nedeniyle 15.12.1978 tarihinden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca 25 gün 
mazereti nedeniyle 1.12.1978 tarihînden itibaren.» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«tzmir Milletvekili Adil Demir, 15 gün mazere
ti nedeniyle 19.12.1978 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Kütahya Milletvekili îlhan Ersoy, 23 gün maze
reti nedeniyle 27.11.1978 tarihinden itibaren» 
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BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6. — Gündemin «Kanun, tasarı ve teklifleriyle 
komisyonlardan gelen diğer işler» kısmında yer alan, 
bazı sayın üyelerin yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına ilişkin raporların, gündemin «Başkanlığın 
Genel Kurula Sunuşları» kısmında yer almasına dair 
Başkanlık tezkeresi. (3/510) 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula bir su
nuşu vardır, okutup onayınıza sunacağım : 

3 . 1 , 1979 
Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Millet Meclisi gündeminin, «Kanun, tasarı ve tek
lifleriyle komisyonlardan gelen diğer işler» kısmının 
57 ila 153 ncü sıralarında yer alan bazı sayın millet
vekillerinin yasama dokunulmazlıklarına ilişkin (97 
adet) Anayasa ve Adalet komisyonlarından kurulu 
Karma Komisyon raporu bulunmaktadır. 

İçtüzüğümüzün 110 ncu maddesine, göre, kovuş-
turulmasının ertelenmesi biçimindeki Karma Komis
yon raporlarının Genel Kurulda sadece okunması ge
rekmekte ve okunan rapora 10 gün içinde itiraz edil
mediği takdirde kesinleşmektedir. Ancak, 10 gün için
de itiraz olunan raporlarla, dokunulmazlığının kaldı
rılması biçimindeki raporlar Genel Kurulda görüşme 
konusu olmaktadır. 

Bu konuda, gündemde bulunan raporların hepsi 
de milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ka
vuşturmanın ertelenmesine dairdir. Yanii bu aşama
da yapılacak tek işlem,, raporların. Genel Kurulda 
okunmasından ibarettir. 

Yeni İçtüzüğümüzle konan bu yöntemin ilk uy
gulaması yapılacaktır. Her ne kadar Başkanlığımız
ca bu raporlar, gündemin, «Kanun, tasarı ve teklif
leriyle komisyonlardan gelen diğer işler» kısmına kon-
muşsa da, Yüce Kurulunuz uygun gördüğü takdirde, 
bu tür raporların, Başkanlığın Genel Kurula sunuş
ları kısmında yer alması yeni İçtüzükle getirilen hük
mün amaç ve esprisine uygun olacaktır. 

Bu nedenlerle söz konusu raporların, gündemin, 
«Başkanlığın Genel Kurula sunuşları» kısmında yer 
almasını onayınıza sunuyorum. 

Saygılarımla, 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 
BAŞKAN — Okunan önergeyi onayınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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7. — Konya Milletvekili Şener Battal ve 3 arka
daşının, Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kaldırılması
na İlişkin Kanun Teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/292, 4/154) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 38 noi maddesine, görev 
verilmiş, doğrudan doğruya gündeme alınma önerge
leri vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Okunan önerge hakkında Komisyona haber ve
rilmiştir. 

3 , 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı Kanun Teklifimin İçtüzüğün 38 nci 
maddesi gereğince gündeme alınmasını saygılarımla 
talep ve rica ederim. 

Konya 
Şener Battal 

Teklifin mahiyeti : 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesinin de

ğiştirilmesine ve 6187 sayılı Kanunun kaldırılması 
hakkında teklif. 

Mardin Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu Fehim Adak 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
Lehte mi, aleyhte mi? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Lehte. 
BAŞKAN — Lehte. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesi inanç 

hürriyetlerini, din ve vicdan hürriyetini takyit eden 
bir maddedir. Anayasamızın 19 ncu maddesini ve 
Anayasamızın başlangıcında belirtilen insan haklarını 
ihlal. eden bir maddedir. , Bu bakımdan Türk Ceza 
Kanununun 163 ncü maddesinin ıslahına, Anayasaya 
ve insan haklarına daha uygun hale getirilmesine 
dair kanun teklifimizin M-illet Meclisi İçtüzüğünün 
38 nci maddesinde belirtilen süre içinde komisyon
larda görüşülmesi intaç edilmemiştir. Hatta 2 yıla 
yakın bir müddetten beri komisyonda bu teklifimiz 
ele alınamamıştır. Yüksek Heyetinizden, 163 ncü mad
denin fikir hürriyetine ve inanç hürriyetine aykırı 
durumunu takdir ettiğinizden dolayı ıslahına dair bu 
kanun teklifimizin doğrudan doğruya gündeme alın
masını talep eden önergemizin desteklenmesini isti
yoruz. 
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Tüııklilya'de görülmüştür ik'i, kamumsuzilıuklıarı, aman-
şliyj, teörü, Ddvl'elte karşı gekneyi, Devlet© siîiaıh 
çdkimieyü, Ikamıumiliarı ihlal etmeyi adalm öMiirimeyi veı 
zulülm yapmayı imanamı limsanllar, dildar inısanilar, 
inançlı imlsanUar hiçlbür zıalmlan teavfe elmemi'şlletrdiir 
ve ıbunların içlimde olmamışlardır, 

îçlfe (böyle olumca, faalniaın ürusialr-ilfarı, Devlete kanşı 
cürüm dışllijyor şailbesiyle anları fbıu halklarından, imısan 
haklarımldam, Anayasanın getirdiği 'dsaısüaiüdlalnı mahrum 
edieıi 163 ncıü ımaddanlim hıaiskısımdam kurtarmak vo 
özgı"ürî!üficçıii demiûkıasjimiim havasımdajn istifade ediiîir 
hale gellrmdk laızıdır. 

Kezia 6187 sayılı Kanun da 163 ncü >madden!in 
tdlcran mathiyötündedir. GeçmiJşiteM yanlışlar, 163'indi 
madde yeltimıeızmıiş gilbli, hür de 6187 Sayılı Kanalııu, 
onun tekıran olan tonumu çıkartmıştır. 

Şljmıdii, artık yıl 1979, fclütüin dünya fikir hürri
yetlerinle açık hale gelrnilş, Hal böyleyken geçmliştekfi 
yanlışlarda ısraır etmemek 'lazımıdır, 

Yüksek Heyetlimiz bugün ibu güzel imtihanla baş-
<başadır. 163 ÖCÜ mıaddtn,in ıslahını teanıin etmek üze
ne vandiğimliz bu kamun tekEıfti; son derece kanun 
tdkmiiğJne uygun ve daha ©vıve'lk'i, geçmiş dönemler-. 
dekli, komisyonlardaki hazarılanmış tekmile şekliyle 
veıfflmıişıüir,. Böyle olumca, şiirndi gündeme atajması 
tasusıumldia Yü!kse!k HayetiiinMn kabul oyunda ısrar 
ıddaceğUmii, 'bu isiîükametıte oy kullanacağımı sıamıyonumı 
va inamyorıum.ı 

iBu manada hepinizi saygıyla selamlarım. 
Önergemiz lehimde oiy kulHanmamızı saygıyla ve en 

İyi diklkOartimlle rica ediyorum, 

BAŞKAN — Teşclldkür edenim Sayın BaMal. 
iBaşkıa söz iMıayidn?... 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankana) — 

ıBen söz Ijsıtüytonulm Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Leh:,n de mü Sayro KölyıüoğM 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Aleyhimde, 
BAŞKAN — Aklytinjde, buyurun Sayın Köylü-' 

oğlu., 
lİSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

— Sayrn Bakkam, siaıyJn arkadaşlar; Sayın Şener (Eıaıt-
(fial, İçtüzüğün 38 mıoi maddesi gereğince Kcmllsyomu-
ımıuzda görüşüilmıdklfce olan hu takliiıfim gündeme 'alrnı-

_ massını talap cı-ımılşitlir: ; 
ıBu teklif, 163 epii maidde ve 6187 sayılı Kamumla 

!JllJ;Jliiii teklif, 5 . 1 . 1978 talihinde KomisyonrAmu-
za havale edilmiştir ve humum üzerine KcımPsyonum'uz 
22 . 3 . 1978 tarihimde konuyu görüşmeye başlamıştır. 

Bu teklifin daha iyi görüşülimesi, daha iyi t&iıkükıi, 
Salyın Şener Battaıl'ım hurada etraflıca izah tfSMfı gilbli' 
fikir ve inanç hürriycLi-p 'aykırı olan hususların 
Ifcespiiliıi ve huzurumuza mıükamımeıl (bir şekilde geUiril-' 
meni liçıim, bir aüllkomıiısyoina hava'le etdiitaişıtir. AJtkoı-
ml'lsyonda Kahramanırnaraş Milletvekili Mehmet 
Yuauıf Özbaş, Hatay Mülkitvakili Mevlüıt Önal ve Si
vas Mûl:ldtvek)llli Tevfik Komitan vardır ve hu altlko-
mıisyom çaliiişmakiialdıir. Hd üz aÜtkoımlisyondan bu 
tük'Jlf ıbize gelmemıjşt'ir. Geılidiğii zaman hemen görü-
ışüıp Yülcfâ Meclise sevk öieoeği'z. 

Durum bundan i'bareltlk. Dunumu böylece arz 
'öder sıaygıılarımı sunara'm. 

IBAŞKAN — Teşelldkiür ederim Sayın Köylü'oğ'lu.. 
'MUAMMER AKSOY (Isüahbul) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Sayın Akısıoy söz mü fateıdihiz? 
MUAMMER AKSOY (lisitaribul) — Anayasayı 

iiîgüfendirietn yönü var, onu 'izah edeceğim1. 
ıBAŞKAN — Şimdla IçCü^üğüımlüze göre 2 lehte, 

2 al'dyilıte sıöz veıröbİAİüyorıuız. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Ateyhinde 

söz istıiyoMmı eifeınjdlim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendiım.-

MUAMMER AKSOY (fetanJbul) — Sayın Baş-
ıkian, değerli' 'arkadaişlîlarım; 

Sayın Şenler Balttal'ın ıslözlerinde hık ölçüde ger-
ç£& payı var. Düşıünioe özgürlüğümü kayıtlayan ka
nun hüküimîeridJn zajmanunjda dliizdlıti'lmjdal; Anaya1-; 
saya, demlokrasâye ve çağıımızıîı egilliml'erüıne uydu-
nulıması liazımı. Anjcajk, 'bu yalnız 163 naümadlde halkı-
mından dağllil, ba^ıka maddeılier ıbaikümındam da söz ko-
nıüsu olmaktadır. Ayrıca şu kanaalbtıeyim İki, 163 nıdi 
(madde Adalet Kotm)isyoınunidiaın çıktıküan somm 
Ana'yasa Komliısıyomuına da geöirilmldk zoruMu-
'lugıumdıadır. Çünjkü ıbu maddede kıullanıîlın de-
yfımifer,, menddeyse -kellime kellimle Anayasanın 
'19 mcu • maiddıesiinde yer alimışitıır. Saldece blJr 
kellime değişmiüşltlir. Bu durum karştöıinlda Anıaıyıa-
©ayfa uygum fcıir değıişlilklk nasıl yapıılabiileectotir? 
©un/un hir da Anayaisıa Komiilsyomunda muhalkjkiak 
göi'üşülmiasii gerıeikir. 

• IBu ibalkımldan ben, Sayım Adalllelt Korn'lsiyomu ÖBaşi-ı 
lk!amm% altkomiısiyonıdaki çalışmalar biirjıüikıt'en sorıra; 
ya o koımıisyom ıtanalfıınjdan yaJhut da Meclis Başkan
lığı tarafımdan, Anjayasa Komisyonuna da getiirjllme-
di va ondam isiomıra Genıell Kurula, huzuru pıga. gdlime-
simin çek daha uygum olacağı kaıusınıdaıyım. 

Teşıelkjklür edeıliim-
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BAŞKAN — Tcşe&lklüır öderim Sayın Aksoy. 
IBaşjkıa tonuşmalk ıjısibeyem sayın üye?.. 
EKREM CEYHUN (fetanjbul) — Lehlimde söz 

liısiîliiyoruımı Say*} Bıaştkan. 
BAŞKAN — Lehimde Sayın Ceyhun, boyunum] 

efendi Ln. 
EKREM CEYHUN (istanbul) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; İçtüzüğümüzün 38 nci 
maddesi komisyonların hızlı çalışaraık yasaların sü
ratle Genel Kurula getirilmesi için konmuş bir mad
dedir. 

Benim buradaki konuşmam, yasanın muhtevası 
bakımından olmayacaktır. Dikkat ediyorum, bu bel
ki 6 veya 7 nci teklif oluyor; Yüce Meclise doğru
dan doğruya getirilen teklifleri reddediyoruz. 

Bakıyoruz, bu teklifler komisyonlarda iki sene
den, üç seneden beri duran teklifler. Buna bir çare 
bulmamız gerekir. Ya komisyonlarımızın hızlı çalış
malarını sağlayalım veyahut Yüce Meclisimiz ıkomis-
yon gibi çalışıp, hakikaten mühim olan tasarıları bu
radan çıkarma gibi bir formülü uygulama yolunu 
seçelim. 

Aksi takdirde, o komisyon bir altkomisyona ha
vale ediyor, diğeri başka bir altkomisyona havale 
ediyor, ikinci altkomisyon bunun başka bir komis
yon tarafından göriişülmesini istiyor ve en mühim 
bir tasarı Yüce Meclislerin 4 yıllık döneminde ka-
nunlaşamadan kadük olup çıkıyor. 

istirhamım, grup yöneticilerimiz veya Meclis 
Başkanlık Divanı, lütfen komisyonlarda bulunan ta
sarıları süre bakımından bir gözden geçirsin. Yani, 
bir komisyona havale edilen tasan 4 yıldan beri, 3 
yıldan beri o komisyonda duruyor ise, teklif sahibi 
38 nci maddeye dayalı olarak bunun Genel Kurula 
gelmesini arzu etmiş ise, herhalde Genel Kurulun bu 
tasarıyı görüşmesinde hiçbir sakınca olmaması gere
kir kanaatindeyim. Buna bir çözüm bulunmasını is
tirham ediyorum. 

Bu bakımdan, bu getirilmiş olan kanun teklifimin 
Yüce Meclisimizin müzakeresine açılmasını arz ve 
teklif eder, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
8. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Devlet 

Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğü İşçileri Emekli Sandığı ile Askeri Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığının Sosyal Sigortalar Ku
rumuna Devri hakkında 991 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/206, 4/153) 

BAŞKAN — ikinci önergeyi okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıda yazılı Kanun Teklifimin içtüzüğün 38 
nci maddesi gereğince gündeme alınmasını saygıla
rımla talep ve rica ederim. 

Konya Milletvekili 
Şener Battal 

Teklifin mahiyeti: Devlet Demiryolları ve Li
manlar Genel Müdürlüğü işçileri Emekli Sandığı ile 
Askeri Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devri hakkında 991 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında teklif. 

BAŞKAN — Lehinde?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; 
Huzurlarınızda yeni bir taleple bulunuyorum. Bir 

evvelki talebimin reddedilmiş olması katiyen morali
mi bozmuş değil. Çünkü, her kalkan parmağın ve
bali, tarih önünde sorumluluğu vardır. Herkes kal
dırdığı parmağın manasını elbette çok yönüyle bil
mektedir. Onun için ben, ikinci talebimi tekrar 
yüksek takdirlerinize sunmak istiyorum. 

1951'lerde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
teşekkül etti, kanunu çıktı, 5434 sayılı Kanun. O za
man, sanıyorum, Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandığı 
vardı; diğer, emeklilikle ilgili sandıklar vardı. Bun
ların önemli bir kısmı, 3656 sayılı Kanuna tabi ka
mu personeline ait olarak Emekli Sandığına (emek
lilik bakımından) bağlandığı halde, Devlet Demiryol
ları mensuplarının, - sanıyorum o, 991 sayılı, çok es
ki bir kanun, Demiryolu Mensupları Teadülü Kanu
nu gibi, adıyla, kendisiyle eski bir kanun - şimdi 
sosyal hak bakımından, emelkli olmuş demiryolu 
mensuplarının Emekli Sandığına bağlanmasını ' ve 
böylelikle emeklilik statülerinin tek tip hale getiril
mesinin temini bakımından bu kanun teklifini ver
miş bulunuyorum. 

Bu kanun teklifimizin gündeme alınması, 5434 
sayılı Emekli Sandığına tabi olmak suretiyle, Demir
yolu mensuplarının sıkıntılarını gidermiş olacaktır. 

Önergemiz lehinde oy kullanmanızı saygılarımla 
temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
9. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

1475 Sayılı İş Kanununun bazı maddeleri ile 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci maddesinin 
7 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi
nin doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair 
önergesi. (2/519, 4/152) 

BAŞKAN — Üçüncü önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
1475 Sayılı İş Kanununun bazı maddeleriyle 193 

Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında yaptığım değişiklik teklifi, 
İçtüzüğün 38 nci maddesinde belirtilen süreyi çok 
aşmasına rağmen ilgili komisyonda bugüne kadar 
bir sonuca ulaştırılmamıştır. 

İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca teklifimin 
doğrudan gündeme alınması hususunda gerekli işle
min yapılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
Anlkara 

Mustafa Başoğlu 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, lehte 
söz istiyorum. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜ 

A) GÖ1 

1. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 
arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimi
zin geliştirilememesi nedenlerini saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araş
tırması Komisyonu raporu. (10/1) (S. Sayısı: 256) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler», kısmına geçiyoruz. 

Genel Kurulun 27 . 12 . 1978 tarihli 27 nci Bdr-
leşiminde alman karar gereğince, gündemimizin 
«Özel Gündem», kısmının 1 nci sırasında yer alan, 
deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin geliştirile
memesi nedenlerini saptamak amacıyla kurulan (10/1) 
esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun 
256 Şıra Sayılı raporu üzerindeki görüşmeye başlı
yoruz. 

(1) 256 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; 
Bu teklifle ilgili daha önce değerli Genel Kuru-. 

lumuz, Sayın Kenan Durukan'ın bir teklifini daha 
kabul etmişti. Bu teklifin ona paralelliği nedeniyle 
gündeme alınmasını bir hakbilirlik olarak görüyo
ruz, kabulünü saygı ile rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Lehinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri, İş Kanunumuzdaki önemli ak
saklıkları izale etmek bakımından, arkadaşımızın ver
diği kanun teklifi son derece önemlidir. Esasen, Gru
bumuzun da aynı mahiyette bir kanun teklifi şimdi
ye kadar komisyonlarda görüşülememiştir. Bu ba
kımdan, hiç olmazsa arkadaşımızın teklifinin günde
me alınmak suretiyle büyük bar işçi kitlesinin ihtiya
cına cevap verilmiş olacaktır. Önergenin lehinde oy 
kullanacağımızı saygı ile arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Okunan önergeyi onayınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IE VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ŞMELER 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştırması Komis
yonunun raporu üzerindelki görüşmede ilk söz hak
kı, Meclis Araştırması önergesindeki birinci imza sa
hibi milletvekiline veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibi milletvekiline aittir. Daha sonra, içtü
züğümüzün 73 ncü maddesine göre, siyasi parti grup
larıyla 2 üye ve isterlerse Komisyon ve Hükümet ko
nuşacak ve bu suretle rapor üzerindeki görüşme ta
mamlanmış olacaktır. 

Araştırma Komisyonu raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Okunması kabul 
edilmemiştir. 

Araştırma önergesindeki ilk imza sahibi söz isti
yor mu?.. 
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OSMAN ORHAN ÇANERÎ (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, Sayın Ömer Kahraman konuşacak efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Ömer Kahraman, , buyurun 
efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Hazırladığımız bir önergenin Yüce Mecliste ka
bulü ile, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin 
geüşememesi nedenlerini araştıran bir Komisyon ku
ruldu. 

15 milletvekilinden oluşan bu Komisyon görev 
bölümü yaparak, Komisyon Başkanlığına eski Deniz 
Kuvvetleri Komutanı ve Ankara Milletvekili Sayın 
Kemal Kayacan'ı seçti. 

Eski ve tecrübeli bir denizci olan Sayın Kaya-
can, konuyu çok derinliklerine inerek, her partiden 
oluşan milletvekili arkadaşlarla uyum içinde bir yıl
dan fazla çok faydalı çalışmalar yapmışlardır. İstan
bul'a düzenlenen İnceleme gezilerinde birçok kuru
luşlarla; gerek askeri, gerekse özel sektörün elinde 
bulunan müesseseler ve kişilerle görüşmeler yapıp, 
işçisinden sendikacısına, işvereninden iş sahalarına 
kadar gezerek, görerek, denizciliğimizin geri kalış ve 
geri bırakılış nedenlerini tek tek tespit etmiş, yüzler
ce sayfa tutan raporlar hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan çalışmaları Mecli
sinize sunmak üzere Komisyon Başkanı Sayın Kemal 
Kayacan'a söz verildiğinde, denizciliğimizin, tersane
lerimizin, limanlarımızın içler acısı durumunu öğre
neceğiz. 

Önerge sahipleri olarak bizler, bu Komisyonun 
yararlı çalışmalar yaptığına inanıyor, huzurunuzda 
Araştırma Komisyonu Başkan ve üyelerine teşekkür 
ediyoruz. 

Sözlerime burada son veriyor, Yüce Meclise say
gılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Başka söz isteyen var mı efendim?,. Buyurun. 
Grup adına mı, şahsınız adına mı efendim? 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Grup adına 
efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Grup adı-
na1 

BAŞKAN — Grup adına yetki belgesi var mı 
efendim? 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Yetki bel
gesini gönderiyorum. 

I BAŞKAN — Peki efendim, buyurun devam edin. 
AP GRUBU ADINA İBRAHİM TOPUZ (Ko-

I caeli) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; he-
I pinizi saygıyla selamlarım. 

I Adalet Partisi Grubu adına söz almış bulunuyo-
I rum, 

I Denizcilik Araştırmasıyla ilgili Komisyonun bir 
I üyesi olarak, zaman zaman çalışmalara ben de işti-
I rak etmiş bulunuyorum. Gönül arzu ederdi ki, Ko-
I misyonun çalışmalarıyla meydana getirmiş olduğu 
I raporun burada saygıdeğer üyelere okunarak onların 

bilgi sahibi olmaları ve ondan sonra da bir karara 
I varmaları temin edilsin. Fakat, bu raporun burada 
I Yüce Heyetinizce okunmasının reddedilmesi, birçok 

dokümanın sizlerin önüne serilmesine mani olmuş
tur. Bu nedenle, şimdi bundan sonra çıkacak olan 
arkadaşlarımızın yapacağı konuşmalar, kanımca üs-

I tünkörü, kapalı devre bir konuşma olacaktır. 

Komisyon çalışmalarında ve incelemelere katıl
mış olan arkadaşlarla zaman zaman yapmış olduğu
muz görüşmelerde, Cumhuriyet tarihinin başladığı 
günden bugüne kadar Türk denizciliği adına, millet 
olarak, fert olarak, hükümetler olarak ve Adalet 
Partisi hükümetleri olarak çok büyük hizmetler ba
şarılmış; fakat bu hizmetler bu kadarla da bitmiş 
değildir; bazı noksanların tamamlanmasıyla Türk de
nizciliği şaha kalkacak bir duruma gelmiştir. Kara
deniz sahillerinde, Ege denizi sahillerinde yapmış ol
duğum şahsi gezi ve incelemelerde de gördüm ki, de
niz çocuklarımız yalnız başına bir gemiyi, yarısını 
karada yapıp denize indiriyor, geminin öbür parça
sını tekrar karada yapıp, evinin kenarında yapıp de
nize indirdikten sonra birleştirip muazzam bir gemi 
halinde denizlerimizde Türk bayrağım dalgalandırı
yor. Ve yine gördük ki, sahillerimizin boyu baştan 
aşağı rıhtım denecek şekilde donatılmıştır. Bunların 
eksikleri vardır, bunlar zamanla tamamlanabilir; fa
kat hiçbir zaman kusur olarak noktalanmamalı ve 
değerlendirilmemelidir. 

O nedenle, ben raporun tamamının okunmamış 
olduğunu bir eksiklik olarak kabul ediyorum. Za
man zaman Sayın Araştırma Komisyonu Başkanımı
zın raporu değerlendireceğini ümit ederim. 

Konuşmamı burada kesiyorum. Hepinizi saygıy
la selamlarım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topuz. 
EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

I mümkünse kişisel olarak söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Kişisel olarak Sayın Ceyhun, buyu
run efendim. 

EKREM CEYHUN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 

Yüce Meclisimizin önünde bulunan Araştırma 
raporu, hakikaten Türkiye'nin ekonomik kalkınması 
yönünden üzerinde titizlikle durulması gereken bir 
konudur. Türk denizciliğinin hemen hemen bütün 
problemlerini kapsayan geniş önerilere ve gerçekle
re uygun bir raporu müzakere ediyoruz. 

Türkiye denizciliği, maalesef arzu edilen seviye
de gelişememiş bir denizciliktir. Biz denizcilik deyin
ce, yalnızca gemi çalıştırmayı anlıyoruz. Halbuki bu
gün denizcilik, deniz ticaretinden denizaltı servetleri
ne, denizaltı servetlerinden deniz üzerindeki sınırlara 
varıncaya kadar birçok dış ve iç problemleri uhdesin
de toplayan geniş bir mesele haline gelmiştir. Bu me
selenin çözümünde, Türkiye Cumhuriyetinde büyük 
bir dağınıklık göze çarpar. 

Denizcilik konusunda, Türkiye'de en geniş yetki
lere haiz teşkilat olarak Ulaştırma Bakanlığımız var
dır halen. Ulaştırma Bakanlığı, bir taraftan deniz 
ticaret hizmetlerini düzenler iken, diğer taraftan biz
zat bu hizmetleri bünyesinde barındırdığı iki umum 
müdürlük vasıtasıyla yapar. Diğer taraftan, Osman
lı İmparatorluğundan 'kalma yasalar ile, çevre kirli
liğinin, denizlerin kirlenmesi bölümünü önlemeye ça
lışır. Fakat bunlar için ne teşkilatı yeterlidir; ne büt
çelerle kendisine verilen ödenekler ve ne de bugünkü 
teşkilat yapısı. 

Türkiye denizciliği üzerine ilk eğilme, bu araştır
mamızda olmamıştır. 1974 yılında yine böyle bir araş
tırma yapılmış; o dönemde Milli Savunma ve Ulaştır
ma Bakanlıklarıyla, ilgili tüm bakanlıklar ve özel sek
tör bir arada çalışarak, Türk denizciliğinin mesele
lerini, Türk Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi, 
Türkiye limanlarının geliştirilmesi, Türkiye gemi in-
şaiye endüstrisinin geliştirilmesi, Türkiye'de deniz 
mahsullerinin, su ürünleri dediğimiz mahsullerin ge
liştirilmesi konusunda dört ayrı grupta toparlayarak, 
hatırımda kaldığı kadarı ile 20'yi aşkın raporu ilgili
lere sunmuştur. Ne yazıktır ki, bu raporlar da yine 
devletin arşivlerinde kalmaktan öteye gidememiştir. 

Bunun nedeni, her şeyden önce bu hususları ger
çekleştirebilmek için muhakkak bir kanuna ihtiyaç 
olmasıdır. Bu kanun evvela deniz hukuku yetki tasa
rısı şeklinde sevk edilmiş; fakat o, mahdut kapsam
lı olduğu için bir hizmet ifa edememiş. 

I Bunun dışında, Türkiye Gemi İnşaiye Genel Mü-
I dürlüğü, Türk Deniz Ticaret Genel Müdürlüğü ve 
I hatırımda kaldığı kadar Türkiye Limanlar Genel Mü-
I dürlüğü diye 3 teşkilat yasası Meclislere sevk edil-
I miş, bunlar da dönemlerde kanuıJaşamadığı için ka-
I dük olmuştur. 

I Araştırma raporu sonucundaki teklifler arasında, 
I bugüne kadar yapılan bu araştırmalar da gözönünde 
I tutularak, Türkiye'de bu hizmetlerin tek elde toplan-
I ması ve bir deniz bakanlığının kurulması önerilmek-
I tedir. Bu, ilk aşamada doğru gözüken bir düşünce-
I dir. Ancak şunu hemen belirteyim ki, her bakanlık 
I bir personel ister. Türkiye'de ise, deniz personeli he-
I men hemen en pahalı personeli teşkil eder ve rakibi-
I niz olarak özel sektör vardır. Özel sektör kadar üc-
I ret veremediğiniz takdirde, bu değerli personeli bu 
I bakanlığın bünyesinde tutmanız mümkün değildir. 
I Ona ya'kın bir ücret verebilmeniz içinse, bu tip per-
I soneli özel bir personel yasası ile istihdam etmeniz 
I gerekir. Bu ise Türkiye'de birtakım başka kuruluşla-
I rın da kendisinde böyle bir hakkı görmesi yüzünden, 
I bir türlü çıkamayacak bir yasa haline gelir. 

I Araştırma raporunun, deniz ticaret filosunun ge-
I liştirilmesi, limanların işler hale getirilmesi, daha çok 
I liman yapılması, gemi inşaat sanayii için gerekli en-
I düstrilerin Türkiye'de yapılması meselelerine aynen 
I iştirak ediyorum; fakat bu meselelerin kökenlerinin 
I ve nedenlerinin, bu meseleler neden devam ediyor ko-
I malarının raporda daha geniş yer almasını canı gönül-
I den isterdim; fakat raporda almış olduğu bölümüyle 
I dahi, okuyacak arkadaşlarıma ışık tutacak seviyede

dir. 

I Bir örnek vermek istiyorum: Türkiye'de aşağı yu-
I karı gemi inşa sanayii kamu kesiminin hemen hemen 

elindedir, çelik işleme kapasitesi itibariyle. Ama ne 
1 yazıktır ki, Türkiye'de çeliği üretenin de devlet olma

sı itibariyle, devletten çeliği alıp devletin gemi yapa-
I maması durumu ilginçtir. Halbuki, malzeme akımı 

omadan geminin olması mümkün değildir. 

O halde, şayet bu araştırma raporu Yüce Meclis 
tarafından kabul edilirse, bu önerileri gerçekleştire
cek bir sorumlunun tayini ve bu Öneriler istikametin
de bir yasanın Meclislere şevki, bu yasa içinde de bu
radaki önerileri gerçekleştirme durumunda kalan, fa-

I kat bu yasaya dahil olmayacak kuruluşları bağlayıcı 
hükümlerin bulundurulmasında yarar görürüm. Aksi 
takdirde, kurulacak bir bakanlık da bugün Ulaştır-

j ma Bakanlığımızın veya herhangi bir bakanlığın ya-
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pabileceğinden daha fazla bir şey yapamaz, tecrübe
lerim bunu göstermiştir. 

Raporun, deniz ticaret filosu konusundaki bir bö
lümüne bir miktar değişik zaviyeden bakmak istiyo
rum. Türkiye'de ithal mallarının düşük nispet dahi
linde kendi gemilerimizle taşınmasının kanımca bü
yük bir anlamı yoktur. Türkiye sadece kendi ithal et
tiği malı kendi gemileriyle taşımamalı, dünyanın it
hal ettiği malların büyük bölümünü taşır hale gelebil
meli. 

Biran için düşünün ki, Türkiye yalnızca kendi ken
dine yeterli bir ülke haline gelirse, yani nazari ola
rak dışarıdan hiçbir imal ithal etmezse, Türkiye'nin ti
caret filosu ne taşıyacak? irhaç edeceği malları. Son
ra ne olacak?.. 

O halde, Türk Deniz Ticaret Filosu, her şey
den önce, kendi içinden dışa doğru bir açılabilmeli. 
Bugün Yunanistan - ki dünyada birinci oluyor filo 
kapasitesi itibariyle, 19 milyon DW ton civarında, 
Türkiye'nin aşağı - yukarı 19 katı - gemileri bütün 
bütün dünyanın mallarını taşıyor. Dolayısıyla, bu 
araştırma raporunda meseleye bir miktar da bu za
viyeden bakmakta yarar vardır. 

Diğer bir konu : 
Deniz ticaretinin bütün dünyada uygulanan ku

rallarının Türkiye'de geçerli olacağını kabul etmek 
mecburiyetindeyiz arkadaşlar. 

Yugoslavya gemi yapmaktadır, gemiyi devlet şir
keti yapmaktadır. Yugoslavya'da gemi yapan şirketin 
başında bulunan zata Yugoslav Hükümeti muayyen 
bir dolara kadar serbest harcama yetkisi tanımıştır. 
Sualini sormaz onun; sadece sorduğu, yıl içinde prog
ramlandırdığı gemiyi yapabilmesi ve satabilmesidir. 
Tabii bunlar bugün için Türkiye'de kolay kolay ka
bul edilebilecek durumlar olmadığı gibi, bunları ka
bul etsek de, bunları uygulayabilecek kişileri de bu
lamayız. Çünkü bunlar hep sorgu sual konusu ya
pılmıştır. 

440 sayılı Yasa çıkmıştır, güya iktisadi Devlet 
teşekkülleri, 2490 sayılı Kanuna tabi değildirler. Hal
buki o iktisadi Devlet Teşekkülleri öyle yönetmelik
ler yapmışlardır ki, 2490'a tabi olsalar idi ondan çok 
daha iyi olur idi. Dolayısıyla, memleketin ulaştığı 
ekonomik düzeye paralel olarak ve bu ekonomik dü
zeyi yükseltici seviyede birtakım yasaları çıkartmak 
mecburiyetinde olduğumuzu, bilhassa deniz konu
sunda unutmamamız gerekir. 

Raporda sigorta mevzuu zikredilmiş. Bugün Tür
kiye, bütün dünyada uygulanan sistemin tam tersine 

bir sigorta sistemini uygulamakta. Nasıl rekabet- ya
pacak DB Deniz Nakliyat? Mümkün değil, nasıl ya
pacak, yani? DB Deniz Nakliyatının navlun alabil
mesi için birtakım masraflar yapması lazım, ama bir 
devlet şirketinin o masrafları fatura almadan yapma
sı mümkün değil. Karşı taraf ise devlet değil, Yuna
nistan veya başka bir millet o rahat rahat faturasız 
olarak o masrafları yapıp, DB Deniz Nakliyatın ta
şıyacağı yükü rahatlıkla taşıyabilir. 

Tersaneler arasında kordinasyon: 
Sayın Komisyon Başkanı da bilecekler, Sayın Ba

kan da bilecekler; Ulaştırma Bakanlığının, hemen he
men her Ulaştırma Bakamnı meşgul eden bir konu
sudur. Ama, bir planı da yapılmıştır; 1974'te yürür
lüğe girmiştir, 1987'ye kadar Türkiye tersanelerinin 
yapabileceği gemiler tespit ve tayin edilmiştir. Bu 
gemiler siparişe de bağlanmıştır; Gölcük'e bağlan
mıştır, Taşkızak'a bağlanmıştır, başka tersanelere bağ
lanmıştır, yapılmıştır, denize indirilmiştir; motor bek
lemektedir. Daha ne kadar bekler bilinmez. Veyahut 
kızaktadır, Karabük'ün saç vermesini beklemektedir. 

Bu bakımdan, bu Araştırma Komisyonu raporu 
kabul edilirse, çıkacak olan veya kurulacak olan te
şekküle birtakım maddi imkânların özel hukuk hü
kümleri içerisinde tanınmasında fayda ve yarar var
dır. Şunu ifade edeyim ki, Ulaştırma Müsteşarı ol
duğum sırada yaptırdığım bir araştırmada, DB De
niz Nakliyatın bir tersanesinde (A) sayıda kaynakçı 
hiç iş yapmadan maaş alırken, (B) tersanesinde bir 
(C) sayısındaki kaynakçıya fazla mesai vermek sure
tiyle - toplu sözleşmenin amir hükmü olduğundan do
layı - çalıştırdığımız olmuştur. Gayet tabiidir ki, bun
ların tümü gemi maliyetlerini artırıcı hususlardır. 
Pahalı bir gemi ile deniz ticaretine çıkacaksınız; ucuz 
gemi ile çıkan kişi gayet tabii ki sizden çok daha kâr
lı çalışacaktır. 

Özetlersem sayın milletvekilleri, Araştırma Komis
yonu raporu deniz konusunda gerçeklere değinmek
tedir. Bu gerçeklere dayalı olarak ileriye sürülen öne
rileri ve teklifleri Yüce Meclisin benimseyip, bu tek
lifler istikametinde gereğini yapabilmek için yürütme 
organına gerekli direktiflerin verilmesinde yarar gö
rür, Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceyhun. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Os

man Orhan Çaneri, buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA OSMAN ORHAN ÇA-

NERt (Çanakkale) — Sayın Başkan, sayın milletve-
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killeri; bugün Yüce Mecliste özel gündem konusu 
olan bir araştırma komisyonu raporunu müzakere 
ediyoruz. Bu rapor üzerinde . Cumhuriyet Halk Par
tisinin görüşlerini ortaya koymak üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Bu Araştırma Komisyonunun kurulmasında öncü
lük eden arkadaşlarım, özellikle İçtüzüğün 102 ve 
103 ncü maddeleri ve Anayasanın 88 nci maddesine 
göre bir görev yapmışlardır. İçtüzüğün 102 nci mad
desinin son fıkrası şöyledir: «Meclis Araştırma Ko
misyonunun raporu hakkında Genel Kurulda, genel 
görüşme açılır.» şimdi yaptığımız husus budur, iş bu 
safhadadır. Bundan sonrası da İçtüzüğümüzün 99, 
ICO ve 101 nci maddeleri kapsamı içerisinde genel 
görüşme şeklinde sürecek, sonuçta komisyonun ra
poru değerlendirilmek üzere Büyük Millet Meclisi ve 
onun bünyesinden çıkacak olan hükümetlere tevdi 
edilecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hususta gö
rüşümüz şudur: Bir kere 10/1 numaralı bu Araştırma 
Komisyonumuz görevini hakkıyla yapmıştır. Raporu 
tetkik ettiğimizde, bu komisyonun iyi bir mesai ver
miş olduğunu görürüz. 

Bu meselenin, konuşulan şu huşunun ikinci bir 
yanı var. Büyük Millet Meclisinin gündemine bakar
sak, halihazırda, benim tespit edebildiğim kadarıyla, 
29 adet Meclis Araştırması ve Genel Görüşme öner
gesi var. Şimdiye kadar burada kabul edilip, komis
yonların kurulması için de bir o kadar, belki daha 
fazla komisyon meselesi yukarıda, durmaktadır; ama 
raporu sonuçlandırıp buraya getirmek gereği olduğu 
halde, gerek İçtüzüğün, gerekse Meclis çalışma ve 
teamüllerinin gereği olsa, gerekli sonuçlar alınama
maktadır. Bunu şu şekilde ifade etmek isterim: Bu
gün burada görüştüğümüz genel görüşme kapsamı içe
risinde ele aldığımız Araştırma Komisyonu raporu, 
Yüce Mecliste görülen nadir olaylardandır. Esasın
da bunun esprisi şudur: Meclis baza konularda bilgi 
edinmek, aydınlanmak üzere bu müesseseden isti
fade eder. 
Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına bu 

husustaki temennilerimi söylemek isterim. Çok kıy
metli bir raporla karşı karşıylayız. Bu raporun gerek 
Yüce Meclis, gerekse Hükümetler tarafından iyi de
ğerlendirilmesini arzu ve temenni ediyoruz. 

Kıymetli arkadaşlarım, deniz ve denizle ilişkiler 
ve denizoiliğimizlin önemi üzerinde durmak istiyo
rum. Bir kere, Türkiye'de yurdumuzun şöyle bir 
özelliği var: 8 bin kilometreden fazla bir sahil mev-
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cut. 67 1in 42 tanesinin denizle olan hududu var, 
sahili var. Bu kadar geniş bir kapasitenin ortasında 
bulunan yurdumuzda, bakıyorsunuz sahil kenarında 
kurulmuş olan bir köyün, bu ekonomik içerikli un
surdan, yani denizden faydaianamadığmı görüyo
ruz. 

Şimdi şunu söylemek işitiyorum: Denizin ve deniz
ciliğin ekonomik bir içeriği vardır. Bugün ekonomi
si sıknıtı içerisinde bulunan ydrdumuzun, memleketi
mizin bu potansiyelden (istifade etmediği bir gerçek
tir, etmemesi de yürekler acısı bir olaydır; bu yıl
lardır sürüp gidiyor. Halen denizcilik konusunda ay
dınlanma çabası içerisinde olduğumuzu bugünkü mü
zakereler ortaya koymaktadır. 

Ekonomik içeriğini rakamlarla ifade etmek iste
rim. Bir taşımacılık konusu vardır denizcilikte. Ba
kınız nasıl yürekler acısı bir olay ortadadır. Yükün 
- gerek kuru yük, gerekse petrol olarak - Türkiye'de 
ithal ve ihraç bakımından % 95'i deniz yoluyla ya
pılmaktadır, ki dünya taşımacılığının da % 80'i de
niz yoluyla yapılıyor. Bu, % 951i deniz yoluyla ya
pılan bu taşımacılığımızın % 18'i Türk bandralı Türk 
Bayraiklı gemilerle, % 82'si de döviz ödeyerek ya
bancı gemilerle yapılmaktadır; bunun mali tutarı şu, 
mali portesi: 685 milyon dolar navlun ödüyoruz. 
Aşağı - yukarı 113 milyar liralık ihracat - ithalat ka
pasitemizin 100 milyar liralık kısmı deniz yoluyla 
nakledilmekte ve bugünkü kur meselesini de ele alır
sak, büyük bir meblağ, milyarlarca lira da navlun 
olarak dışarıya verilmektedir. 

İşte arkadaşlar, bu kapasitenin Türkiye ekono
misi bakımından bir kaldıraç, bir manivela olduğunu 
kabul etmek zorundayız. Denizcilik Türkiye için ha
fife alınacak bir konu değildir^ Bunalım içerisinde 
bulunan Türk ekonomisinin bir manivelası olduğunu 
kabul etmek zorundayız ve soruna bu açıdan eğilmek 
zorundayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, bugün taşımacılığı yapan 
1 699 910 DW tonluk bir ticaret filomuz var. Bunun 
büyük bir kısmı devletin, bir kısmı da özel sektö
ründür; *ama küçücük bir komşumuz olan Yunanis
tan'ın dünya deniz taşımacılığında birinci olduğunu, 
- Sayın Ceyhun'un dedikleri gibi - aşağı - yukarı 12 -
13 kat bizden büyük olduğunu da kabul etmek zo
rundayız; Olay budur. Niye Türk denizciliği bu 
halde kalmıştır, komşuları niye bu derecede ileriye 
gitmiştir? Bu hususlar raporda belirtilmiş, kısa da ol-

. sa belirtilmiş, bu sorunun özüne inikniştir. 

— 266 — 



M. Meclisi B : 30 

Arkadaşlar, denizctiliık istiihdam yaratan bir sek- I 
tördür; işsizliğin hüküm sürdüğü memleketimizde de
nizciliğin bu açıdan görülmesi lazım. I 

Ekonomik içeriği içerisinde bakınız neler vardır; I 
Bugün dünya petrol araştırması denizlerde yapılmak
tadır. Kara petrol araştırmacılığının ötesinde, deniz- I 
lerde araştırmıa yapılmış, İngiltere ve Yunanistan bu- I 
gün petrol İhtiyacının çoğunu denizden temin etmek- I 
tedir. 

Denizin bir özeliği de beslenme konusudur. Üç I 
yanı denizle çevrili olan bir yurdun beslenme sıkın- I 
tısı içerisinde olan halkına hizmet götürmek, deniz I 
içerisindeki besin kaynaklarından istifade etmek şek- I 
liyle olur. Türkiye olarak bu noktada da değiliz, 
çok gerilerde bulunuyoruz. I 

Keza, turizm açısından; gerek iiç turizm gerekse I 
dış turizm açısından denizin önemini inkâr edeme- I 
yiz. I 

Denizin ve denizciliğin ikinci bir meselesi de dış I 
politik etkenliktir. Bunu son yılarda yakinen yaşa- I 
dik; Kıta sahanlığı konusu karşımıza çıktı, karasuları I 
hududu tespiti karşımıza çıktı. Yunanistan ile iliş- I 
kilerimizde deniz sorunlarının ön safta yer aldığını I 
biliyoruz. I 

Arkadaşlar, deniz ve denizcilikle ilgili olan bu I 
raporun İçeriğinden, ki Adalet Partisi Sözcüsü arka- I 
daşıma iştirak ediyorum, Yüce Mecliste okunma- I 
sında fayda vardır, fakat bir vesikadır, bir kitap- I 
cıktır, her arkadaşın okuması da mümkündür. I 

Bir de denizciliğin genel sorunları vardır, özel I 
sorunları yanında. Bunun en önde geleni deniz kir- I 
lenmesi konusudur. Arkadaşlar, bu çevre sağlığı I 
açısından, turizm açısından, deniz kaynaklarına et- I 
kin olması bakımından deniz kirlenmesi meselesinde I 
bu kavrama sahip olmakta çok geç kaldığımızı zan- I 
«ediyoruz. Birleşmiş Milletlerin dahi ta 195rierden I 
itiibaren 1957'lerde gerçekleşen girişimleri vardır. Biz I 
henüz bu konuda pek gerilerdeyiz. Zannederim bu I 
olayı çok arkadan takip ediyoruz. Deniz kirlenmesi I 
meselesi esasında Türkiye'nin bir sorunu da değil, I 
beynelmilel bir sorundur, ama Türkiye'nin kendi sa- .1 
haillerini kirletmekte âdeta çaba sarf ettiğini gördü- I 
ğümüz için üzgünüz. Hiç bir önlem alınmıyor. Me- I 
seleyi bu açıdan da ele almak zorundayız. I 

Denizcilikte bir trafik sorunu var. Türkiye'de bu I 
bir problemdir, raporda da yer almış. Özellikle I 
bizde Boğazlar trafiği ki, Çanakkale Boğazından I 
Karadeniz'e kadar o geçiş hattı boğazlar trafiğiyle I 
ilgilidir. 1977 yılında raporda beirtildiğine göre; I 
32 700 gross tonluk gemi geçmiştir. | 
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Türkiye'deki sahillerde bulunan şehirlerin bilhas
sa Çanakkale ve istanbul Boğazındaki yerleşim mer
kezlerinin trafik aksaklıkları dolayısıyla büyük bir teh
likeyle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Heran, tra
fik tüzüğünün eskimiş olması dolayısıyla bu tehlike 
ile karşı karşıyadır bu şehirler. Eğer büyük facialar 
olmuyorsa, Allah'a çok şükür, bu bir şans eseridir. 
Bunun üzerine eğilmek lazım. 

Şimdi denizciliğin özel sorunlarına geliyorum. 
Özel dememin sebebi şu; yalnızca yurdumuzdaki de
nizcilik konulan olmasıdır. 

Bir kere denizcilikte mevcut kapasite değerlendi
rilmiyor. Yıllardır bu sorunun darboğazları gideri
lememiş. Raporda özellikle bu konular çok iyi be
lirtilmiştir. 

Denizcilikte söz sahibi olan devlet kuruluşlarımız 
Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Türk Anonim 
Şirketi 440 sayılı Kanunun kapsamı içerisinde KİT 
şemsiyesi altında bugünkü durumuyla - bunu söyle
mek zorundayız- gelişememiştir. Büyük bir atılım, 
büyük bir revizyon, büyük bir yönetim yeniliği ge
tirmek mecburiyetiyle karşı karşıyayız; zarar etmek
tedir. 

Yine rapordan öğrendiğime göre -/ki, özel not
larımda da mevcuttur - 25 yıldır, 27 yıldır Deniz
cilik Bankası 2 kere, 2 yıl kâr etmiş, 25 kere de zarar 
etmiş. Elde deniziyle, gemisiyle personeliyle, ter-
sanesiyle ve gerçek kuruluşlarıyla büyük bir kapa
site var; ama bu kapasitenin değerlendirilemediğini 
görüyoruz. İşte bu noktalar Sayın Kayacan'ın Baş
kanlığında oluşan Araştırma Komisyonu Raporunda 
yerini iyi almıştır. 

Türkiye'de Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat 
Anonim Şirketinin elindekiler ise; Deniz Nakliyat 
Anonim Şirketinin elinde yük gemisi olarak 60 gemi 
var, personel olarak devlet kesiminde 89 819 kişi 
çalışıyor - özel sermayenin istihdamı ayrı Mr mese
ledir - 347 gemiye sahibiz bugün; 165 tanesi devlet 
kesiminde ve 182 tanesi de özel kesimde olmak üzere 
ve bu derece az buçuk bir potansiyelimiz var; «nıa 
dağınıklığımız var. 
Her ne kadar raporda yer almışsa da bunun se

bepleri üzerinde kısmen durmak istiyorum, ki son 
1970 yılında Denizcilik Bankası 1 milyar liralık bir 
zararla kapatmış bilançosunu, Deniz Nakliyat da 
yarım milyarlık bir zarar ile kapatmıştır; biri 1 mil
yar, diğeri yarım milyar zararla kapatmıştır. Bun
lar yürekler açısı görünümlerdir, üzerine gitmekle 
ancak bunun altından kalkabileceğimizi tekrar beKirt-
mek istiyorum. 
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Raporda şöyle bir cümle de var: «Bugün Deniz-
cıilik Bankası, denizciliğimiz için yararlı bir mües
sese olmaktan uzaktır.» 

Bence, benim görüşüm ve partimin görüşüne gö
re de durum budur. Bu olayların raporda böylece vu
rucu bir şekilde tespitinde fayda olduğu kanısıyla, bu 
meseleleri iyi bir şekilde ortaya koyan arkadaşlarımı, 
kutlamak gerekir. 

Arkadaşlar, özel sermayenin sorunları da yürek
ler acısıdır. Özel sermayenin bugünkü şekliyle, ya
pısıyla Türkiye denizciliğinde yeri vardır; bilhassa 
deniz nakliyatı ve tersaneciMk bakımından, gemi in
şaatı bakımından.; 

Arkadaşlar, bürokratik engeller vardır. Bugün, 
gene rapordan öğrendiğimize göre, deniz ve deniz 
taşımacılığı ile ilgil 40 yasa, 78 kararname ve tü
zük mevcuttur fci bunların çoğu, kanımca, tatbikatını 
yapan arkadaşlarım gayet iyi bilirler, işlerliği olma
yan yasalar ve tüzükler olduğu kanısındayız. Bunu, 
konuşmamın sonunda da, keza raporda da önerildiği 
gibi, bir noktaya getirmek isterim. Ve şunu da 
yürekler acısı bir manzara olarak söylemek isterim, 
M denizciliği plan hedeflerine göre yürütecek bir 
makam, tam yetkili bir makam mevcut değildir. 
Devlet sektöründe 30'dan fazla makam bu işe karı
şıyor; yine rapordan öğreniyoruz. Özel sektörde ise 
150'den fazla bir ünite var. 

Ulaştırma Bakanlığının, ki ben de bu komisyon 
içinde çalışmış idim, etkinliği azdır bu sektör üze
rinde. Bu bir zaaftır. Hükümetin bir parçası olan 
Ulaştırma Bakanlığının bu konuya hâkim olamama
sının nedenli, yasa noksanlığı, bir noktada organi
zasyon noksanlığıdır. Özellikle bu otoriteyi ortaya 
koymak lazımdır. Raporun sonunda bu otorite baş
ka bir biçimde şekillendirilmiş, bir Denizcilik İşleri, 
Deniz ve Denizcilk işleri Bakanlığı kurulması öneri
liyor. Bu bir çözüm yoludur. Buna da bir değer 
vermek lazım. Bunu da değerlendirmek lazım. Bu, 
sayın hükümetlerin, Yüce Meclisin bileceği bir iş, 
ama bu temenninin yerinde olduğunu kabul ediyo
rum, partim adına da bunu söylemek listerim. 

Arkadaşlar, benim tespit edebildiğim kadarıyla, 
deniz ve denizcilikle ilgili politikalar, plan kavramı 
içindeki politikalar yanlıştır. 8 bin kilometre sahili, 
42 il hududu olan ve ekonomik içeriği olan bu mese
leye ayrı bir şekilde yaklaşmak lazımdır. Evvela şu
nu söylemek isterim - bir arkadaşım da burada ifade 
etti, gayet güzel ifade etti - denizaiMk iki nokta 
arasında gemi işletmek manasına gelmez, Denizcili

ğin beynelmilel bir platform içerisinde halledilmesii 
lazım gelen sorunları vardır. Çünkü denizcilik sade
ce yurdun taşımacılığını yapacak bir kapasite, bir 
görünüm içerisinde halledilecek olursa, bir atıl ka
pasitenin yaratılması tehlikesiyle karşı karşıya kalı
nır. Onun i için şimdiye kadar tetkik ettiğim plan
larda ki, maalesef bu planda da - açık açık söyle
mek isterim- mesele yanlış ortaya konmuştur. Şöy
le koymak gerekir: Bu söyleyeceğim husus raporda 
yerini almıştır. Türkiye'de deniz taşımacılığında plan
lar bir görünüş, bir ilke ortaya koymuşlardır, yan
lış bir ilkedir. Kendi kendine yeterli olma ilkesidir 
bu. Buradan kurtulmak, bu ilkeden kurtulmak, 
dışarıya açılmak mecburiyetindeyiz, beynelmilel alan
da bu oyunu oynamak zorundayız. Bu, denizcili-
ğin maalesef soyutlanamayacağı bir meselesidir, bir 
sorunudur. 

Arkadaşlar, bizde plan hedefleri şöyle tayin edil
miş: Gemi tonajım artırmak. Bu plan döneminin 
sonunda gemi tonajını şu noktadan alacağım, bu nok
taya kadar getireceğim demek, yanlış yaklaşımdır. 

BAŞKAN — Sayın Çaneri, konuşmanızı topar
layın, müddetiniz doluyor. 

OSMAN ORHAN ÇANERÎ (Devamla) — Topar
layacağım Saym Başkanım. 

Şu şekilde ortaya koymak lazım, ki bunu rapor 
gayet iyi belirtmiş, pazar bulmak, deniz ticareti ve 
navlun politikasını tespit etmek, ondan sonra gemi 
tonajı üzerine gitmek... 

Arkadaşlarım;, bu sorun, üzerinde çok konu
şulması gereken bir meseledir, fakat Araştırma Ra
porunun detaylı bir şekilde tanzim edilmiş olması, 
bizim için iyi bir hedef olmuştur. Esasında bu ba
kımdan müsterihiz. Yüce Meclisin bu raporu de
ğerlendireceği kanısındayız, 

Yalnız şunu söylemek istiyorum ki, Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşleri, bu raporun ortaya koy
duğu görüşler doğrultusundadır. Gerek mevcut Hü
kümetimizin programı, gerekse parti programımız
da bunlar ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. 

Sözlerime son verirken tekrar temenni etmek is
tiyorum. Partim adına da söylemek istiyorum, bu 
Araştırma Raporunun Yüce Meclis tarafından kabul 
edilmesinden sonra içeriğinin iyi değerlendlirümesıi, 
lüzumlu yasaların bir an evvel Yüce Meclise getiril
mesi ve Yüce Meclisin bu raporunun, Türkiye'nin bu
günkü ekonomik çıkmazlarına çare bulacak şekilde 
bir manivela olduğu, denizciliğin bir manivela ol
duğu, ekonomik bir manivela olduğu görüşünü de 
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unutmayarak bir noktaya gelmesini temenni ediyor, 
partim adına, Cumhuriyet Halik Partisi adına hepi
nizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarımdan alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çaneri 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Turan Kocal. 

Efendim, Sayın Etem Ezgü, bar tezkere gönder
miş, Divanın eksik olduğunu bildirmiş; arkadaşımıza 
haber gönderildi hemen geliyor. 

Sayın Kocal, buyurun efendim. 
MOP GRUPU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın mlletvelçilleri: 

Deniz ve demiz işleriyle ilgili bir araştırma ra
poru üzerinde miüzaıkıere açılmış bulunuyor. Ben de 
MitJyetçü Harete ParitlM Grubu adına bu mevzuda 
ıgoriüışlertımiizıi ifade ötmldk için kürsüye gelmiş bulu-
Kpyoruim, 

ıBuıgüm Türtoiıyetaiizlde üç tarafı densizlerle çevriiı 
bir ilke olmasına rağmen denizlerden gerektiği mük-
ıtoardla yararllanamadığıımızı hepimiz biliyoruz ve ben
den evvel tkonuışan arlkadaşlarım da aynı sözü söyle-
miiişllerdliır mana iltilbarjyle ve buıgiin demizterdetn ge
rek! sekiyle faydalanabilmek içim gemi yapımım
dan, imamlardan, taşımacılıktan ve deniz; ürünlerin
den de en iıyi bir şeklide yararlanma imkânlarını 
arayıp buliaSbıÜlimelkltür. 

V^tliınlM ussun boıylu ailtaaimialk için teferrtııaita 
germek istemiyorum; fakat şu bir gerçdk ildi, bugjüru 
yalnız ıtaşıımacılılkjta, TürMye'nin Mıal ve ihraç etti
ği ürünlerin % 77'si maalesef yabancı gemiler va-
sıjtasrylia yapılmalktadır. % 23'ü Türk bandıralı ge
mlerle yapılabilmekte. Üç tarafı denizlerle çevrili 
olan, ülkemiz içim bu çok hazin, bir gerçekitiır. O hal
de, taşımıacıhğınıdam İmamlarına kadar, işletmecdlıi-
ğine kadar ve su ürünlerinden de gerekli şekliyle fayda-
lanmıaik hepimizin 'arzu ve düşüncesidir. Bu fayda
lanmayı ıcerrüm edebimek için mevcut yasallar 
ve yöneömıellilklierle burnun mümikiiiin, olacağına biz 
dnanımııyorıuız. Kesiklikle mevcut yasalar ive yönetme-
lilkier Türkiye'de derMerlimizıden gerekli şekliyle is
tifade edıiıtaesliinli im!kâm|sız 'hale götürmüş durumdadır. 

Hatırıimda yanlış kalmadıysa 32 tane bu mev
zuda kanun ki, 'bulnların bir kısrmı da askeri deniz
le iigü olsa dahi, 70'in üzerinde de yönetmelik var 
ve hepsi de hemen hemen birbirleriyle ters durum
da. Halnglisfadien: hareket edecektim ve neticeye nasıl 
varacalkisın? 

Bir mlilsal vermek öıstoeriiım. 
1. ETEM. EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, 56 

ncı rniadde çok sarûhtür. Dûvanın bu eksikliğiyle ıbu 
şekilde hareket, laiyüseffiği belirtir. Diivan Üyesini 
çağırın yahultlta ctoıumü kapatın. 

ıBAŞKAN — Efendilim, Kanunlar Müdürlüğüın|ün 
personelli arkadaşı bulmaya gitmişlerdir, şiimdi. ge-
J!ir. Hakinsiniz Sayın Ezgü. 

İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Oturumu kapatı
nız o -vaıklJt efendim. 

-BAŞKAN — Efenıdi'm, 56 mcı maddeye göre za
ten Divanın 'boş (fcallrnaması lazımdır. Zorunlu hal
terde yalımız o birleşim için geçerli olmak kaydıyla 
ve soma ermek üzere olan işlertin tamamlanması 
amacıyla, oturumum uzatılması Genel Kurulum; ka
rarına bağlıdır. Bir daıkika daha gelmediği takdir
de muameleyi Üikmal edeceğiz efendim. 

Buyururu Sayın Kocal, devam ediniz. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Bir misal ver
mek isıteriim dedim. Deniiz %ldtmeöMğinin bir lişlet-
mesıinda Sayın Balkan arzu ederlerse ismini ver&rlim 
:kemdleırin(e, bir ayda bu işletmede müşteri olarak 
bir kişi (bulunuyor, bir ay müddet içerisinde. Gelen' 
müşteri tek bir kişi. O işletmenin tüm personeline 
o aylıik fazla mesai olarak ödenen para 78 bin Bıira 
arkajdaşŞarırnı. Bu vakıa. 

!Bu, Baikaplığun bir suçudur diye söylemiyorum, 
mevcut yasalar ve ye^etmıellMeriım getirdiği bir neti
ce. O halde denizlerden gerekli şekliyle istifade ede-; 
blmıek için, ıbu yasalları ve yönetrmelMerıi ıtoparlayam 
ve hepsimi de için© alto ve denizden gerelkli şekliyle 
yardımı sağlayabilecek bir düzeye, bir yola bu işlet-: 
meyi getjiırmıek lazımıdır. Bu nasıl olacaktır? Milliyet
çi Hareket ParttlM Grubu olaralk, geçen sene'ci büt
çe müızaikereleri sırasında da lifade etmiş olduğumuz 
gabi, Türkiye'den çok daha az deniz imifcânlarına safhlip 
olan ülkeler, o, kendi ülkesinin ekonomilk gücünü 
deniiz yollarıyla, deniz işletmeleriyle ve ürünleriyle 
Ifcailkındırmış olmalarına rağmen, Türkiye'nin bu hu
susta 'gerekli listöiıfadeyi sağlayamadığına göre, muhak
kak ve muhakkak surette işlemesiyle ve deniz ürünlerini 
de içerlilsıkııe alan bir Deniızoilk Bajkanllığının kuıralirnıa-
sını şant görüyoruz. Ama, nıeVcut Ulaştırma Baikanr 
lığı içerisinde de bu, biraz evvel söylemiş olduğum. 
32 kanun, 75'in üzerinde yönetmelikleri kaldıran ve 
hepsini bir güzergâh üzerinde toplayıp da rantabl 
b'ir çalışma sistemine getirecek bir geme! müdürlük 
haline getirilmesi de bir çözüm yolu olabilir; ama 
ibiz söylüyoruz, 'Miliydrjçi Harefkjât Partisi Grubu 
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olara'k, muhalkkaık fok Denizcilik Bakanlığının ku
rulmasını şant görüyoruz. 

Fazla vaktinizi ailma'k istemem. Araşitırtma Ko
misyonunun başında bulunan! Sayın Kemal Kaya-
can, bu hususita söz saıbibli olan bir parlamenıter aır-
'kadaşınnzdıır. Kendlisiine itimadımız sonsuzdur. Bilgi 
sahibidir ve arkadaşlarıyla beraber araştırma neti
cesinde varmış oldukları neticeyi Hükümetin ve bil-
ihassıa Sayın Bakanlığımızın bu husus üzerinde 'titiz
likle durmak suretüyle, Araştırma Raporunun Mec
liste kalbulıünden sonma, haliyle gereğinin yaıpılma-
sıını biz, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olıaıraik 
beklemekteyiz. Neticesliınjden de memnun olacağız. 
Türik Milletime de yararlı olacağına inanıyoruz. 

Hepinizli saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Kocal... 
M'il'ii Selamet Partisi Gnufbu adınıa Sayın Abdulalh 

Tomlba, buyurun efenıdlim. 

MSP GRUBU ADINA ABDULLAH TOMBA 
(tstanlbul) — Muhterem Başkan, sayın üyeler; 

Tüılk Deniizciliğliniiıı Geri Kalış SebeplerM Araş-
tınma KoorKisyonıu kurulmasıyla çok lisabetlü bir ka
rar oılınmıştır. Bu münasebetle, denizcilikle ilgili şa
hıslar dertleriınü, meseleleriım" anlatabilme, Yüce 
Meclise gelirebilme iımlkânına kavuşmuşlardır. Bu 
işi lidare edenler de, kısmen bile olsa, dûn/ya çapında 
•bir işkolu olian denlizcilği ve onunla ilgffii meseleleri 
kaynaklarından öğrenme imkânlarına sahip olma 
durumuna gelmişlerdin. Gördükleriımliz, öğrecıdiiıkile-
ırikrüiz ibizterli hem üzmüş hem de bütün limkâmsız-
hlk'lara rağmen iptidai usul ve çalışmalarla meydana 
getirilen esenler, göğsümüzü kalbaıltmış, Ibizlere gurur 
venmliştir. Gördüıklerimüz ve öğrendiklerimizin ya
nında, hazırlanan rapor muhtasar geçilmiş bir ra
pordur. Zamanittu imkânsızlığı ve dar bir çerçeve 
içinde hazırlanmış olması, meselelerin daha derin
lerime inıitaesine manii olmuştur, 

Üç tarafı denizle çevrili bir ülke olan Türkiye' 
mizde ecdadımız yıllarca Karadeniz ve Akdenizi bir 
göl haline getirmiş, kuvvetli ve güçlü bir deniz filosu, 
harp donanması kurmuş, dost, düşman gemilerini, 
donanmalarını dize getirmiştir. Ecdadımız, altı ayda 
bir harp filosu meydana getirmiştir; fakat bugün 
1,5-2 senede ancak 1 000 veya 2 000 tonluk bir ge
miyi ancak yapabiliyoruz, işletmeye sokabiliyoruz. 

Türk denizciliği, Türk gemiciliği tarihinin hiç bir 
devrinde bugünkü kadar ihmale uğramamış, bugün
kü kadar bir kenara itilmemiştir. «Az evvel gördük
lerimiz bize gurur verdi» dedim, eğer imkânlar veri

lirse, Türk denizcisi ve işçisi tarihinin o parlak de
virlerine dönebilir, bu mevzuda ileri bir imkân ve 
teknolojiye sahip memleketler seviyesine çıkabilir, 
hızına erişebilir. 

Bir deniz adamı ve gemici olarak, huzurlarınızda 
bu raporun hazırlanışı dolayısıyla Komisyona ve Ko
misyon Başkanına teşekkürü bir borç bilirim. 

Muhterem milletvekilleri, Hükümet olarak Türk 
denizciliğinin meseleleri üzerine eğilmek mutlaka el
zemdir ve bunu bilhassa rica ediyorum. Raporda 
serdedilmiş olmasına rağmen, konuya ışık tutması 
ve açıklık getirmesi bakımından görüşlerimi Yüce 
Meclise açıklamakta fayda mülahaza ediyorum ve 
arz ediyorum. 

Denizciliğimizi teşvike devam etmeliyiz. Teşvik 
ve uygulamadaki uzmanların meslekten olmalarına 
dikkat edilmeli, gemi proje fizibilite raporlarının tet
kiki ve projelerinin tasdiki her hangi bir meslekten 
olanların kontrolünden çıkarılmalıdır. Bu, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Dairesinde 
bilhassa dikkate çarpar. 

Gemi sigortalamalarında Türk Loytu yeterli ve 
beynelmilel loydlar seviyesine çıkarılmalıdır. Başka 
loytlara sigortalanma yasaklanmalıdır. Bilhassa, 
Türk Loytu kurulmuştur, fakat Amerikan ve Fran
sız loytlannın mevcudiyeti, onların Türkiye'deki 
temsilcilerinin çok güzel bir organize ile çalışmış ol
maları Türk loytuna bu imkânları sağlamamaktadır. 
Bunu bilhassa, bir kanunla mı, bir yetkiyle mi, nasıl 
yapacaksak, Türk loytuna kaydolmayı mecburi kı
larsak hem kendi loytumuzu teşvik etmiş oluruz, 
hem de milyonlarca lira değerindeki dövizimizin dı
şarıya çıkarılmasına mani olmuş oluruz. 

Kamu sektörüne, Türk denizciliğini ve gemicili
ğini teşvik etmek için kredi vermeye devam etmeli
yiz. Bu, 1976 senesinde yapıldı, fakat onu takip eden 
senelerde maalesef durdurulmuştur. İthal kaynakları 
kolaylıkları yapılmalıdır. Döviz transferlerinin kolay
laştırılması lazımdır. Bilhassa gemicilerden vergi alın
ması gereklidir. Denizci memleketlerle rekabet için 
navlun indirimi karşılığında prim verilmelidir, çün
kü komşu memleketler, bilhassa Yunanistan, Yugos
lavya, Bulgaristan, Romanya bu şekilde hareket et
mektedirler. Denizcilerden ve armatörlerden vergi 
alınmamaktadır. Vergi indirimi halinde aradaki dö
viz farkını prim olarak Devlet kendilerine ödemekte
dir. Böylece diğer memleketlerle navlun hususunda 
ancak rekabet yapabiliriz. Bugünkü şartlar altında 
diğer denizci memleketlerle rekabet yapabilmemiz 
mümkün olmamaktadır. 
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Gemi yapım sanayii teşvik edilmelidir. Tersane
ler için arazi ayrılmıştır Tuzla civarında; fakat bu 
arazi altyapısı yapılmış olduğu halde sahiplerine he
nüz verilmemiştir. Sahiplerine verilse denizciliğimiz 
bilhassa çok gelişme kaydedecektir. Bilhassa Haliç 
bir çamur deryası olmaktan, hurda yığınlarıyla dol
maktan kurtarılmış olacaktır. Özel olarak gezdiğimiz, 
Haliç'teki tersane sahipleri, Komisyondan bilhassa 
bunları rica ettiler ve büyük bir ümitle Tuzla'da ay
rılan arazilerinin kendilerine verilmesini beklemek
tedirler. Tersanelerimiz iptidai çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, halen kriko 'ile ve liftin 
uskuru üzerinden çekmelerle sac eğilmekte sac bü-
külmekte ve birbirine yapıştırılmaktadır. Halbuki 
teknolojisi ilerlemiş memleketlerde bu gibi durumlar 
preslerden geçer ve sac olduğu gibi yerine konulur, 
kaynak yapılır. Bizdeki bu şekil çalışma, zaman ba
kımından bize büyük kayıplar vermektedir. Tersane-
öilerimize bu imkânları sağlamalıyız. Bunlar yapıldı
ğı takdirde 1 sene 2 sene yerine 6 ayda bir gemiyi 
denize indirme imkânına sahip kılabiliriz tersanecile-
rimizi. 

Tersane kredisi verilmelidir, verilen miktar artı
rılmalıdır. Teknolojinin ilerlemesi için imkânlar ta
nınmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Pendik Tersanesinin 
otuz sene evvel temeli atılmış, kurulması kararı alın
mıştır. Bu tersane için bir çok mühendislerimiz, işçi
lerimiz Japonya'ya. ve denizcilikte ileri gitmiş mem
leketlere staj için, bilgilerinin artırılması için gönde
rilmiştir; fakat aradan otuz sene gibi bir zaman geç
miştir; bu müddet içerisinde bu gönderilen teknisyen
lerin ve mühendislerin bir kısmi ölmüştür, bir kısmı 
emekliye ayrılmıştır; fakat Pendik Tersanesi halen 
denizciliğe cevap verecek bir duruma getirilememiş
tir. Bunun biran evvel tamamlanması ve işletmeye 
konulmasını, bilhassa Sayın Bakanımızdan istirham 
ediyorum. 

Kamu sektörüne olduğu gibi özel sektöre de im
kânlar tanınmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, armatörlere gemi yapılma
sı için kredi verilmektedir. Bu kredi, uzun vadeli ve 
orta vadeli kredidir. Orta vadeli kredi 5 sene, uzun 
vadeli kredi ise 7 sene içerisinde ödenmek mecburi
yetindedir. Bunların ödemeleri, kredinin alınmaya 
başlandığı andan itibaren iki sene sonradan başla
maktadır. Fakat, bazı sebepler dolayısıyla alınan kre
diler, geminin muhtelif sebeplerle yapılması, işlet
meye konulması sebebiyle gecikmektedir, tki sene gi

bi kısa bir zaman, hemen gelmektedir. Bu durum mu
vacehesinde, gemi yapan şahıs, eğer bir yan geliri de 
yoksa, bu kredi taksitini ödemekte zorluk çekmekte
dir. Halbuki, diğer Avrupa memleketleri ve başka 
memleketler, bunların, hem ödeme sürelerini uzatmak
ta ve 15 sene, 20 sene gibi bir süre tanımaktadır kredi 
alan şahıslara, hem de gemi işletmeye girdikten 3 sene 
veya 5 sene sonra ödenmesini istemektedirler ki, bu 
yerinde bir karardır. Bunun aksi, az evvel arz ettiğim 
gibi bizim armatörlerimizıin başına gelmektedir ve 
armatör, gemi yapıcısı çak müşkülatlarla karşılaşmak
tadır. Bunun düzeltilmesi gerekir. 

1926 yılında çıkan Kabotaj Kanunu çok eskidir. 
Yeni bir kanuna ihtiyaç vardır. Halic'in bir an evvel 
temizlenmesi her manada şarttır, ki bu da Tuzla'da-
ki tersanelerin sahiplerine verilmesiyle gerekli olabile
cektir. Denizcilikle ilgili 40 kanun vardır. Bunların 
tamamı Denizcilik Temel Kanunu adı altında birleş-
tiri!lmelidir. 

Haklarımızı Yunanlılar gaspetmek istemektedirler. 
Ege meseleleri milli menfaatlere uygun olarak çözüm
lenmelidir. 

Denizlerde petrol ve tabii gaz aramaları yabancı 
devletlerin engelleri aşılarak hızlandırılmalıdır. 

Su ürünlerinden tam olarak 'istifade edilmeli, fa
kir fukaraya deniz ürünleri ucuz olarak yedirilebol-
melidir, 

Denizcilikle ilgili 10 kadar okul arasında herhan
gi bir koordinasyon kurulamamıştır. Bugün bir tek 
denizcilik okulu vardır. Bu denizcilik okulu da bu
günkü şartlarda denizciliğimize elverişli değildir, da
ha doğrusu yeterli değildir. Çünkü her sene çok az 
mezunlar verebilmektedir. Bugün denizciliğimiz bü
tün ağır şartlara rağmen süratle gelişmektedir. Bunun 
için armatörlerimiz ve denizcilerimiz gemi adamı bu
lamama durumu karşısındadır. Bilhassa gemi kaptanı, 
gemi makine personelinin dışında, gemici olarak ta
bir ettiğimiz gemi adamı da yetişmemektedir. Bun
ların yetişmesi için bundan evvelki hükümetler bir 
teşebbüs yapmışlardı. Birçok yerlerde orta ve lise de
recesinde gemi adamı yetiştirmek için, okullar açıl
ması için temaslara başlamışlardı. Fakat zannediyo
rum bir tek Ordu'da bu okul açılabildi. Henüz me
zun verip vermediğini de bilemiyorum. Fakat sürat
le, bilhassa Denizcilik Okulunun akademi haline ge
tirilmesi, lise ve orta seviyede gemi adamı yetiştirmek 
için meslek İselerinin açılması zaruri bir hal almış
tır. 
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Muhterem rniletvekMeri, Milli Selâmet Partisi 
Grubu olarak, Araştırma önergesinin lehinde oy kul
lanacağız. Bu önergeye katılıyoruz. 

• Hepinizi sevgiyle, hürmetle selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tomba. 
Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL KAYACAN (Ankara) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Denizcilik araştırması konusunda ko
nuşan ar̂ badaş'larımıZi birçok konuları size açıkladı
lar; ben Komisyon Başkanı olarak, kısa bir vezin için
de arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, her alanda olduğu gibi, de
nizciliğimiz de ço'k eskidir. Tarihimize nazaran, Ma
lazgirt'ten 19 sene sonra denizle çıktık. Aşağı yukarı 
10 asırdır denizlerde gemiler gezdirdik. Atlas Okya
nusundan Büyük Okyanusa kadar seferlerimiz var. 
Kâh çok iyi durumlara, kâh bozuk durumlara düş
tük; fakat şu muhakkak ki, milletimizd» bir denizci
lik kabiliyeti vardır. Son aşıra baktığımızda, bir şeyi 
ihmal ettiğimizi görürüz; deniz ticaretini. İlk kamu 
teşkili 1843'te Kaptan Paşa tarafından başlatılmış, 
185'l̂ de de denizde Şirketi Hayriye ile ilk özel teşeb
büs başlamıştır. 

Bu başlayan teşekküller zamanla inkişaf etmiş, 
kamu teşkili Mm değiştirmiş, Seyrü Sefaıin İdaresi ol
muş ve özel teşebbüslerde bir ilerleme olmuş. Fakat 
Birinci Dünya Harbi mağlubiyeti, maalesef bütün bu 
ilerlemeleri durdurmuş. 

Cumhuriyetin ilanında tonajımız 82 bin küsur 
tonluk eski gemilerden ibaret bir filo idi. 

Büyük Atatürk, her alanda olduğu gibi bu alan
da da kalkınmak için birçok esaslar koymuş ve he
pinizin bildiği gibi ilk anakanun denecek Kabotaj 
Kanunu 1926'da çıkartılmış. 

1928'de, Fatih'in yaptığı tersaneler Bahriyenin 
malı iken, iktisat Bakanlığına devredildi ve ondan 
sonra denizcilikte yavaş yavaş bir ilerleme oldu. 

1950'lere gelindiğinde birçok aşamadan geçildi. 
Denizcilik ismi değiştirilerek bir çok organizasyon
lara tabi tutuldu. Nihayet 1951'de hepinizin bildiği 
Denizcilik Bankası kuruldu. 

O gün için, o günkü şartlara çok uygundu. An
cak, bugün Kanunu okuduğumuzda, Devletin yapa
cağı yetkileri dahi elinde tutmuş bir müessese haline 
gelmiştir. 

1968'lere kadar denizciliğimizde ciddi bir ilerle
me görmedik. Fakat, 1968'den sonra hükümetlerin 

aldığı kararlarla denizcilikte bir hamle başlamıştır. 
Ne yazık ki, planlamamız bu hamlelere ayak uydu
ramamıştın 

Birinci Beş Yıllık Plan, bir acemilik devresi ka
bul edilir. Fakat ikinci Beş Yıllık Plan, Üçüncü Beş 
Yıllık Plan ve hatta açık konuşmak lazım, Dördün
cü Beş Yıllık Plan dahi denizciliğimizi ilerletecek 
anadoneleri ortaya koymuş değildir. 

Bu zaafları gidermek için hükümetler kararlar al
mıştır. 1968'den sonra alınan kararlarda bir ilerleme 
olduğunu arz etmiştim. Bu ilerleme daha çok kamu 
kesiminde oldu, özel teşebbüs inkişaf; edemedi. Çün
kü gemi fiyatları çok artmış, gemi tipleri çok değiş
miş ve kredi olanakları da daralmıştı. Deniz ulaştır
macılığında sayın arkadaşlarımız, Türkiyemiztin du
rumunu belirttiler. Şu acı hususu bir kere daha vur
gulamak lazımdır: Navlun olarak ödediğimiz para 
bütün gayretimizle yaptığımız ihracatın 1/3'ünü geç
mektedir. Eğer tedbirler alınmazsa önümüzdeki yıl 
bu 15 milyar, 20 milyara yükselecektir. 

Bunun ananedenleri şunlardır: Sayın milletvekil
leri, kusur kişilerde ve hükümetlerde değildir. Ku
sur; sistemdedir, organize bozukluğundadır, yasalar
dadır. Bütün planlan tetkik buyurunuz Dördüncü 
Plana kadar, hedef yanlış verilmiştir, «Gemi tonajı» 
denmiştir. Gemi tonajı, denizciliğin inkişafında amaç 
değildir. Amaç, deniz siyasetidir, deniz ticaretidir. 
Gemi tonajı ve liman bunun en yakın aracıdır, yü-
rütücüsüdür-

Buna ait bir misal vermek isterim: Elimizdeki 
tonaj ithalat, ihracatımızın % 40'ını fazlasıyla kar
şılayacak bir tonajdı. Geçen seneki netice şu oldu, 
% 18'ini karşılayabildik ve en büyük filomuz olan 
60 gemilik DB Deniz Nakliyatı yarım milyardan 
fazla zarar etti. O halde gemi tonajına istinat ettiri
len konu, yanlıştır. Biz pazarlama bulacağız, deniz 
siyasetini sağlayacağız, bunu ancak iki unsurla yürü
teceğiz. Gemi ve liman, tahmil tahliye. 

Gemilerimiz: Bugün 1 milyon 700 bin tona ya
kın gemi var, bu gemilerin mühim bir kısmı uluslar
arası anlaşmalarımıza aykırı sistemdedir. Birçok li
manlara alınmazlar. Bunları yenilememiz gerekir. 

Gemi inşa gücünde gücümüz çok fazladır. Gemi 
konusunda anahatamız, Hükümetimiz, hükümetler 
bir kredi veriyor, fakat krediyi kontrol eden bir mü
essese yok. Taban var, 3 bin ton, tavanı mevcut de
ğil. Bu alınan gemi, inşa edilen gemi Türk ekonomi
sine uygun mudur, fizibilitesi nedir? Bu incelenmi
yor. Her kişi veya müessese bulabildiği maddi ola
nağa göre gemi yaptırıyor, gemi alıyor. 
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Halbuki, tonajın tespiti, gemi vasıflarının genel 
olarak tayini lazım; şu tip gemi Türk ekonomisine 
uygundur diye. Bu yapılmadığı için 3 - 5 sene sonra 
Türkiyemizde gemi inşası ve gemi temini nedeniyle 
büyük bir darboğazla karşılaşacağız. 

Tersanelerimiz: r 
Türkiye'de 31 tersane var. 2'si Askeriyenin, De

niz Kuvvetlerinin, 5 tanesi kamu teşkilinin, 24 tanesi 
özel teşebbüsün. Bunların içinde teknolojisi yüksek 
olan Deniz Kuvvetleri sonra kamu sektörü gelir ise 
de, özel teşebbüste de büyük bir güçle ilerleme ar
zusu; vardır. Kısaca arz edeyim; 25 bin ton ve aşağı 
tonajdaki her cins gemiyi bugün Türkiye'de inşa 
edecek kudretteyiz. Ciheti askeriye bunu yaptığı gi
bi, özel teşebbüs de bunu inşa etmek gücüne sahip. 

Bu arada, hepinizin bildiği, 2 tersanemizin duru
mu üzüntü vericidir. Yıllardır inkişaf ettirilemeyen 
izmir'deki Alaybey Tersanesi ve kırk senedir inşası 
bitirilemeyen Pendik Tersanesi. Bunların makineleri 
gelmiş, çürümeye terkedilmiştir. Bugün Pendik Ter
sanesinin yalnız havuzunun bitmesi Türkiye'ye bü
yük bir ekonomi kaynağı olacak, büyük gemiler ha
vuz için yurt dışına gitmeyecektir. 

Hükümetin aldığı bir karar gene : Tuzla'da 19 
parsellik gemi arazisi ayrılmış ve geçmiş hükümetler 
150 milyon lira harcayarak altyatırım yapmıştır. Bu 
güzel tesislerden amaç, Boğaz'da ve Haliç'deki o der
me çatma tezgâhların nakledilerek, buraların başka 
ticareti işleri ve turizme yardım amacıyla kullanılma
sıdır. 

Gezilerimizde şunu öğrendik ki, deniz inşasının 
fazla para getiren bir unsur olduğu dikkate alınarak, 
hayatında gemi yapmamış bazı firmalar, Tuzla'daki 
tesislere taliptirler. Herhalde bunu dağıtacak olan 
Ulaştırma Bakanlığının bu konuya önem vereceği
ni tahmin ediyoruz. 

Pendik Tersanesi tamamlanamamış/tır. Bunun ana 
nedeni, kendisini dahi idareden aciz olan bir Genel 
Müdürlüğe bağlı.oluşudur; bu Genel Müdürlük, De
nizcilik Bankasıdır. Denizcilik Bankası 27 senede iki 
kere kare geçmiş bir müessesedir. Kuruluşu nedeniy
le bu müessesenin kâr etmesine imkân yoktur. Ken
disini idare edemeyen bu müesseseye, Pendik Tersa
nesi gibi dev bir teşekkülün inşa sorumluluğunu ver
mek, bu tersanenin inşa edilmemesi demektir. 

Yıllık gemi ihtiyacımız ve kapasitemiz : Planla
manın yaptığı hesaba göre, yılda 500 bin ton gemi
ye ihtiyacımız vardır. Şu andaki kapasitemiz, 90 bin 
ton çelik işlemek suretiyle tek vardiya, yılda 360 bin 

| tondur; iki vardiya olduğu takdirde, 500 bin tonun 
üstünde gemi yapacak güçteyiz. Pendik Tersanesi 
devreye girerse, ilk yılda 75 bin, üç dört sene sonra 
300 bin tonluk bir kifayet elde edeceğiz. Yalnız acı
dır ki, 360 bin tonluk kifayete karşı, 1976 yılında 
Türk tersanelerinde yapılan gemi tonajı 90 bindir ve 
bunun ancak 40 bin tonu gezebilmiştir; çünkü, di
ğerlerinin gerekli makine ve teçhizatı ithal edileme
miştir. 

Gemi ihtiyacında ve gemi almada en büyük eksi
ğimiz, kontrol müessesesinin olmamasıdır. Hükümet
ler, yapabildiği kadar, elinden gelen yardımı yapmış, 
kredi imkânlarını sağlamıştır; fakat o kadar... Kont
rol yok. Niçin bu gemiyi yapıyorsunuz? Bunun pla
nını kim tasdik eder? Bugün 2 katlı bir ev yapsanız, 
belediyeden tasdik almak - mühendislerin imzası da
hil - tetkik edilmek zorundadır; denizcilikte bu mev- • 
cut değil; mal sahibi, bin bir müşkilâtla bulduğu pa
ra ve hükümetten aldığı kredi ile, cam istediği tipte > 
gemi inşa ettirebilir. Soran yoktur ve bu işi bilen de 

I yoktur. 

İstanbul Liman Başkanlığına gidiniz, kendisine 
22 liman bağlıdır. «Kendi bölgenizde kaç tane gemi 
yapılıyor, kaç tonluktur?»' dediğinizde cevap yoktur; 

I çünkü onun mesuliyeti değil. 

Bir de bu arada, inşa edilen ve alınan gemiler için, . 
I Ulaştırma Bakanlığının bilgisi, tasvibi ve MiMi Sa-
I vunmaya sorma ihtiyacı dahi duyulmamaktadır. • 

I Liman, iskele, barınaklara gelince; şu anda 144 
liman, iskele, barınak ve yat limanı mevcuttur; bu-

I nun 20 tanesi büyük limandır. Limanlarımız, Bayın-
I dirlik Bakanlığı tarafından inşa edilir; fakat ne çare 
I ki, hakiki kullananın fikri alınmaz, onun dedikleri 
I de yapılmaz. Bugün bu limanlarımızdan önemli olan 
I birkaç limanı arz edeyim : Haydarpaşa, Samsun, 

Mersin dolmak üzeredir; liman bakım - tutumu diye 
I bir şey yoktur. Bugünkü organizasyon, liman bakı-
I mından, hayret edilecek kadar bozuktur; Türkiye'nin 
I mevcut, bu arz ettiğim 144 liman ve iskelesi 12 ayrı 
I makama bağlıdır. Kocaman İstanbul şehrinin limanı, : 

sağ tarafı Devlet Demiryollarına, sol tarafı Deniz-
I yollarına taksim edilmiştir ye birbirlerine yardımları 
I da yoktur. 

I Yasalarımız ve bunlarla ilgili konular: Halen 40 
] yasa ve 78 tüzük vardır; bunların iki üç tanesi hariç, 
I bugün bunlara, «Denizciliği yürütmeye engel olan 

yasalar» diyebiliriz. Bunların hepsinin değiştirilmesi 
I gereklidir, şarttır. 
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Ulaştırma Bakanlığının, bir yetki kanunu tasa
rısı hazırlayıp, Meclise sunduğunu öğrendik. Komis
yonumuzca, bu yetki kanunu tasarısı şu anda uygun 
değildir. Evvela denizciliğin anakanununun çıkması 
lazımdır ve ondan sonra da, bu 40 yasa ve 78 tüzüğün 
düzeltilmesi için Ulaştırma Bakanlığına yetki verip, bu 
kanunların düzeltilmesi cihetine gidilmelidir. 

Denize ait davalar, çarpışma ve ihtilaflar: Bunlar 
için özel bir mahkeme olmadığından, bu davalar çok 
uzun yıllar devam etmektedir. Denizcilikte istikbali 
genişleyecek bir memleket olduğumuza göre, hiç ol
mazsa İstanbul'da bir «Deniz Mahkemesinin» kurul
masını Komisyonumuz lüzumlu görmektedir. 

Bu arada bir de ikinci önemli husus, denizcilikte 
müeyyide yoktur. Bugün yasalar çıkmıştır; gemiyi çe
virip de, «Bu, yasaya uygun mu hareket ediyorsun? 
personelin yasalara uygun mudur?» diyecek bir ma
kam yok. Bugün jandarma olsun, deniz polisi olsun, 
bunlar polisiye işler ve kaçakçılıkla meşguldürler. Bu
gün Boğazdan çıkan bir gemiyi çevirip de, kaptanının, 
çarkçısının kim olduğunu, limandaki kayıtlara uygun 
olup olmadığını ve hatta taşıdığı malı dahi soran bir 
makam mevcut değildir. Bu yüzdendir ki, Türkiye' 
deki kaçakçılık olaylarının çoğu denizden yapılmakta
dır, karadan değildir. Hepimiz gözümüzü bir tek 
TIR'a uzatmaktayız. TIR'ın nihayet alacağı 40 ton
dur. Ufacık bir koster dahi 1 500 ton taşır ve bugün 
Boğazdan içeri her gemi istediği malı getirir, istediği 
kaçağı da sokar. 

Neden olduğu bilinmiyor, dört beş sene evvel Yü
ce Meclise sunulan Sahil Muhafaza Teşkilâtı Kanunu 
reddedilmişti; tekrar geleceği öğrenilmiştir; bunun 
kabulü, bu önemli ihtiyacı giderecektir. 

Kısaca, trafik - gemi kurtarma işlerine gelmek is
tiyorum. Trafik sorunu, Denizbankın Kuruluş Ka
nunu gereğince Denizbanka verilmiş bir sorumluluk
tur; bilhassa Boğazlar bölgesi en kritik bölgedir; ge
çen sene geçen gemi adedi 32 700'dür. Yalılara çar
pan gemilerden bir tanesi köprü ayağına da çarpabi
lir ve bundan evvel olduğu gibi yangınlar da çıkabi
lir ve akıntılar nedeniyle Haliç yanar. 

1973'te, Başbakanın emriyle bir hazırlık yapıldı. 
Bu hazırlık görevi sivil ve askerden müteşekkil bir 
heyete verildi; bu görev 1974 başında Ulaştırma Ba
kanlığına verildi. 4 seneyi geçtiği halde, Boğazlar tra
fiğine ait en ufak bir değişme yapılmamıştır. Gemi 
kurtarma - yangın, en iptidai tarzdadır; kılavuzluk 
hizmeti, aslında Denizbanka verilmiş bir sorumluluk 
ise de, Denizbank yalnız kendisinin komutasında olan | 

limanlarda bunu yürütmekte; diğer yerlerde, arz etti
ğim gibi, Devlet Demiryollarından rafineriye kadar 
muhtelif ellere dağılmış durumdadır, 

Bu arada, denizcilerin en önemli bir derdini de 
Yüksek Heyete arz etmek isterim. 1937 yılında çı
kan 3222 sayılı Telsiz Kanunu; bu kanun, 500 tondan 
aşağı tonajdaki gemilerin telsiz kullanmasını, telsiz 
telefon kullanmasını yasaklamıştır. Bu yüzden, ufak 
gemilerde büyük can kayıpları olduğu gibi, turizm 
sektörüne de darbe vuran bir kanundur bu kanun. Bu 
sabah cereyan eden bir olayı arz edeyim, İstanbul'dan 
telefon edildi; içerisinde 18 kişi bulunan 250 tonluk 
bir motorumuz geçen ayın 19'undan beri kayıptır. 
Dışişlerine rica ettik, Moskova'ya ve çeşitli yakın yer
lere telgraflar çekti; fakat herhalde bunlar öldüler. 
İşte, bir telsiz olsaydı, daha ilk tehlike anında bu tel
sizle haber vermek imkânına sahip olacaktı. 

Yüce Meclise tekrar arz edeyim ki, 3222 Sayılı Ka
nunun, 1937 yılında olmayıp, 1978 yılını yaşadığımız 
dikkate alınarak değiştirilmesi şarttır. 

Bu arada, heyetimiz, su ürünlerini de inceledi. 
Halkın gıdası çok önem taşır; bütün dünya bununla 
mücadele ediyor; balıkçılık için, neredeyse devletler 
birbiriyle harp edeceklerdi. Hükümetler bunu da dü
şünmüş ve 1971 yılında Su Ürünleri Kanunu çıkarı
larak, bütün yetkiler Tarım Bakanlığına devredilmiş 
ve geniş salahiyetler verilmiş; Ziraat Bankasından kre
diler, motor ithali vesaire.. 

Gezilerimizde şunu gördük ki, balıkçılığımız aynı, 
eski yerinde olup, kıyı balıkçılığından ileri geçmemiş
tir. Yaptığımız araştırmada, bunu düzeltecek teşkilat 
kanunu çıkmadığı için, Tarım Bakanlığı, «Bunu yapa
madık» diyor. 

Bir de acı olarak şunu arz edeyim: Bu müessese
lerin - hangisinin olursa olsun - başındaki zata sor
duğumuzda, karşımıza ziraat mühendisi çıktı; balık
çılık ve denizcilikten anlayan kişiler değil. 

Su ürünleri bakımından Enerji, Orman ve Milli 
Eğitim Bakanlığı ile birçok ihtilaflar varmış. Bunlar 
üzerinde en çok durduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı 
oldu. 9 milyon lira sarfı ile Beykoz'da yapılan okul, 
kanun ve kararnamesi çıktığı halde, Tarım Bakanlığı
na halen devredilmiş durumda değil. 

Personel ve eğitim durumu: 
Personel durumu ihtiyaçtan çok fazladır. Yüce 

Meclise asıl arz etmem gereken husus, iftiharla söy
leyebilirim ki, gemi inşa ve gemi yürütmede Türkiye 
Büyük bir personel potansiyeline sahiptir. En güzel 
gemileri yapacak işçimiz, mühendisimiz mevcut.. 
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Bugün denizciliğin eğitim ihtiyacı, yalnız kaptan
lık, çarkçılık keyfiyeti değildir; pazarlaması vardır, 
hukuku vardır, limancılığı vardır, kılavuzluğu vardır. 
Yıllardır bir mücadele verilir: Yüksek Denizcilik Oku
lu, fakülte olsun. 

Yüksek Heyete şunu arz etmek isterim ki, Yüksek 
Denizcilik Okulunun fakülte olması, sivil denizciliği
mizin eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak bir faktör de
ğildir. Yapılacak iş, bir «Denizcilik Üniversitesi» kur
maktır; bunun için de, Yüksek Denizcilik Okulu fa
külte olacak, gerekirse bazı okullar yüksekokul ola
rak buna bağlanacak ve bilhassa bugüne kadar yapı
lamayan deniz araştırması vesaiıesi işleri de bu mües
seseye verilecektir. Tek başına Yüksek - Denizcilik 
Okulunun fakülte olması, tekrar arz ediyorum - Ko
misyon üyeleri de aynı fikirdedir - tek başına fakülte 
olması, deniz ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır; bir 
«Denizcilik Üniversitesi» kurulması şarttır. 

Denizle ilgili mali konular çok geniş bir mahiyet
te. Kamu sektörü 6 yerden para almaktadır; özel sek
törün aldığı para daha kısıtlıdır ve yasalar, af buyuru
nuz tabirimi, bir taraftan kaşığıyla verip, sapıyla göz-
çıkartan mahiyettedir. 

Bugün denizcilikte tatbik edilen kredilerin en çok 
üzerinde durulanı orta vadeli kredidir; bu kredi 5 yıl
lıktır, 2 sene sonra ödenmeye başlanması gereklidir. 
Bu krediyi alan arkadaş gemisini yaptırmaktadır. Eli
ne kırk para almadan kredinin hepsini Merkez Banka
sına yatırır, «Şu motoru, bu radarı, şu yedek makine
yi istiyorum; şu saç da şunlar» der. Bunlar gelmez; 
karaborsadan alınan saclarla gemi inşa edilir, suya 
iner; fakat 2 sene dolmuştur, Merkez Bankası «Taksi-
dini ver» diye kapıya dikilir ve bu arkadaşlar dünya
nın parasını vererek faizle para bulur, malını mülkü
nü satar ve bu şekilde de, «Denizciliği inkişaf ettiri
yoruz» denir, Olmaz böyle şey arkadaşlarım. 

BAŞKAN -— Sayın Komisyon, müddetiniz dolmak 
üzeredir, lütfen toparlayınız. 

ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANI KE
MAL KAYACAN (Devamla) — Başüstüne efen
dim. 

Özel olarak yaptığımız incelemede bir hususu da 
Yüksek Heyete arz etmek isterim. 1968 - 1975 yılları 
arasında özel teşebbüse tahsis edilen 800 küsur mil
yon liranın ancak 219 milyon lirası kullanılabilmiş. 
Bu, hayret edilecek bir şey. İncelediğimizde şunu gör
dük: Bürokrasi engelleri, Deniz Bankın para dağıtma
da rehber oluşu, kredilerin hakiki mal sahiplerine 
direkt banka tarafından verilişi ve Deniz Bankın ara
dan çıkarılması en ehven yol olacak. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisin kararıyla gö
reve başlayan Komisyonumuz 17 bakanlık, Devlet 
Planlama Teşkilatı, Merkez Bankası ile görüştükten 
sonra, 21 müessese dolaştı; bunlar işçi sendikaların
dan Teknik Üniversiteye kadar, en güç şartlarda gemi 
yapılan yerlerden en yükseğine kadar gezildi; dernek
ler, odalar, Mühendisler Birliği dahil. 

Bu 41 makamla yapılan görüşmeler, her yerin özel
liğine göre sualler hazırlanmak, cevabı alınmak sure
tiyle yapıldı. 

Size arz ettiğim, bu, özet; 4 bin sayfalık raporun 
ve 500 sualin çok çok kısa bir özetidir. 

Denizcilik konusunda aldığımız sonuç, aydınlık 
olmayan bir görünüm içinde. Size böyle bir sonuç arz 
ettiğimden ben de üzgünüm; yalnız teselli tarafımız 
da var; 

Personelinden sanayiine kadar, çok güçlü bir dal 
olan denizciliği, yasalarda gerekli değişmeler yap
mak suretiyle reorganizasyonda yapılacak düzeltme
lerle bir anda şahlandırmak, kalkındırmak ve zararın 
telafisi cihetine gitmek olanağımız mevcut. Yıllardır 
konuştuğumuz, «Üç tarafımız denizle çevrilidir» sö
zünü fiiliyata dökmenin zamanı gelmiştir. 

Deniz ticareti yapmamız için evvela organizasyo
numuzdan başlayarak, yasalarımızın düzeltilmesi şart
tır. Dış ticareti yalnız bir para kazanma metaı olarak 
değil, sosyal ve politik yönlerden de Devleti güçlendi
recek bir unsur olduğunu kabul etmek ve bilhassa 
kuvvetli bir denizciliğin, kuvvetli bir milli savunmaya 
da müessir olacağını bilmemiz gerekir. 

Komisyonumuzun görüşü şudur ki, Cumhuriyetin 
ilanından bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetler, 
deniz ticaret branşma büyük önem vermiş, paralar 
harcanmıştır. Bugün bunların îoplamını bulmak ola
naksızdır. 

Organizasyonun düzelmesi: Organizasyonun dü
zelmesini ancak komisyonumuz şu şartla uygun gör
mektedir; 30 makama dağılmış olan denizcilik yetki
lerinin bir elde, bir bakanlıkta toplanarak, bir «Deniz 
İşleri Bakanlığı» kurulması. 

Sayın milletvekilleri, deniz ticaretimiz bugün yurt 
ekonomisini sömüren bir unsurdur. Bunu, yurt eko
nomisine katkıda bulunacak bir yola sokmamız la
zımdır. Nasıl ki, Deniz Kuw«tleri, Türk kıyılarını ko
ruyan bir güç ise, Türk Deniz Ticaret Filosu da, de
nizlerde yurt ekonomisini koruyan bir unsur olmalı
dır. 

Şöyle düşünceler de olabilir: Ulaştırma Bakanlığı
nın yetkilerinin verilmesi ve bugün size sunduğumuz 
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bu rapora göre bazı değişmeler yapılarak organizas- ı 
yon düzeltmeleri. 

Tarih bölümünde tafsilatlı arz etmedim vakit kıt
lığından; 1939 da kurulan Ulaştırma Bakanlığına, bu-

. güne kadar birçok konularda yetkiler verildi; fakat 

. bunlar, zamanında kullanılmadığı için, bugün 30 ayrı 
makamın eline dağılmış vaziyettedir. Bugün denizci-

j likte istediğiniz organize düzeltmesini yapıp, yine 
. Ulaştırma Bakanlığına bağladığınızda, netice alma-
yacağız; yine birkaç sene sonra, yine bu mukaddes 
çatı altında, parlamenterler bu konuyu dile getirmek 
ihtiyacını duyacaklardır. 

Lütfettiğiniz müsaadeyle, komisyonumuzun iyi bir 
: çalışma yaptığına inandım. 

Bize verdiğiniz yetkiler için Yüce Meclise saygılar 
. sunarken, Komisyon arkadaşlarımın çalışmaları ve 
bana olan itimatları dolayısıyle kendilerine de şükran
larımı sunarım; derin saygılarımı arz ederim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayacan. 
Hükümet söz istiyor mu efendim? 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (Af-' 

yonkarahisar) — Evet Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hükümet. 
ULAŞTIRMA BAKANI GÜNEŞ ÖNGÜT (Af-

yonkarahisar) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliğimizin geliş-

tirilememesi sebepleriyle ilgili Araştırma Komis
yonunun değerli çalışmalarıyla hazırlanan raporu, 
Türk denizcliğine ışık tutacak nitelikte gördüğümüzü 
ve bu vesileyle, denizciliğimize enine boyuna tartış
ma imkânı verdiği için şükranlarımı ifade etmek iste
rim. 

Gerek gruplar adına ve gerekse şahsı adına söz 
alan milletvekilleri ve Komisyonun Sayın Başkanının 
görüşleri, çalışmalarımızda özel bir değerlendirmeye 
tabi olacaktır. Türkiye'mizde nasıl kanunların tevhi
di gerekiyorsa, deniz ile ilgili mevzuatın da tevhidi 
gerekliliği bir kere daha ortaya çıkmış bulunmakta
dır. Öncelikle mevzuattaki bu çok dağınıklığı gider
mek amacıyla Bakanlıkta tek tek tasarılar üzerinde 
durmak geniş zaman alacağı cihetle, 40 kanun ve 150 
den fazla tüzüğün biran önce zamanımız şartlarına 
uydurulması ve devreye girmesini teminen Yetki Ka
nun tasarısını Yüce Meclislere sevk etmiş bulunmak
tayız. Bu Yetki Kanun Tasarısıyla 27 kanunda de
ğişiklikler yapılacak ve böylece deniz ticaretimizin ve 
deniz ticaret filosunun, gemi inşa sanayimizin geliş
tirilmesi ve deniz ticareti politikasının esaslarına iliş-

ı kin bu tasarıyla bir an evvel icraya dönük çalışmalar 
yapılmış olacaktır. -

Kanunların tevhidi cihetine gidilirken, ayrıca, li
manlarla ilgili 618 Sayılı Kanundaki tadil teklifi Ba
kanlığımızca da uygun mütalaa edilmek suretiyle, ko
misyonlarda takip edilmekte: ve neticelendirilmeye ve 
Yüce Heyetinize getirilmeye çalışılmaktadır. 

Ayrıca, değişik kuruluşlar tarafından işletilen li
manları tek elde toplayarak, yönetim, teknik ve tari
fe bakımından birliği sağlamak ve limanların daha 
iyi işletilerek, yörelerine daha çok faydalı olmaları 
için Bakanlığımız tarafından hazırlanan yasa tasarısı 
son şekline getirilmiş bulunmaktadır. 

Ancak, tasarının kamu iktisadi teşebbüslerinin son 
zamanlardaki, bütçemize yüklediği külfetler dikkate 
alınmak suretiyle, bunun katma bütçeli idare mi, yok
sa kamu iktisadi teşebbüsleri niteliğinde bir kuruluş 
mu olması hususundaki çalışmalar devam etmekte
dir. 

Ayrıca, bu mevzuat çalışmalarının yani sıra, deniz
cilikte gemi adamlarına olan ihtiyaç nedeniyle, Yük
sek Denizcilik Okulunun akademi haline getirilmesi 
hususundaki kanun teklifimiz Yüce Meclise sevk edil
miş ve komisyonlarda görüşülmeye devam edilmek
tedir. 

Böylece, gemi adamlarının yetenekleri hususunda 
Türk milletine has yetenekleri daha iyi değerlendiril
miş ve yalnız Türkiye'de değil, bütün dost ülkelerde 
çalışma imkânları da böylece beynelmilel düzeyde ye
rine getirilmiş olacaktır. Bunu teminen Tuzla'da sa
tın alınan akademi arsasına bina inşası için teşebbüs
lerimiz devam çtmektedir. Bayındırlık Bakanlığınca 
Tuzla'daki yere yapılacak akademi binasının kısa za
manda proje çalışmaları neticelendirilerek, inşasına 
geçileceğini ifade etmek isterim. 

Boğazlardaki deniz trafiğinin düzenlenmesi için ça
lışmalar devam etmektedir. Deniz trafiğinin, istanbul 
gibi ve Marmara ve boğazlardaki yarattığı tehlikeyi 
dikkate almak suretiyle, yaptığımız çalışmalarda dış 
krediye ihtiyaç bulunduğu cihetle, beynelmilel ihale
ye çıkarılma durumuna getirmiş bulunmaktayız. Ya
kın zamanda yapılacak ihaleyle de bu trafiğin düzen
lenmesi imkân dahiline girecektir. 

Deniz ticaretimizin artırılması ve geliştirilmesi ça
lışmalarımız yalnız Türkiye içinde değil, dost ve kom
şu ülkelerle münasebetlerimizde de ön plana alınmak
tadır. Daha geçen ay içerisinde Pakistan'a gönderdiği
miz heyet olumlu sonuçlarla dönmüş ve Pakistan'ın 
ithal ve ihraç mallarının büyük bir kısmının Türk 
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Deniz Ticaret Filosu ile taşınması hususunda prensip 
anlaşmasına varılmış bulunmaktadır. Pakistan'ı, yal
nız, bir örnek olarak ifade etmek isterim; diğer dost 
ülkelerle de münasebetlerimizi bu düzeye çıkarmak 
gayret ve amacındayız. 

Deniz ticaretinde önemli meselelerden birisi de, 
limanlarımızın teçhizatının ikmali meselesidir. Liman
larımız teçhiz edilmediği müddetçe, ne kadar gayret 
edersek edelim, yeterli sonuç almamız mümkün de
ğildir. Bu sebeple, Bakanlığımızda kurduğumuz özel 
bir kadro vasıtasıyla, Dünya Bankasından 70 milyon 
dolarlık kredi almanın ve böylece limanları teçhiz et
menin gayreti içerisinde olduğumuzu da belirtmek is
tiyorum. 

Ancak, bugünkü personel rejimi içerisinde, yete
nekli elemanları bulmanın güçlüğünü ve ulaştırma ve 
denizcilik politikasının yürütülmesindeki zorlukları 
da yine takdirlerinize sunmak isterim. 

Meselelerin bir kısmının da mali imkânlar içerisin
de değerlendirilmesi gerekeceği de tabiidir. 

Deniz taşımacılığını yalnız deniz ticareti ve deniz 
taşıması zaviyesinden değil, ulaştırma sektörleri içe
risinde kara, hava ve deniz taşımacılığı üçgeni içeri
sinde mütalaa etmenin gerekliliği ortadadır. Zira na
sıl ki, kara taşımacılığında, ülkemize döviz kazandır
mak yerine kaybettirdiğinde ittifak ettiğimiz kara na
kil vasıtasıyla taşımacılığımızın mahzurları bugün or
taya çıkmışsa, deniz taşımacılığının da dengelenmesi 
hususu gözler önüne alınmak gerekir. Daha açık 
bir ifadeyle, ulaştırma sektörleri arasında denge ku
rulmadığı müddetçe, ne derece, döviz kazandırmak 
için gayret edersek edelim, bunun hataları ve mahzur
ları, bugün olmasa bile ileride mutlaka ortaya çıka
caktır. 

Deniz taşımacılığımızda her ne kadar bütün taşı
mayı sadece ve yalnızca Türk bayraklı gemilerle yap
mak hedefimiz ise de; serbest ticaretin cari olduğu 
dünyada ülkelerarası ticari münasebetleri ve ticaret 
konularının malların karşılıklı anlaşmalarla taşındığı 
da gözönüne alınmak durumundadır. 

Bu arada, deniz taşımacılığında en büyük engel
lerden birisi olarak gördüğümüz Rıhtım Resminden 
bahsetmeden geçemeyeceğim. Bunun tadili için teklif
lerimiz hazırlanmakla beraber, ithal edilen malların 
CİF değeri üzerinden % 5 Rıhtım Resmi alınması
nın, Türk Deniz Ticaret Filosunun gelişmesinde bü
yük engel olduğunu üzülerek ifade etmek istiyorum. 

Çok yakın bir zamanda, deniz ticaretimizin 
aleyhine olan bu durumu düzelteceğimizi de yüce hu

zurunuzda ifade eetmekle ve düzeltildiği zaman ge
micilerimizin ve deniz ticaretiyle uğraşanlarımıza bü
yük rahatlık getireceğini de kabul etmenizi istirham 
ederim. 

Sayın milletvekilleri, gemi inşa sanayimizde en 
önemli unsurlardan birisi de, dövize olan ihtiyacımız-
dır. Maalesef, değerli Komisyonun çalışmalarıyla or
taya çıktığı gibi, denize indirilen pek çok gemilerimi
zin dövize olan ihtiyaçları karşılanamadığı için, iş
letmek imkânından mahrum bulunmaktayız. Ümit 
etmekteyim ki, yakın bir zamanda bu gemilerimizin 
dıştan getirecekleri makineler monte edilmek suretiy
le, Türk deniz ticaretinin emrine verilecektir. 

Bu arada, gemi inşa sanayiinin en önemli mese
lelerinden gemi motorlarına olan ihtiyaç, bellidir. Ba
kanlığımızda gemi inşa sanayiindeki bu eksiklik üze
rinde durulmak suretiyle, 5 ila 38 bin beygirgücü 
kuvvetinde motor sanayiinin kurulması için çalışma
lar nihai safhaya gelmiştir. Öyle tahmin etmekteyim 
ki, bu sene içerisinde bunun ihalesi yapılacak ve ileri-
ki yıllarda gemi inşa sanayiinin en büyük eksikliği ve 
dışa bağlı olan motor sanayiinin, Türkiye'mizin ihti
yacı tamamen karşılanmak suretiyle, Türk Deniz Ti
caret* Filosunun artırılması ve gemi inşa sanayiimizin 
geliştirilmesi imkânını bulmuş olacağız. 

Sayın milletvekilleri, bu arada, değerli konuşma
cı arkadaşlarımızın sözlerinde geçen bir iki noktaya 
da değinmek istiyorum. Şöyle ki, Sayın Turan Kocal 
arkadaşımızın bir sözünü ihbar telakki etmek suretiy
le, kendisinden delilleri de almak suretiyle, hatası olan
lar hakkında gereken kanuni işlemin yapılacağını be
lirtmek istiyorum. 

Ayrıca, daha önce de muhtelif zamanlarda ifade et
tiğim gibi, Tuzla'da özel sektör için hazırlanmış ter
sane yerleri, tarafımızdan da önemle takip edilmiş ve 
Haliç'teki çok gayri müsait şartlar içerisinde gemi in
şasına çalışan özel sektöre ait tersane sahiplerinin ih
tiyaçlarını karşılamak üzere gereken çalışmalar yapıl
mıştır. ilk defa çıkardığımız ihalede, beş özel sektöre 
ait tersane yeri ihale edilmiş, mütebakisi de ihale saf
hasındadır. Orada çalışanların talip olmaları halinde, 
hem Halic'imizin eski güzelliğine kavuşması imkânı
nı bulacağız, hem de Boğazda çok namüsait şartlar 
içerisinde gemi inşasına çalışan müteşebbislerin bu ih
tiyacı karşılanacaktır. 

Sayın milletvekilleri, Komisyonumuzun değerli 
çalışmalarıyla, Türk Deniz Ticaret Filomuzun geliş
tirilmesi, denizciliğimizin geliştirilmesi ve Türkiyemizde 
gemi inşa sanayiindeki potansiyelin aktif hale getiril-
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mesi hususundaki görüşleri bizim için büyük bir des
tek olmuştur. Bu çalışmalarında, Bakanlığımız çalış
malarına yardımcı olacak görüşleri sebebiyle teşek
kürlerimi sunarken, Yüce Heyetinizin kararlarını say
gı ile karşılayacağımızı ve bu kararlar çerçevesi içe
risinde Bakanlık görüşümüzü uygulayacağımızı ifade 
eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

1. — Komisyonlarda Açık Bulunan Üyeliklere 
Seçim 

BAŞKAN — Gündemimizin «Seçim» kısmına ge
çiyorum. 

Adalet Komisyonundaki açık üyelik için Adalet 
Partisi Grubunca, Nevşehir Milletvekili Sayın İbrahim 
Boz aday gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Saat 18.00'e geldiği için, Genel Ku
rulun 21 . 12 . 1978 tarihli 25'nci Birleşiminde alınan 
karar gereğince sözlü soruların görüşmelerine geçiyo
ruz. 

Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anarşik olay
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Soru sahibi, burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yapığı açıklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru Önergesi. (6/25) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN —- Soru sahibi?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defa ertelendiği için, SORI düşmüştür. 
4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref-

oğlu'nun, Kahramanmaraş Adalet Partisi il ve ilçe bi-

BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Başka söz isteyen?.. Yok. 

(10/1) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nunun 256 sıra sayılı Raporu üzerindeki Genel Gö
rüşme tamamlanmış ve bu konuda Meclisimizce bilgi 
edinilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonun
daki açık üyelik için, Adalet Partisi Grubunca, İstan
bul Milletvekili Sayın Ekrem Ceyhun aday gösteril
miştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

nasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö

revden alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

BAŞKAN — Soru sahibi.? Yok. 
Hükümet?.. Burada. 
ıBiır defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

6. — Elazığ Milletvekili Mehmet T ahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim «Si

ğili Bakan» deyin lütfen; çünkü burada Hükümet 
mensupları var. 

VI. — SEÇİMLER 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
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BAŞKAN — İlgili Bakan?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 

ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

BAŞKAN — Soru sahibi? Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
9. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlü'nun, 

bazı öğrenci yurtlarının araritfiasına ilişkin İçişleri 
Bukaninâan sözlü soru önergesi. (6)35) 

BAŞKAN — Soru sahfM?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 
10. — Artvin Milletvekili Hasan EMncfnİn, İstan

bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü s&ru önergesi. 
(6/37) 

iBAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru erteilenmüşttir. 
/ / . — Çorum Milletvekili Mustafa Kemdi Bîber-

oğlu'nun, kanuni faiz oranlarının yükseltilmesine iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/38) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yök. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
12. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 

Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
ilgili Bakan, burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
13. — Mardin Milletvekili Abdülkddtr' Timurağa-

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

BAŞKAN — Soru sahîbî?.. YoE 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir, 
14. — Mardin Milletvekili Abdülkddir Timurağa-

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmıiştir. 
15. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmaksın, ya

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

- m 
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BAŞKAN — Soni sahibi, burada. 
İlgili Bakan?.. Yök. 
Soru erteHenmiştir. 
/& — Çorum Milletvekili MWmet Irmak'in, 2022 

sâyat kânunun uygWâmâslM ilişkin. Maliye Bakar 
hıMâhiiöBüsoni oJfergM. (6/44) 

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. 
İlgili Bakan?.. Yök. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi, burada. 
llgUi Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Sivas MUletvekUi Ali Gürbüz'ün, «Kurta

rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

ÖAŞKÂN — Sörü sahibi?.. Yök. 
î fp Mml. Yökv 
Siffî eÜ^ûriş"tîrV 
19. — İzmir Milletvekili Zefi Efeoğlu'nun, Hükü

metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

BAŞKAM — SöTir sahibi?.. Yök. 
Hgü Baksan?.. Yok, 
Soru ertelenmıiştir. 

20. — istanbul Milletvekili İhsan Toksari'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru Önergesi. (6/129) 

BAŞKAN •— Sonr sahibi?.. Yok. 
illgUrBateaı?.. Yök. 
Ertelenmiştir. 

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

ıBAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
tlgSf Bâfean?.; Yök. 
Ertel«ftmîçtir. 
22. — İçel Milletvekili Süleyman Simşek'in, Ak

deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/130) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Er^fömri^t|r. 
23. — Diyarbakır•Milletvekili M. Yaşar Göçmen" 

in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 
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BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Balkan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 

i^ Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin işletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6164) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
ıllgiM Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen1 

in, Bakanlıkta çalışan bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/65) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi daha evvel de bulunmadığı liçiin soru 

düşmüştür. 

26. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş* 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanının 
gözaltına almış nedenlerine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/66) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. ,- ' . ' 
Ertelenmiştir. 
27. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 

Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnın, 
Türkiye - NATO ilişkileri ile SSC Birliği Genelkur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok< 
Sayın Barbakan?.. Yok, 
Ertelenmiştir. ' 
29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlfnm, 

Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştöir. 
30. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 

in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine Mis
kin Sânayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/71): 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 

İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
Sİ. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

Genel Sağlık Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ-
Hk ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok, 
Ertelenmiştir. 
33. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'tn, 

1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
B4. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 

1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yök. 
İlgili Bakan?.. Yok, 
Ertelenmiştir. 

35. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'm, 
Ereğli Kömürleri İşletmelerinden emekliye ayrılan iş
çilerin kıdem tazminatlarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru Önergesi. (6/77) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'in, 

Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

'BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yolc 
Ertelenmiştir. 
37. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşllpınar'in, 

1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru Önergesi. (6/78) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
38. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak*in, Ba

yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 
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BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertdennııiiştir. 
39,— Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'ntn, Ba

demler Köyü benzin istasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok, 
Ertelenmiştir, 
41. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'm, orta de

receli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertdenmüştıir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 

43. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, orta 
dereceli okullardan ahlak derslerinin kaldırılacağı 
iddialarına ilişkin Mitli Eğitim Bakanından sözlü so
ru Önergesi. (6/84) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok, 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 

44. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayının, 
anarşik olayların soruşturmalarını yapan görevlilerin 
başka illere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
45. — Ankara Milletvekili Mustafa BaşoğlU'mın, 

YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertetenmiştir, 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
48. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-

oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nm, 

Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. -— Çorum Milletvekili Mehmet İrmak'in, Be

den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlk ve 
Spor Bakanından sözlü soru önerges. (6/94) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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53. — Çorum Mjlletyekili Mehmet İrmak1 w, bazı 
kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısjtlgndığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

54. — Ankara Milletvekili Mustafa Bçşoğlulnun, 
polis derneklerine ilişkin İçişler/ Babanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — Gazinantep Milletvekili Ekrgm Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok-
Soru ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

57. — Mardin Milletvekili Ablül kadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hzmet-
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

58. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nıi}, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 

BAŞKAN — Sayın NihMK*ya?.. Yok, 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
59. — Ankara Milletvekili Mustafa Basoğlu'nun, 

Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi,:(6,1JQQ) 

BAŞKAN — Sayın Mustft% Bgfögiu?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
60. — Kahramanmaraş Milletvekili M>;¥l*sufi0z-

baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bjşkjımnjşlan 
sözlü soru önerges. (6/101) 
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BAŞKAN — Sayın, Yusuf özbaş?.. Burada; 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
61. — Kastamonu Millçtyekili İ. Hilmi Dura'nın, 

Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin . ka>. 
nujişug işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) 

BALKAN— Sayın Hilmi Dura?., Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 

62. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135 ) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Eşref oğlu?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
63. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb -

Der'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) 

BAŞKAN — Saym Avni Akyol?.. Yok. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
64^ — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art

vin,,- Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin, •, Adalçt Bakanından, sözlü soru önergesi. (6/102) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Ekinci?.. Burada. 
İlgili BakarM&r?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 

65. — Niğle Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayiftdıpjtvk Bakankğıyda çalışan bir memura işkence 
yçgtldtğı ;üdjjasınq ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bflkanlarmdan sözlü soru önergesi. (6/103) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Somuncuoğlu?.; Burada. 
İlgili Bakanlar?.. Ypk. 
Ertelenmiştir. 

66. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
\ Ceç$, Kotlunuzun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyçfflna ilişkirı Bayındırlık Bakanından sözlü soru 

\ön#t&şi,MI W) 
| BAŞKAN — Sayın Turan Kocal?.. Burada. 

Sayın ilgili Bak#n?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

I 67. — Sivas Milletvekili Tevfik Komitan'm, Sivas 
İ Dfârjği/yiuçgmi: JufMşesi soygununa ilişkin İçişleri Ba-
\k^ttftwj$zlB Şom önergesi, (6/105) 
[•• BAI^AN^-.rsi: Şa^pı Tevfik K.Qraltan?.v Yok.. 
\ tlgfli P&kaı&, Yok, 
I Ertelenmiştir, 

- . « ^ 



M. Meclisi B : 3# > , 1 , , 1979 0 : 1 

6*& — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'm, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurularına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü s&tit önefi&esi. 
(6./106) 

BALKAN — Sayın Mehmet Insafe?., Bacada. 
İlgu*.>Bakası?.. Yök. 
Ertelenmiştir. 

69. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ifi$k1n İçişleri 
Bakamndm sözlüsoru önergesi. (6/197) 

$AŞ&AJM — Sayın Mehmet Irmak?.. Burada. 
figüiBakaiîf.. Yok. 

, Ertelenmiştir. 
70. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, Rize 

• Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet günümde tikiâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim* £a-
kanmam sözlü som önergesi. (6/137) 

Bi^ŞKsM* — Saym Müfit Bayraktar?.. Yok. 
Hgöi Bfckan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan AytekinHn, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
fitili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
72. — Elazığ Milletvekili Rasim KüçükeVin* Ela

zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
ftgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

73. — Adana Milletvekili Hasan Gürioy'uttf ya
bancı iki aşiretin çarpıştiği iddiasına ilişkin- İçifkri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6J109) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
Öğüt Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
74 — Mmdin MÜletvekiH AbdüUmte Timumğa-

oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile îtğüiçaks-
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

BAŞKAN — Soru sat»*?., m , 
B ^ Bakan?,. Yok. 
Ertelenmiştir. 
75. —Konya MiHetveMiAmOtomOmrtn, 

Devlet Planlama Teşkilatı Müşteş&tna iUfkm'Bll&a-
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

I «AŞKAN — Soru şahit»?.. Yok. 
^iaak i f t î .^ok . 
Ertelenmiştir. 

' 76. — Niğde MiUetvekiti SaM Somuncuo$u'ttun, 
L 22 Haziran günü televizyonda kutlanılan bir cümle-
ş ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
I önmgmi. l&tMfy 
I; BAŞKAN — Soru rakibi?.. Burada. 
I *tteüi;Bakaa?.. Yok. 
I -Ertelenmiştir. 

I; 77. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
[eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü-
,| venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner-
\ ges. (6/113) 
i HA$CAN —•• Soru sahibi?.. Burada. 
! İlgili Bafööi?.. Yök. 

I Erteterimiş-tir. 

.} 78. —İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, bele-
h diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz-

lü\s&ru önergesi. (6/JM) 
BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada, 

i HgiU Bakan?,. Yok. 
, Ertelenmiştir. 

79. — Sivas Milletvekili Adi Gürbüz'ün, Toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

V BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İİgiJi Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir* 

80. — İstanbul* Milletvekffî ¥ttmn KoçâPtrij Ah
lat Orduevinde meydana gelen bir olaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/116) 

BAŞKAN — Soru s a h i b i Burada, 
H fteüMlateittff;. Y*>fc 

Emîenmfyk, 

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

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
tigffl Bakan?: Yok. 
Ertelenmiştir, 

82. — Nğde Milletvekili SadVSömurieuçj&t'mun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7'•'. J9mtamiri arâsındieyâpı-

\ lan tayin ve nakillere ilişkin MiSi'Eğitim Bakanın-
\ dan sözlü soru önerges. (6/150) 

BAŞKAN -*» Stou sahibi?.. Burada. 

I Ertelenmiştir, 

^m w 
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83. — Bolu Milletvekili Ayni'A kyol'un, Hac 
ile ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/151) : S 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir,! 
84. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nin, Monb 

rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, 
85. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, bazı 

tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. ;, ^ 
86. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, Kü

ba'da yapılan,. Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
87. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'in, gözal

tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

BAŞKAN— Soru sahibi?., Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. ,-
Ertelenmiştir. 
88. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'in, Balı

kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
89. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'-

nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
90. — Adana Milletvekili Hasan Gürsçy'un, 

TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) : ^ ^^> ;i 
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i. ^BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
:llgîJi;Bakan?.>;Yok. ^ 

i 'Ertelenmiştir. : "*•' 
:9l.i>-— İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un) 

1,1. 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey-
> dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. :^--
İlgüi Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
92. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 

1 . 1 ., 1978 ile 1.9. 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) • 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
93. ••— Erzurum Milletvekili Nevzat KÖsoğlu'nun 

İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) " 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?,. Yok. 

i Ertelenmiştir. 
94. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 

1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) 

BAŞKAN— Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
95. — İstanbul Milletvekili Tufan Koçal'ınt İçiş

leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
96. .— İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 

TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162)-

v BAŞKAN _ Soru sahibi?.. Yok. 
' >tlgili Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir, 
97. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 

ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 
" , BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. : 

ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir, ' 
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98. — İstanbul Milletvekili Turan Kopal"in* anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6)163) 
v BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
•v İlgili Bakan?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 
99. —İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, Umut 

Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakaridah 
sözlü soru önergesi. (6/164) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
îlgili. Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
100. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet $e-

refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

101. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
ilgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 

Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
îlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
103. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'in, Ba

kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
104. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-

kurt'un, Dışişleri Bakanından Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
105. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art

vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 
, , BAŞKAN — Soru ..sahibi?.. Yok. 

İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
107. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto

ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

108. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, 
Keskin Lisesinde ki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

109. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

110. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame
rikandaki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

111. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Burada. 
İlgili Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

112. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. Yok. 
İlgili Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

113. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ceza
evinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önerges. (6/148) 

—İS385 — 
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BAS/&AN — Soru «&&?., MmvA*. 
İlgili Bakan?.. Yofc 
Ertelenmiştir. 

114. — İstanbul Milletvekili Turan Kocatın, fa
külte ve yüksekokullardaki öğrencilerin can geven
liğine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/149) 

BAŞKAN — Soru sahibi?.. B&rada, 

İlgili Bakan?.. Yok 
Ertelenmiştir. 
Gündemin «özel Gündem^ kısmında yer alan 

11/20 esas numaralı Gensorunun Gündeme alınıp 
alınmaması konusundaki görüşmeleri yapmak ve 
gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla gö
rüşmek için, 4 . 1 . 1979 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.25 

>v«<ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

30 NCU BÎRLEŞÎM 

3 . 1 . 1979 Çarşamba 
Saat : 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK tŞLER 
1. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 

arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliği
mizin geliştirilememesi nedenlerini saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonu raporu. (10/1) (S. Sayısı : 256) (Da
ğıtma tarihi: 6.12.1978) 

2. — AP Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili 
Süleyman Dem|rel ve 45 arkadaşının; ülkede yıkıcı, 
bölücü, anarşik olayları önleyemediği, can ve mal 
güvenliğini sağlayamadığı, gerekli önlemleri zamanın
da almadığından Kahramanmaraş olaylarına sebebi
yet verdiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci madeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergenin gündeme alınıp alınmayacağı konu
sunda görüşme. (11/20) 

3 
SEÇÎM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — 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) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 

14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeîeri uya
rınca <bir Meclis Araştırması açılmasına iiişMn öner
gesi. (10/26) 

15.00 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri i e alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Medüsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir MecMs Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

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

5. -— 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) 

6. — 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) 

7. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
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) 

8. — Antalya Milletvekili 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) 

9. — 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 Miskin önergesi. (10/33) 

10. — İstanbul Milletvekili Turan Köçal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunıarmı saptamak amacıyla Anayasanın 8$ 



nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

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

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

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

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

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı ilki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca blir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar-
kaıdaşınm, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Milat Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/39) 

17. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışına Bakanının Bakanlığı ile iljgil'i tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclîs Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

18. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa

nın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

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

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

21. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali 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 içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

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

23. — 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 iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açilmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

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

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

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meçlisi içtüzüğünün 100 



ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

27. — Samsun Milletvekili I. 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) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halikın yara
rına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıyla, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

29. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşımın; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

8. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 
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9. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

10. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Istan-
oul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

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

22. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştiri 



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

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

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

26. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş'ın, 
Gümüşhane Adalet Partisıi Merkez tlçe Başkanının 
gözaltına alınış nedenlerine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/66) 

27. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so 
ru önergesii. (6/67) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birli$ Genel Kur 
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Baş'ba 
kandan sözlü soru önergesii. (6/68) 

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başiba 
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

30. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan* 
m, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayii ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

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

32. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işç*i sağlığı ve 'iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözftü soru önergesi. (6/73) 

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

34. — Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

36. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (•*) 

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

38. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ba
demler Köyü Benzin istasyonunun hizmete açılışına 
ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/80) 

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

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

42. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bir 
kısım emniyet mensuplarının öjel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
•îözlü soru önergesi. (6/83) 

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 



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

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

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

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

54. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

55. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru Önergesi. '(^1132) (*) 

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

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

58. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

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

60. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

61. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) (*) 

62. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
mm, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
MilK Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

63. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb -
Der'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 
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64. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

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

66. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişiklin Bayındırlık Bakanından sözlü som 
önergesi. (6/104) 

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

68. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, bazı 
memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurullarına 
ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 

İ (6/106) 
69. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em

niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

70. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önerge&i. (6/137) (*) 

71. — Balıkesir Milletvekili İlhan Ayfcekin'ia, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

72. — Elazığ Milletvekili Jlasim KüçükeTin, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

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

74. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

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

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

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



— 6 — 
77. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 

eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. <6/l 13) 

78. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, beler 
diyelere yapılan yardımlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/114) 

79. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Toplum-
sal kalkınmada Gençlik projesine» ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

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

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

82. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

83. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Hac 
ile ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

84. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

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

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

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

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

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

90. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

92. -.-• İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

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

94. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanımn öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

96. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

97. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) <(*) 

99. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

100. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

101. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'în, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

(*) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir., 



104. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

105. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

107. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

108. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

109. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

110. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/145) 

111. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

112. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

103. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

114. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı,maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 saydı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 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) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

3. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'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) 

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

5. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de i <yıtlı 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) 

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

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

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır Oyü , 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. (37205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena-



tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C Senatosu : 
2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C. Sen:tc <u S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . VJ7V) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanh 
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 . Z . 1978) 

12. — 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) 

13. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu . 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi ; 
28 . 2 . 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayıh Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı, : 53) (Dağıtma tarihi : 28 .2 ,1978) 

15. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi

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

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

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1086 saydı 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) 

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

19. — 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) 

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 saydı 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 : 7 . 4 . 1978) 

21. — 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 İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kıarulda 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) 



22. — Milli Savunma eski Bakanı tlhami 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 : 4/16b) (M. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

23. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
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 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

24. — 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. Mecîisü : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

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

26. — 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) 

27. — 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 tarihi : 10 . 5 . 1978) 

28. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryddız'ın, 5 . 1 , 1961 ta

rihli ve 222 saydı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
ı 5 nci maddesine bir fıkı a eklenmesi hakkında kanun 

teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra-
ı porları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
ı 18 . 5 , 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 târih ve 1568 saydı 
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) 

5 30. — Balıkesir Mdletvekili Cihat Bügehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve 

1 Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

31. — 1475 sayık tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı de Ankara Milletvekili 
Semih Eryddız ve Sivas Milletvekili Azimet Köyfti-

• oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine «dair 
» kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu 
;] raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta-
r rlhi : 29 , 5 . 1978) 

3Z — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'rün 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 

1 saydı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesi»» bir 
fıkra eklenmesine diskin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

ı 
j 33. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha

ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : l l^da kayrth Mehmet 
oğlu MeMha'dan . ohna ve 25 . * . 1957 doğumtu 
Ednan Kavakh'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkumiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra-

1 poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14. 6 .1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
e özet affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 

raporu. (1/127). (S. Sayıaı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasamsı ve Adalet Komitsyoöu ra-
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tföru. (1/119) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarnsı 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 
Tamıbahçeoi'niın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (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 borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ilâ
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533} (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 15 .6 . 1978) 

41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 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 a 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvefcili Semih Eryüdız'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) 

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 
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 saydı 
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 t. 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 Sayıştay üyeleri, Ana-

X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas 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 
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yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlanna 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 idare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar
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 km ulus 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve istanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, içişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve içişleri ve Bayındırlık, imar, 
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'nın, 
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 Baha'nın, 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 Balta'mn, 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 komisyonla-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 4978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık 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 dokunulmazlığının ıkaldırılmasına ilişlkin 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 ilişkim 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adialet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 2Q . 9 . 1978) 
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70. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirci'm 
yasama dokunulmazlığının kaildirılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma 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 Kanma 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. 
Sayrsı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

74. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba-
kamhk 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. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kuruJu 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 
karu-îu 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 tarihi : 20 . 9 . 1978) 

81. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının 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 Aygüh'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (S/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 ,. 9 < 1978) 

85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nm 
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'iıı 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. (3/142) 
(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 Milletvekili Süleyman Demirel'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) 



— 13 

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 Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

92. — Sivas Milletvekili Ali 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 (Muslihittin) Gö-
rentaş'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından ikurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20'.9.1978) 

95. — Konya Milletvekili 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. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur'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 Aydemir'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. — tstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'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 ibrahim Etem Ez-
gıTnün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 197») 

101. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

102. — Ankara Milletvekili Selâhattin öcaftn ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 197») 

103. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. 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 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
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) 

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

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 
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Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

' 110. — UrÇa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ye Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

111. — îçel Milletvekili 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 Milletvekili Hasan Cerit'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 Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (Ss Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim 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. —- îzmir Milletvekili 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 Abdülkerim 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 Topaloğîu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S, Sayısı : 207) (Damıtma 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 Milletvekili 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. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'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 Eryıldız'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-
rım'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 Durmuşoğiu'-
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 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon 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 
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kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S; Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

130. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
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. — îzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133. — îzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
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 Çakıroğlu'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 Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
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 Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

140. — izmir 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 yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (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 ismail 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. (3/1.09) (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) Pağıtma tarihi : 20,9,1978) 
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148. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın ya-
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/U8) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149/. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis-
yoaknndan 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 : 20.9.1978) 

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. — izmir 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 Irak 
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* 
aanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hududu
nun işaretlenmesi Hakkında AnaprotokoJ 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 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırhk, îmar, 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 istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkraısı ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kanunun 8 nöi mıaddösti'nıin tadiline müte
dair kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, Ulaştıran ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 161. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Ar asında Türkiye -
Libya Ortak Gemi inşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komatsyoınları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 162. -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, tımar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/H7) (S. Sayısı . 
252) (Dağrtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

163. —• 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada
let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 
(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 

164. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge
çici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Si
vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 
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tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) 

165. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapılan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi 1/25, 2/198, 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. 
MecHsd S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 806) (Dağıtma Tarihi : 14.12.1978) 

X 166. — 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin Değişıüirüme-
sfme Bazı Maddeler Eklenmeline ve 20 .nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dadr Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıkİız'ın, 3202 Sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Barakası Kanununun Değişik 5 
ndi Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonian raporları. (1/183, 2/382) 
(S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

167. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyü, hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK nun 450/8, 6136 Sayüı Kanunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 

Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 . 1978) 

X 168. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

169. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
lü, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Handfe'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovaîı'nın T. C. K. nun 450/4-10-
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

X 170. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27.12.1978) 

X 171. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
TekMfi ve Tanm, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonian raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

(Millet Meclisi 30 ncu Birleşim) 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 256 
Toplantı : 2 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 Arkadaşının; Deniz 
ile İlişkilerimizin ve Denizciliğimizin Geliştirilememesi Nedenlerini 
Saptamak Amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Kurulan Meclis Araş

tırması Komisyonu Raporu. (10 /1 ) 

Araştırma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu 

Esas No. : 10/1 
Karar No. : 2 

Millet Meclisi Başkanfoğıııa 

Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 arkadaşının; Deniz ile İlişkilerimizin ve Denizciliğimizin Geliş
tirilememesi Nedenlerini Saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ye 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.12.1977 
tarihli 80 nci Birleşiminde görüşülerek bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. 

Komisyonumuz, çalışmalarında, denizciliğimizin bugünkü durumunu tespit etmek ve daha iyi düzeye ulaş
tırmak için nelerin yapılması gerektiğinin açıkça ortayakonmasmı anaprensip olarak kabul etmiş ve tüm çalış 
malarını bu amaç doğrultusunda sürdürmüştür. 

Bugün Devlet mekanizmasında denizcilikle ilgilenen, bakanlıklardan özel idareye kadar 30'un üzerinde ku
rum vardır. Özel teşebbüste ise denizcilikle ilgili 150'den fazla kuruluş mevcuttur. Bu durumda alınan gö
revin en iyi şekilde yapılması için denizcilikle ilgileri önemlice olan kuruluşlar incelenmiş ve ekte sunulan 41 
kurum (bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük, kamu ve özel teşebbüs tersaneleri, teknik üniversite, gemi inşaat 
fakültesi, denizcilikle ilgili dernekler, odalar ve gemiyi inşa eden ve yürüten işçi sendikaları) ile görüşmeler, 
toplantılar yapılmış ve kuruluşlar gezilmiştir. 

Araştırma Komisyonumuz, daha önce alınan prensiplerle yukarıda sayılan kuruluşların vermiş olduğu bil
gilerin ışığı altında anasorunları saptayarak bir rapor halinde sunmuştur. 

Saygıyla arz ederiz. 

10/1 No. lu Denizcilik Konuları 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

Ankara 
Kemal Kayacan 

Kâtip 
Tekirdağ 

Ömer Kahraman 
Üye 

Sinop 
Alâeddin Şahin 

Üye 
İzmir 

Aysel Uğural 
Üye 

Trabzon 
/ Vecdi Aksakal 

Başkanvekili 
Ankara 

Abdullah Tomba 
Üye 

İstanbul 
İlhan Özbay 

Üye 
Trabzon 

Rahmi Kumaş 
Üye 

(Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Üye 
Zonguldak 

Koksal Toptan 

Sözcü 
Çanakkale 

Orhan Çaneri 
Üye 

İzmir 
Neccar Türkcan 

Üye 
Bursa 

- Mehmet Emin Dalkıran 
Üye 

Muğla 
Zeyyat Mandalrnci 

Üye 
Konya 

İhsan Kabadayı 
İmzada bulunamadı. 
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MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yurdumuzun üç yanı denizle çevrili olmasına rağmen, halen deniz ve denizcilikle ilgili sorunlarımıza gere
ği şekilde eğilememiş durumdayız. 

Deniz, bugün ekonomik ilişkiler bakımından düne nazaran daha çok önem kazanmıştır. (Denizlerle ilgili 
ekonomik sınır) kavramı uluslararasında tartışılan bir konudur. Ayrıca (Kıta sahanlığı, karasularının hu
dutlarının saptanması, deniz kirlenmesi) de uluslararası sorunlar olarak güncel konulardır. Deniz nakliyeciliği
nin yanında, denizlerde petrol aranması ve üretimi yapılıyor. Beslenmede balıkçılık ve deniz ürünleri gün be 
gün önem kazanıyor. Deniz ve denizcilik, turizmin gelişmesinde başta gelen faktördür. Denizin askeri önemini 
izaha lüzum yoktur. Bu saydığımız ve hemen akla gelen uluslararası değere sahip meselelerin yanında ayrıca 
yurdumuz için denizcilikle ilgili özel durumlar da vardır. Yunanistan, Ege'de karasularının hududunu 12 mil 
olarak saptama çabası içerisindedir. Birleşmiş Milletler III ncü Deniz lİükuku Konferansını bu yönde oluştur
ma gayretlerini sürdürmüştür. Yunanistan'ın gayesi Ege'de beynelmilel suları yök etmek ve Ege'yi kapalı bir 
Yunan denizi haline getirerek Türkiye'yi ekonomik ve savaş güçlükleri içerisine sokmaktır. Kıta sahanlığı da 
Yunanistan ile aramızda ciddi bir anlaşmazlık konusudur. Ayrıca Yunanistan, deniz ticareti bakımından bu
gün dünya denizlerine hâkim olma çabası içerisindedir. Böyle bir komşu devletin bulunuşu da, bizi deniz ve 
denizcilik konusunda güçlü olmak durumuna zorlamaktadır. 

Ayrıca, deniz balıkçılığı imkânlarına sahip olmamıza rağmen bu mühim kaynaktan gereği gibi faydalana
mıyoruz. Denizcilik için gerekli altyapı tesislerimiz yeterli değildir. Deniz nakliyeciliğinde büyük döviz kaybı
mız vardır. Kendi yükümüzün ancak % 14'ünü taşıyabiliyoruz. Deniz nakliye filomuz yetersizdir ve henüz 
dünya sıralaması içerisinde yerimiz yoktur. 

Gerek uluslararası ve gerekse memleketimizin özel deniz ve denizcilik sorunları ve coğrafi durumumuz ar
tık yüzümüzü denize doğru çevirmemizi gerektirmektedir. Çok geç kalmamıza rağmen meseleye bir an evvel 
eğilmeliyiz, 

Türkiye'de deniz ve denizcilikle ilgili kuruluşlar özellikle : 
L Denizcilik Bankası TAO 
2. DB Deniz Nakliyat TAŞ 
3. Türk armatörleri. 
Bünyeleri içerisinde toplanmıştır. Bunlardan ilki her sene zarar etmektedir, ikincisi yetersizdir. Armatörle

rin ise ne yaptıkları belli değildir. Bugünkü kuruluşların işleyiş şekli ile denizciliğimizin ilerlemesi mümkün ola
maz. Eksikliklerimiz bunlardan da ibaret değildir. 

1. Deniz ticaret politikamız tam olarak belirlenmemiştir. Denizcilik uluslararası bir alandır. Bundan ken
dimizi soyutlayanlayız. O bakımdan uluslararası platformda şartlandırılan deniz ticaretinin çok yakından tet
kiki ve buna paralel tedbirlerin alınması gerekir. 

2. Deniz ticareti alanında sermayemiz küçüktür, kaynak bulmak zorundayız. 

3. Deniz ticaretinin dinamik unsuru gemidir. Satın alınacak gemilerin bizim şartlarımıza en uygun özellikte 
olmaları gerekir. Bu özellikler araştırılıp tespit edilmelidir. Ayrıca gemi inşa sanayiinin darboğazları vardır. 
Bunların ortaya çıkarılması gerekir. Mevcut tersanelerimiz geçerli şekilde çalıştırılamamaktadır ve bazılarının 
yerleri yanlış seçilmiştir, kapasite altı çalıştırılmaktadır. 

4. Navlun politikası saptanmalıdır. Kontrol sistemi araştırılarak kurulmalıdır. 
5. Denzcilikte yanlış bir istihdam politikası izliyoruz^ Araştırıldığında birçok gerçek ortaya çıka

caktır. Yetişmiş denizcilerimiz fazla ücret karşılığı yabancı ülkelere gidiyorlar. Yetenekli eleman açığı 
vardır. Personel denizden kaçmaktadır. Denizcilik alanında araştırma gereğini pekleştirmek için (Yüksek 
Denizcilik Okulu) nun fakülte veya akademi haline getirilmesi zorunluluğu vardır^ Denizcilik kuruluşlarının 
üst kademelerine partizan yöneticiler yerleştirilmektedir. 

6. Liman işletmelerimiz dağınık ve yetersizdir. 
7. Denizlerimiz günbegün kirlenmektedir. Birkaç belediyemizin dışında, Devlet olarak hiçbir tedbir 

almıyoruz ve kirlenmeyi önlemekte geçikiriyoruz. Üstelik bu mesele uluslararası bir sorundur. Yasal ve 
teknik yönlerden tedbir almak bakımından diğer uluslardan çok gerideyiz. Deniz kirlenmesini izleyecek 
bir (görevli güç) yoktur. Bu konu üzerine en erken ve ciddi bir şekilde eğilmeliyiz. 
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8. Balıkçılığımızın yılların ihmaline uğradığı bir gerçektir. Bunu denizcilikten soyutlayanlayız, Ve 
deniz sorunlarımızın içinde mütalaa etmemiz gerekir. 

Yukarıdanberi sayageldiğimiz sorunların ötesinde denizlerimiz ve denizciliğimizin unutulmuş veya ihmal 
edilmiş daha birçok meselesi olabilir. Yüce Meclisimizin bu konuda araştırma yapması ve hükümetlere gö
rev vermesi gereği vardır. 

Yukarda bahsettiğimiz gerçeklerin ışığı altında (Deniz ile itkilerimizin ve denizciliğimizin geliştirilme-
mesinin nedenlerini saptamak, üç yanı denizle çevrili olan memleketimizde deniz ve denizciliğe dönük ye
terli ve programlı bir çalışma sürecine girebilmek) amacı ile Anayasamn 88 nci ve İçtüzüğümüzün 102 nci 
maddesi gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygılarımızla rica ederiz. 

13 . 7 , 1977 

Çanalfckallıe MMatveikıiI /Butta Miflötvdkili /tamik Mfflifidüvelküllli 
Orhan Çaneri Saffet Ural Kaya Bengisu 

iîsıtaınıbufl MHHetveUdilü Ordu -MfittBtvddK ıtzmlir MıMtevelkliflli 
İlhan Özbay Ertuğrul Günay Neccar Türkcan 

îstamlbul MiiJUfetvdkJi'lli Tefldirdağ MSUeitıvıekâG Amasya Mileitivıefkili 
Ertuğrul Yolsal Ömer Kahraman Vehbi Meşhur 

Tokat MMletvefctti 
Ömer D e de oğlu 

10/1 Araştırma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Araştırma Komisyonu 8 a 11 .. 1978 

Esas No. : 10/1 
Karar No. : 2 

I - Türk Deniz Ticareti Konusunda Kısa Tarihçe: 

1. İmparatorluk döneminde deniz hudutları okyanuslara kadar uzanmasına karşın Türk deniz ticareti 19 
ncu asır ortalarına kadar tümü ile yabancılar elinde bulunuyordu. Bu alanda ilk resmi teşebbüs 1843'te Bahriye 
Nezaretinin gemi çalıştırmasıyla başlamıştır. Bundan sonra 1848'de teşkilat değiştirilmiş ve 1910 yılında bu teş
kilat seyrisefain idaresi adını almıştır. İlk özel teşebbüs 1951 yılında kurulan Şirketi Hayriye ile başlamıştır. 
Birinci Dünya Savaşı gelişmekte olan Türk denizciliğini söndürmüş ve Cumhuriyet ilanında 1923 yılında top
lam ticaret filosu tonajı 82 948 gros/tonlük bir tonajda kalmıştır. 

Türk deniz ticaretinin gelişmesi 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu ile başlamış olup bu yasa denizci
liğimiz için çıkarılan en önemli bir yasa olmuştur. 

1933'te gemi tonajı 208 000 olmuş ve denize ait yeni bir organizasyon yapılarak havuzlar müdürlüğü, De
nizyolları ve Akay İdaresi olarak üçe ayrılmıştır. 1938'de İktisat Bakanlığına bağlı olan bu kuruluşa bazı liman 
işletmeleri, tahlisiye ve Van Gölü işletmesi eklenmiştir. 1939'da ise denizcilik teşkilatı Devlet Limanları ve Dev
let Denizyolları olarak ikiye ayrılmış ve aynı yıl kurulan Münakalat Bakanlığına devredilmiştir. 1945 yılında 
94 yıllık geçmişi bulunan Şirketi Hayriye kamulaştırılmış ve Şilepçilik İşletmesi ile birlikte Ulaştırma Bakanlı
ğına devredilmiştir. 1951'de denizciliğe yeni bir yön verilmesi düşünülerek Denizcilik Bankası kurulmuştur. O 
yıllarda bu önemli bir aşama idi. Giderek değişen şartlara ve Türkiye'nin gelişmesindeki deniz sorunlarına bu 
müessese cevap veremez duruma düşmüş ve kuruluş yıllarındaki yararlılık Devlete zarar veren bir duruma gel
miştir. Bu gün Denizcilik Bankası denizciliğimiz için yararlı bir müessese olmaktan uzaktır, 
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1950'den sonraki yıllarda denizciliğimizin gelişmekte olduğu görülmekte ise de bu gelişme kamu kesiminde 
olmuş özel kesim ise gelişememiştir. Bunun nedenleri gemi fiyatlarının tiplerinin 'değişmesi, özel teşebbüsün 
kredi bulmadaki müşkülatı ve Denizcilik Bankasının engelleyici tutumudur. 

2 nci Dünya Harbinden sonra harp yılları içinde yanılmış olan bir çok geminin çok ucuz fiyatlarla ve kolay
lık sağlayan şartlarla satılmasında faydalanılamaması Türk deniz ticaretini büyümekten alıkoyan nedenlerden 
biridir. Bu devrede bizim alamadığımızı Yunanlılar almış ve bugünkü duruma gelmişlerdir. 

..-• 19S&*de çıkartılan Döner Sermaye Kanunu ilt Deniz Kuvvetlerinin boş kapasitesinin yurt ekonomisine kat
kısı ve yardımı başlamış bu sayede askeri tersanelerde birçok ticaret gemisi inşa edilmiş havuzlanmış ve ona
rılmıştır. Bu Kanunun bugünün şartlarına istenilen yüzeyde yararlı olamaması nedeniyle askerin denizciliğe kat
kısı azalmıştır. 

Türk denizciliğinin 1968'e kadar ciddi bir gelişme gösterdiği gözükmemek'tedir. Hatta aksine gerileme ol-> 
muştur. Ancak 1968'den sonra hükümetlerce alınan kararlarla ilerleme kaydedilmiş ve bugünkü duruma gelin
miştir. Bunun nedeni birinci ve ikinci 5 yıllık planların Türk deniz ticaretini istenilen düzeye çıkaracak ana-
prensiplerin tam olarak koyamamasında aramak gerekir. Bunun dışında ananeden 1923'ten bu yana denizcili
ğimizin müteaddit kuruluşlara bölünmesi ve bugün dahi denizciliğe cevap vermeyecek bir organizasyon içine 
girmiş olmasındadır. Bu bozuk organizasyona rağmen hükümetlerin zaman zaman aldığı kararlarla bugünkü 
duruma gelinebildiği de bir vakıadır. 

II - Deniz Ulaştırmacılığı ve Türkiye'mizin Durumu: 
1. Dünya ticaret taşımacılığının % 80'i deniz yoluyla yapılmaktadır. Hava ve kara nakliyesi büyük bir ar

tış göstermesine karşın dünyada taşınan malların fazlalığı ve hacmi dolayısıyla bu yüzde 80 miktarının azala
cağı düşünülemez. 

2. Bir yarım ada olan ve 8 000 kilometreden fazla sahili bulunan Türkiye'mizde -ithalat ve ihracatın % 
95'den fazlası deniz yolundan yapılmakta olup 1977 yılında bu taşımacılığın % 18'i Türk Bayraklı gemilerle 
% 82'si ise döviz ödenerek çoğu Yunan firmalarına ait yabancı bayraklı gemilerle taşınmıştır. 

Ülkemizin dış ticaret hacmi nüfus artışına ve ekonomik gelişmesine paralel olarak hızla artmaktadır. İhra
catınızın alınan bütün teşvik tedbirlerine rağmen ithalatımızla aynı hızda büyümemesi giderek dış ticaretimizde 
artan bir açık verilmesine neden olmuştur. 1976 yılı ithalat ve ihracat değerleri toplamı takriben 113 milyar 
Türk Lirasına ulaşmıştır. Bunun takriben 100 milyar Türk liralık kısmı deniz yoluyla taşınmıştır. Bu taşıma 
için ödenen navlum 650 milyon dolardan fazladır. Bu ödenen navlun lile 50 adet 10 - 12.00 tonluk gemi satın 
alabilme imkânımız mevcut idi. 

3. Yurt dışı nakliyemizin bu durumda olmasına karşın yurt içi.< ulaşım da tümü ile denecek şekilde kara 
araçlarıyla yapılmaktadır. Ucuz olan deniz ve demiryolu geri plana atılmış ve yurt içi nakliyatın % 83'ü karayo
luna dönmüştür. 

4. İçinde bulunduğumuz akaryakıt sıkıntısını önemli derecede giderecek olan deniz taşımacılığının 
ihmali yanı sıra göl nehir taşımacılığı da (Van Gölü hariç) yapılmamaktadır. Bugün göllerimizin deniz ha
ritaları mevcut değildir. Ne nehirlerimizin derinlikleri ve gemi seyriseferi için gerekli bilgiler yapılmamıştır. 

5. Plan dönemine geçildiği yıllarda ilk defa deniz ticareti bazı esaslara dayandırılmak istenmiş ise de 
amaç olan pazar bulma deniz ticareti navlun gibi ana doneler üzerinde durulmayarak gemi tonajı ve gemi 
yapma konusu ele alınmıştır. 

64 Birinci plan döneminde tersane noksanlarının tamamlanması gemi ihtiyacının yurt içinden temini 
hedef olarak verilmiş fakat hedefe ulaşılamamıştır. İkinci plan döneminde birinciye nazaran daha geniş bir 
çalışma yapılmış azda olsa dıştan gemi alma müsaadesi verilmiş Pendik Tersanesinin tamamlanması istenil-
mişse de yine hedefe ulaşılamamıştır. 

7. Üçüncü Beş Yıllık Plan diğer bir plana nazaran daha esaslı konular üzerinde durulmasını istemiş 
ve bilhassa bu plan devresinde yapılan özel ihtisas komisyonları çalışmaları iyi sonuçlar vermiştir. Buna 
karşın yine plan hedefine ulaşamamıştır. 

8. Deniz ticaretinin amacı pazar bulma olduğunu belirtmiştik. Yanlış bir hedefle bugüne kadar amaç 
gemi tonajı üzerine istinat ettirilmiştir. Gemi tonajı amacın birinci derecedeki önemli aracıdır. Bunu 
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liman yükleme ve boşaltma hizmetleri takip-eder. Gemi tonajının amaç olmadığının ispatı 1977'deki du
rumdur. Elimizdeki tonaja göre ithalat ve ihracatımızın % 40'a yakın bölümünü yapmamız gerekirken 
ancak % 18'i realize edilebilmiş ve engüçlü filo olan Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Şirketi 60 gemisi 
olmasına rağmen zarar etmiştir. 

9. Bu aksaklıklar ve dışarı ödediğimiz navlun paraları hükümetlerin karar almasını gerektirmiş ne 
çareki alınan güzel kararlar tatbik safhasında anlaşılamayan nedenlerle istenilen yola gidilmesine engel ol
muştun, 

10. Netice olarak Türk Deniz Ticareti 1968'den sonra başladığı kalkınma hamlesinde yasalar
dan çok brokrasinin engelleriyle istenilen duruma gelememiştir. Bunun başka bir nedeni de Ankara'da de
nizciliğe ait kararları veren devlet müesseselerinde denizcilikle ilgili çok az uzmanın bulunması veya mev
cut olmamasıdır. 

İÜ. - Gemiler 
1. Bugün 1 699 910 D. W tonluk deniz ticaret filomuzun 1 089 572 tonluk bölümü olan 165 gemi kamu 

sektöründe, 610 338 tonluk 182 gemi de özel sektörde bulunmaktadır. Özel sektörün gemilerinin çoğu 
küçük tonajlı gemilerdir. Bu durum Türkiye'de sivil denizcilikte kamu sektörünün önde olduğunun ispa-
tıdır, 

2.< Üçündü Beş Yıllık Planda hareketlenen gemi sağlama çalışmaları ciddi bir fizibiliteye dayanmadı
ğından gerek kamu kesiminin gerekse özel teşebbüs kendi düşüncesine uyacak şekilde cins ve tonajım kendi ta
yin ederek gemi tedarik etye yoluna gitmiştir. Bu ise eldeki imkânlara göre devletçe verilen kredilerin tam 
olarak yerinde kullanılmaması neticesini ortaya çıkarmıştır. Gemi kredisi hakkındaki kararnamede gemi 
tonajı tabanı yazılı iken tavanın olmayışı veya tavan hakkında bazı kısıtlayıcı hükümlesrin bulunmaması 
bir yanlıklık olarak mütalaa edilmektedir. 

3. Bu önemli konuda esas neden henüz siyasetimizin olmamasıdır. Bu olmadığından hangi tip hangi 
tonajda gemilere ihtiyacımız olduğu hesabı yapılmamış, alınan gemilerin rantabilitesi düşünülmeden yalnız 
tonaj artması hedef alınmıştır. 

4. Gezilerimizde tersanelerimizde inşa edilen gemilerin incelenmesinde gemilerin vasıflarının tayinin-
deki esasın yurt ekonomisine en-faydalı olacak şeklin değil mal sahibinin mali durumunun veya aldığı 
kredi miktarının rol oynadığı görülmüştür. înşa olunan gemilerin rantabilite hesabı yapılmamış anaamacın 
pazarlama olması gerekirken bu amaca uygunluğu düşünülmemiştir. 

5. Bu hesapsız durum kısa bir süre sonra devletin başına dert olacak kadar önemlidir. 
6. Bugün 1 500 - 2 000 tonluk bir gemi 35-40 milyona malolmaktadır. Devlet gemi yapımı için 

birçok kolaylık göstermiştir. Buna karşın devletin koyduğu hiçbir şart yoktur. 

7. Mevzuatımızda, hükümetlerin verdiği kararlarda denizcilik için birçok kolaylıklar olduğu gibi 
armatörü yıldıracak hükümlerde vardır. Bu nedenle bugün birçok armatör gemi çalıştırmak yerine acen
telik, gemi nakliyeciliği yoluna sapmış bir kısmı da bu zorluklar nedeniyle gemisini yabancı bayrak altında 
çalıştırmayı yararlı görmüştür. (Bu tip çalışan gemilerin 30 - 40 olduğu söylenmektedir.) 

8. Gemi teminindeki bu karışıklık ve devletin kontrolü olmayışı nedeniyle imza koyduğumuz ulus
lararası -anlaşmalara da ters düşmekteyiz. Bugün pek az gemimiz bu anlaşmalar hükümlerine göre yapılmış 
veya gerekli değişime uğramıştır. Çoğu anlaşmaların dışındaki vasıflarını muhafaza etmektedir. 

9. 1926 yılında çıkarılan Kabotaj Kanunu gereğince yurtiçi taşımacılığının gerekleri yapılamadığın
dan üç tarafı denizle çevrili ülkemizde kıyı şehirlerine dahi kara aracı ile gidilmekte ve turizm için büyük 
paralar ödenerek yabancı bayraklı gemiler kiralanmaktadır. Bu gemilere ödenen dövizlerle yurtiçi ve yurt
dışı turistik maksatlar için gemi temini mümkün iken yapılmamıştır. 

10. Yaptığımız araştırmada satınalınan veya inşa edilen gemiler için Milli Savunma Bakanlığının fikri
nin sorulmadığı ve hatta Ulaştırma Bakanına dahi çok defa bilgi verilmediği öğrenilmiştir. Ticaret gemileri
nin seferde yapacakları hizmetler gözönüne alınarak bunların Milli Savunma Bakanlığına sorulması ve seferde 
görevini aynen devam ettirecek olan Ulaştırma Bakanlığının müsaadesinin alınması gereklidir. 
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IV. Tersaneler s 
1. Türkiye'de bugün 31 tersane vardır. 
2. Deniz Kuvvetlerine ait tersaneler iki adet olup, Gölcük Tersanesi 25 000 DW tona kadar tüccar ge

misi yapacak kapasitededir. Bugüne kadar 22 bin, 14 bin ve daha aşağıdaki tonajda tüccar gemileri inşa etmiştir. 
Taşkızak Tersanesi ise 10 000 D W tona kadar her cins tüccar gemisi yapabilir ve bugüne kadar 10 000 ton ve 
aşağı tonajda bir çok gemi inşa etmiştir. 

3J Askeri tersaneler Türk sivil denizciliğine gemi inşa ve onarım yönünden daha fazla hizmet edebilirler
se de tek engel 1958 yılında çıkarılan döner sermaye kanununun bugünkü şartlara istenilen verimi vereme
diğinden bu kanunu değiştirecek kanun hazırlanmışsa da dört senedir Parlamentoya sevk edilememiştir. 

4J İKamu kesimi tersaneleri 5 adettir. Camialtı Tersanesi, 20 000 DW tona kadar gemi inşa edebilir. 
17 500 tonluk yapmıştır. Haliç, tstinye, Hasköy, İzmir'deki Alaybey tersaneleri kapasitelerine göre 5 000 tona 
kadar gemi inşa edebilirler. Etmişlerdir. Onarım yapmaktalar. 

5. Bu tersanelerden İzmir'deki Alaybey Tersanesinin büyütülmesi ve Pendik Tersanesinin inşası yıllardır 
bitirilememiştir. Bunun nedeni inşa sorumluluğunun bugünkü bağlantılar nedeniyle kendisini dahi idare edeme
yen Denizcilik Bankası İşletmesine verilmiş olmasıdır. 

6. Büyük tonajdaki gemilerimiz havuz ve havuzla ilgili onarım işleri için dış memleketlere yollanmakta 
ve dolayısıyla dışarıya fuzuli yere döviz akıtmaktayız. Pendik Tersanesinin havuzunun dahi bitirilmesi önem
li döviz tasarrufu sağlamaya yetecektir. 

7; Özel tersanelerin adedi 24tür. Bunlardan Sedef Tersanesi 25 000 DW tona kadar gemi yapabilir. Di
ğerleri kapasitelerine göre aşağı tonajda gemiler inşa edebilir. Ve etmektedirler. Özel teşebbüslerde modern 
teknoloji çok azdır. Birkaç tanesi hariç diğerleri çok geri sistemlerle gemi inşa etmektedir. İyi durumda olan 
bir özel tersane Alman firmalarına gemiler yapacak kadar başarı göstermiştir. Halen Halıcıoğlu'ndaki bir özel 
tersane DB Deniz Nakliyata gemiler yapmaktadır. 

8. Tersanelerimiz, vatan sathına yayılması ve dolayısıyla o bölgelerin kalkınmasını sağlayacak iken bir 
iki tanesi hariç hepsi Marmara içinde kurulmuştur. Bu hatanın düzeltilmesi mümkün değilse de bundan sonra 
Tuzla'da özel teşebbüs için ayrılmış bölge hariç Marmara içinde tersane yapılmasına izin verilmemesi, yeni ter
sane kuracaklara gerekli kolaylıklar sağlanıp Akdeniz ve Karadenizde tersane kurmaya izin verilmesi gerekli 
görülmektedir. 

9* Haliç'te ve Boğazdaki tersanelerin kaldırılıp buraların sağlığa kavuşturulması turizme ve diğer amaç
lara yararlı olması için Devletçe Tuzla'da 19 parsellik özel teşebbüs için gemi inşa sahası ayrılmış ve bu böl
geye 150 milyon lira harcanarak altyapı işleri bitirilmiştir. Bugün gemi inşasının kârlı bir iş olduğunu gö
ren ve bugüne kadar gemi inşa sanayii ile uğraşmayan bazı büyük firmaların buradan yer istemesi dikkati 
çekmiştir. Bu arazinin Haliç ve Boğaz'da gemi inşa edenlere dağıtılması ve bunların çıktıkları yerlerden kesin
likle gemi inşa ettirilmemesi gereklidir. 

10. Yıllardır büyümesi yapılamayan Denizcilik Bankasına bağlı İzmir Alaybey Tersanesi ve inşası biti
rilemeyen Pendik Tersanesi gemi inşa hedeflerimizi sekteye uğratan yerlerdir. Bilhassa ilk hazırlıkları 40 
sene evvel başlayan Pendik Tersanesinin sarfedilen büyük paralara karşın hiçbir iş yapacak durumda olma
ması acıdır. Bugün her iki tersaneyi istenilen şekilde inja edecek Türk firmaları mevcuttur. Yukarıda arz et
tiğim üzere tamamlanamayan ve hatta getirilen makine ve teçhizatı çürümeye terkedilen bu iki tesisin bitirile-
meyiş nedeni Denizcilik Bankası sorumluluğunda inşa ettirilmesidir. Bu tersanelerin inşa sorumlulukları kuru
luşundan bu yana geçen 27 sene içinde 2 yıl kârda 25 sene zararda olan Denizcilik Bankasından alınarak 
Bakanlık eliyle yürütülmesi lazımdır. 

V. Yıllık Gemi İhtiyacımız, Gemi Yapına Kapasiteliniz '•: 
1. Devlet Planlama Teşkilatının hesaplarına göre ithal ve ihraç mallarımız için filomuza her yıl 500 000 

ton gemi katmamız gerekmektedir. Mevcut tersanelerimiz (Kamu ve özel teşebbüs) tek vardiya ile çalışma kapa
sitesi yılda 90 000 ton çelik işleme ile 360 000 ton gemi yapılacağı anlaşılmıştır. 

2. Bu olanaklara karşın 1976 yılında ancak 90 000 ton gemi yapımına başlanmışsa da bunun 40 000 tonu 
çalışır duruma getirilebilmiştir. Bunun nedeni inşasına kredi verilen gemilerin yurt dışından getirtilecek ma
kine ve teçhizatının getirilememişidir. 
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3. Bugüne kadar yurtta inşa olunan gemilerde yapılan inceleme şunu göstermiştir ki, bir gemi inşası için 
gerekli malzemenin % 60 - 65'i yurt içinden sağlanabilir. Gemi inşa konusunda ciddi ve ileriye doğru bir 
program olmadığından yerli malzemeyi yapan firmalar başka işlerle uğraşmış ve yurt içi malzeme miktarı 
% 20'ye kadar düşmüştür. Dıştan malzeme getirilmesi de navlun gibi döviz sarfına neden olmaktadır. 

4. Bu kapasite yamnda işçiden yüksek mühendise kadar her branşta mevcut kapasitenin daha büyüğünü 
yürütecek teknik personel mevcuttur. Üzünülenecek gerçek bu personelin bir kısmının ihtisası ile ilgili işlerde 
çalışmaması ve iş bulamadığı için yurt dışına çıkması gibi hususlardır. İnşası bittiğinde ilk yıl gemi inşa 
kapasitemize 75 bin ton ve 3 - 4 sene sonra 300 000 tona çıkacak Pendik Tersanesi tamamlanmasa dahi 
bugünkü olanaklarımız çift vardiya ile çalışması halinde çok iyi bir düzeye gelinebilecektir. Kapasite ve perso
nelin mevcut olmasına rağmen bugünkü düşük duruma gelmenin ele alınması ve giderici yollara başvurulması 
ekonomimiz için gereklidir. Bu arada yukarıda bahsedilen döner sermaye yasasının günün koşullarına göre de
ğiştirilmesi de gemi inşa ve onarım işlerinde ferahlama yapacak ve aynı zamanda işsizliğe kendi çapinda bir 
çare olacaktır. 

5. Gezilen tersanelerde 3 - 4 sene evvel inşa edildiği halde makineleri yurt dışından getirilemediği için Ha
lic'in pis sularına terkedilmiş gemilere rastlanmıştır. Bunlardan bir tanesi Camialtı Tersanesinde inşa edilen 
17 500 tonluk Bitlis gemisi idi. Bu gemiler çalışır duruma getirileydi muhakkak ki makinelerinin parasını kat 
kat çıkaracak ve yurda döviz kazandıracaktır. 

6. Gemi inşası konusunda görülen en önemli aksaklık, geminin inşasına izin verilen, planını inceleyip 
tasdik eden, inşaatın bu plana ve devletçe verilen kredilere göre kontrol edecek yetkili bir makamın bulun
mamasıdır. Devletten milyonlarca lira kredi alınmasına, o şahsın veya firmanın zorluklarla para bulmasına kar
şın herkes canının istediği plana göre gemi yaptırabilmektedir. Hiçbir makamdan plan tasdiki müsaade zorunlu
luğu olmadığı gibi kontrol korkusu da yoktur. Lilman başkanlıkları seyrisefere hazır gemiyi sürvey kuruluna 
inceletip seyrisefer belgesi vermekle görevini yapmış olmaktadır. 

7. Devletçe hiçbir kontrola tabi olmayan gemi inmatı bazı sigorta kumpanyalarının adamlarınca kontrol 
edilmektedir. Bu kontrol tamamıyla sigorta ticareti içindir. Ve çoğu da Türk Loyd Firması dışındaki yabancı 
firmaların elemanlarıdır. 

8. Gemi inşası devletten kredi alan bazı firma veya kişilerin fazla makine, sac, elektronik cihaz ve malzeme 
ithal ederek bunların bir kısmım karaborsaya sattırıp ve yine adı duyulmamış motor firmalarından makine 
ithal ederek kısa bir süre sonra yedek parça için müracaitta bulundukları gezilerle öğrenilmiştir. Bütün bu 
aksaklıkların nedeni hükümetlerin gemi inşası için göstermek istediği iyi niyete rağmen gemi inşasına devlet
çe kontrol edilememesi ve bu iş için hiçbir resmi makamın görevlendirilmemesidir. Çok büyük paraların har
candığı bu alanda bu kontrol mekanizması elzemdir. 

9. Şu husus açık olarak belirtilmelidir ki bugün Türkiye'de gemi inşaa sanayi en verimli sanayi dalla
rımızdan birisi belki de en başta gelendir. Mevcut tersanelere bunları mükemmelen yürütecek personel ol
masına ve hükümet desteğine rağmen alınan verimin çok düşük olması organize bozukluğu ve deniz ticare
tinin öneminin brokrasi tarafından takdir edilemeyişidir. 

10. Türkiye'de muhrip güdümlü hücumbot yapılmış ve halen denizaltı gemisi inşa edilmektedir. Askeri 
tersanelerin bu kifayeti yanında Denizbank tersaneleri ve özel kesim her cins ticaret gemisini yapacak güçte
dir. Ciddi bir inceleme şu acı durumu karşımıza getirmektedir. En güçlü tersanelere sahip kamu kesiminin 
rantabiltesi % 40'tır. Özel kesimde binbir zorlukla bu miktarın üstüne çıkmaktadır. Bunların nedeni kati
yen personelde değildir. Nedenler malzeme teminindeki güçlükler, yasal engeller bürokrasinin koyduğu bari
katlar ve nihayet en önemlisi organizasyon bozukluğudur. 

11. Tersane çalışması yurdumuzda birçok sanayi dalının hızla kalkındırılmasına neden olacak bir sektör
dür. Aslında tersaneler büyük mikyaslı bir montaj yeridir. Gemi inşaası için gerekli her cins parça yurdun 
muhtelif yörelerinde imal edilebilir ve bunlar tersanede toplanarak monte edilir. Bu sektörün tam randıman
la; çalışması dışarı ödediğimiz 15 milyar Türk liralık dövizi azaltacak buna mukabil yurt içi sanayii kaldıra
cak yeni sanayi dalları kurulmasını sağlayacak ve işsizliğin giderici çaresi olacaktır. 
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VI. - Liman, İskele ve Barınaklar : 
1. Bayındırlık Bakanlığından alınan son bilgilere göre Türkiye'de 144 liman, iskele, yatlimanı ve barı

nak mevcut olup bunların 20'si liman 58'i iskele, 4'ü yatlimanı ve 62'si de balıkçı barınağıdır. 
2. Yasalarımız gereğince liman, iskele ve barınaklar Bayındırlık Bakanlığınca yapılmakta ise de kullanı

cıdan, ilgili bakanlıklardan bilgi alınmadığı belirtilmektedir. Bunların inşaasjnda Milli Savunma Bakanlığın
dan dahi mütalaa alınmadığı hayretle öğrenilmiştir. Açık ifade ile bu tesisler Bayındırlık Bakanlığının kendi 
planı ve düşüncesine göre inşa edilmektedir. 

3. Deniz ticaretinin amacının deniz pazarlaması ve bunun aracının da gemi ve liman olduğu esasından 
hareket edildiğinde limanlarımız üzerinde önemle durmamız gerekir. Bugün limanlarımızın istenilen düzeyde 
olmamasından gemilerin beklemeleri nedeniyle navlun gibi dışarıya para ödemekteyiz. 

4. Mevcut liman, iskele ve barınaklarımızın çoğu inşasına neden olan işe tam cevap vermekten uzak
tır. 20 limanımız çok büyük paralara mal olmasına rağmen günün modern boşaltma ve yükleme tesislerine 
sahip değildir. Bu durumda olan limanlara gelen yabancı gemiler kontrat süreleri içinde doldurulup bo
şaltılmadığından sürastarya denen parayı almaktadır. Limanlarımız içinde ençok tahmil tahliye yapılan istan
bul aslında limansız bir şehir görünümündedir. Gemi cinsine göre 1 2 - 2 0 geminin yanaşabildiği ve en ilkel 
sistemde yükleme ve boşaltma yapılan İstanbul'da bazan 30 - 40 gemi açıkta beklemekte ve devamlı 
sürastarya almaktadır. 

5. Liman ve * iskelelerin bakım ve tutumu acınacak haldedir. Sahipsiz manzara gösteren bu tesislerin 
bir kısmı görevlerini aksatır duruma girmiştir. (Haydarpaşa, Samsun, Mersin limanları dolmakta ve gemi
ler bu limanlara girerken oturmarnaık için az mal ile gelmekte veya malın bir kısmını dışarda boşaltmakta
dır) Bayındırlık Bakanlığında yapılan görüşmelerde bu bakım ve tutum işlerinin parası ilgili makamca öden
diğinde yapılacak programa göre Bayındırlık Bakanlığınca bu işlerin yapılabileceği bildirilmekte ise de bugüne 
kadar hiçbir limanda ciddi bir onarım çalışması görülmemiştir. 

6. Yaptığımız gezilerde Haliç'te gemi inşaa eden ve onarım yapan kamu sektörü ve özel teşebbüs tersa
neleri Halic'in dolması ve Galata köprüsünün çürümesi üzerinde önemle durmuş ve Halic'in temizlenmesiyle 
köprünün onarımım dilemişlerdir. Köprünün birçok günler açılmayışı onarıma giren veya girecek olan ge-, 
milere büyük masraflar yüklemekte ve çok acele havuza girmesi gerekli gemiler için de hayati önem taşı
maktadır. Halic'in bugünkü üzüntü veren durumu gemi sanayiinin ve ondan da öte bu bölgede çalışanların, 
yaşayanları sağlık yönünden etkilemektedir. Gerek Haliç temizlenmesi ve gerek köprünün yeni yapılması 
bugünkü gücümüzle yapabileceğimiz işler arasındadır. Yapılmadığı takdirde acı olayların meydana gelmesi 
beklenebilir. 

7. Limanlarımızın kullanılması, deniz ticaretine uygun bir organizasyonda değildir. Mevcut liman, is
kele ve barınaklar birçok makam ve idareye devredilmiş bulunmaktadır. Halen limanlarımız ve iskeleler, 
barınaklar Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, Silahlı Kuvvetler, Kömür İşletmeleri, Rafineriler, De
mir Çelik Tesisleri, mahalli idareler kooperatifler, Turizm Bakanlığı, Özel İdare ve muhtarların idaresine 
verilmiştir. 12'ye varan makama dağıtılan bu limanların işletilmesi ise ayrı ayrı başlar elindedir. Örneğin 
İstanbul Limanı Devlet Demiryolları ile Denizlbank tarafından taksim edilmiş olup, Liman Bölge Baş
kanı bunlara karışamaz. Her ikisinin de ayrı işletme müdürü vardır. Diğer memleketlerde olduğu gibi li
manın her işinden sorumlu Liman Başkanlığı teşkilatı ve yetkisi olmadığından birbirlerine yardım gibi elzem 
konularda da hiçbir işlem yapılamamaktadır. Bunun dışında her limanda liman başkanı liman işletme mü
dürü, gümrük, deniz polisi gibi birbiriyle irtibatı olmayan kendi makamlarından emir alan başlarında bulun
ması ayrı bir promlemdir. Bu bozuk organizasyonun düzeltilmesi ekonomimiz için çok önemli mütalaa 
edilmektedir. 

VII - Yasa ve Tüzükler life Bunların Kontrolü: 
1« Denizciliğimize ait yürürlükte 40 yasa ve 78 tüzük olduğu saptanmıştır. Bunların birkaç tanesi hariç 

diğerleri günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak ve hatta tatbiki faydadan çok zarar getirmektedir. 
En önemli kanunlardan biri olan Deniz Ticaret Kanununun birçok maddeleri dahi bugünün ihtiyaçlarını 
karşılamamaktadır. 
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2. Denizcflöc temel kanunu yoktur. Bu anakanun olmadığından çıkarılan kanun ve kararnameler o 
günün ihtiyacına göre yapılmakta ve bir süre sonra varlığını yitirmektedir. Denizcilik için yapılacak en 
mühim iş evvela deniz anakanununu çıkarmak ve elimizdeki kanunları ve tüzükleri buna göre değiştirmektir. 

3. Denizciliğe ait Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan yetki kanununun Yüce Meclise geleceği öğrenilmiş-
tff. Kanımızca bu yetki kanunundan evvel Denizcilik Temel Kanununun çıkarılması ve işlerin kısa zaman
da hali için Yöce Meclis kabul ettiğinde Yetki Kanununun yürürlüğe konmasmm iyi bir yol olacağına 
inanılmaktadır. 

4. Denize ait yasa ve tüzüklerin ihlalinde kazalarda gemi batmasında yargı mercilerine başvuruldu
ğunda deniz işlerine bakan mahkemeler olmadığından sonuç çok geç almmaktadır. Denizcifrkte iritişaf 
edecek bir devlet olduğumuza ve denize ait hukukun çok geniş olması da göze alınarak şimdilik yamız İs
tanbul'da deniz işlerine bakacak bir mahkemenin kurulması ve bu alanda denizcilik konulanyla gemicilik 
konularında ihtisas sahibi hukukçu yetiştirilmesi uygun olacağı sonucuna varılmıştır. 

5. Denizcili|e ait yürürlükte olan yasaların tüzüklerin tatbik edilip edilmeyeceğini mevzuatın emrettiği 
şekilde yürütülüp yürütümıediği fiilen deniz üzerinde kontrol edecek bir teşkilatımız yoktur. Bu görev he
men hemen hiç yapılmamaktadır. 

6. Yasa ve tüzüklerin tatbikatta kontrolünün yapılması kıta sahanlığı, denizde petrol ve moden arama 
görevlerinin himayesi balıkçılık konusunda konulan müeyyidelerin kootrofcı uluslararası anlaşmalara göre su-
lanmızdaki bütün gemilerin yapması gerekenlere uyup uymadıkları gibi murakabesi ve nihayet turizm hiz
metlerinde istenilen himaye ve yardımın yapılması için böyle bir teşkilatın kurulmasına kesin zaruret vardar. 

7. Deniz jandarma, gümrük muhafaza ve deniz polisi daha ziyade kaçakçılık ve polisiye işlerle uğ
raştığından yukarda belirtilen önemli işler kontrolsuz kalmaktadır. Bu önemli boşluğu doldurmak için 4 - 5 
sene evvel kanunu hazırlanan Sahil Savunma Korunma Komutanlığı kurularak dağınık makamlara verilen 
yetkilerin dîfer ülkelerde olduğu gibi bir elde toplanması çok gereklidir. 

VIII - Denizde Can ve Mal Güvenliği Gemi Kurtarana İşleri Kılavuzluk Konusu 
1. 5842 sayılı Denizcilik Bankası Kuruluş Kanununun 9 ncu maddesi uyarınca banka Türkiye kıyıla

rında kurulmuş bulunan ve kurulacak olan fenerler, radyo farlar, deniz işaretleri, sis düdükleri ve buna 
benzer kıyı emniyet, cihaz ve tesislerini ve can kurtarma istasyonlarım tekel olarak çahştırmakla görev
lidir. 

2. Bu büyük sorumluluk konusunda Denizcilik Bankasının gerekenleri günün icaplarına göre yaptığı 
söylenemez. Gemi tonajlarının çok büyüdüğü bu yıllarda Denizcilik Bankasınca alınan tedbirler yeterli de
ğildir. Boğazlardan 1977 yılında 32 700 gemi geçmiştir. Boğazlardan geçiş için halen tatbik edilmekte 
olan trafik düzeni heran kaza olabilecek bir şekildedir. Lozan Muahedesine göre Boğazlar terimi Çanak
kale Boğazından girişten itibaren Çanakkale Boğazı, Marmara ve istanbul Boğazı çıkışına kadar olan su 
yoludur. Montrö Mütarekesinde de konan esaslar bu su yolu üzerine dayandırılmıştır. 

3. Gemi tonajlarının büyümesi boğazlardan geçen gemi adedinin çok artmasına karşın trafik nizamında 
yeni bir düzen getirme yoluna gidilmemiştir. Denizcilik Bankası ve Deniz Kuvvetleri uzmanlarınca hazırla
nan ve bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, olan yeni trafik nizamı 1974'ten beri Ulaştırma Bakanlığın
da bekletilmektedir. Bu çok önemli ve bir kaza vukuunda İstanbul'u tehdit edecek olan konuda Denizci
lik Bankasının sorumlu tutulması bir hatadır. 

4. İçinde bulunduğumuz bugünlerde Denizcilik Bankasının yetkisine verilen bu işler istenilen yüzeyde 
değildir. Bu konunun uluslararası durumu da gözönüne alınarak düzeltilmesi gereklidir. 

5. Denizcilik Bankası Kanununun 10 ncu maddesine göre banka bütün denizlerde gemi kurtarma ve yar
dım işleri yapmaya yetkilidir. Bu arada Karadeniz'de Şile ile Rumeli Kanadının Egede'de Babatourun ve 
Bozcaada, Gökçeada ve Saroz Körfezi içinde kalan sahada Marmara dahil kazaya uğrayan 300 tondan 
büyük gemileri kurtarmaya tekel olarak yetkilidir. Bugün banka bu görevini çok ilkel metotiaria ve kifa
yetsiz gemi ve teçhizatla yapmaya çalışmaktadır. 

6. Gemilerde yangın çıktığı takdirde yalnız İstanbul bölgesinde çok zayıf deniz itfaiyesi ile Ipraş'ın bir 
romorkörü hariç hiçbir araç mevcut değildir. Büyük akaryakıt nakliyesi yapılan bugünlerde İstanbul Bo
ğazında bir akaryakıt gemisinde yangın çıktığında akıntılar nedeniyle Haliç dahil İstanbul şehri büyük bir 
tehlike içine düşebilir. 
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7.. Klavuzluk hizmeti 5842 sayılı yasa ile Denizcilik Bankası tekeline verilmişse de banka bu görevi 
işletmesi olan Trabzon, Giresun, istanbul, izmir ve Antalya bölgelerinde dar bir çerçevede yapmakta di
ğer limanlarda ise bu hizmet o limanın bağlı olduğu makamlarca yürütülmektedir. Bu ayrıcalık hatalıdır. 
Önemli bir görev olan klavuzluk seferde önemi daha büyük olacak olan bir hizmettir. 

8. Uluslararası anlaşmalara göre ve Türkiye sağlığı yönünden kurulan sahil sıhhiye hemen hemen ve
rimli bir iş yapmadan oturmaktadır. Denizciliğe ait herhangi bir makama bağlı olmadığından başına buyruk 
görev yapmaktadır. Sahil sıhhiye mensupları klavuzların bulunduğu yerlerde bulunmadığından gemiler iki 
ayrı yerde durmakta, birinden klavuz diğerinden de sahil sıhhiyeyi almaktadır. Çanakkale'de klavuz bo
ğaz girişindeki Nara koyunda sahil sıhhiye Çanakkale Limanında, istanbul'da ise klavuz Rumeli Fenerinde, 
sahil sıhhiye Büyükdere koyundadır. Bu şekilde iki ayrı motor çalıştırılması ve görev yapılması para sar
fını mucip olmakta ve gemilerin iki yerde durması kazalara neden olmaktadır. 

9. Denizde can ve mal güvenliği konusunda büyük aksaklıklardan biri de 1937 senesinde çıkarılan 3222 
sayılı Telsiz Kanunudur, Bu kanuna göre 500 tondan küçük gemiler telsiz kullanamaz. Telsiz telefon bu-
lunduramaz. Bu yüzden yabancı yatlar ve 500 tondan küçük gemiler müşkülat içinde kalmakta, Türk tu
rizmi bu yönden de zayıflamakta ve balıkçılığımız da istenilen gelişmeyi gösterememektedir. 

IX. - Deniz Ticaretinin Önemli Bir Dalı Olan Su Ürünleri Konusuna Gelince : 
1. Dünya nüfusunun devamlı artması nedeniyle insanların beslenmesi için gerekli gıda maddelerinin de

nizden ve göllerden alınması konusunda büyük çalışmalar yapılmakta ve devletlerarası çatışmaya gidecek 
olaylar olmaktadır. 

2. Nüfusu hızla artan Türkiye'de de bu önemli sorun kendini hissettirmeye başlamıştır. Doğanın ver
diği bu nimetten azami şekilde faydalanma düşünülerek 1971 yılında 1380 sayı ile yasa çıkarılmış, tüzüğü 
yapılmış ve su ürünleri konusu Gıda • Tarım ve Hayvancıük Bakanlığına verilmiştir. 

3. Uzun yıllar yabancıların da yaptığı bilgi ve gemi yardımına rağmen kalkınamayan balıkçılığımız bu 
yasa ile de istenilen düzeye erişmemiş ve bahkçıhğımız ilkel bir sistemle kıyı balıkçılığı olarak devam etmiş 
ve bir balık ambarı olan Karadeniz başta olarak Ege ve Akdeniz'den istifade edilmemiştir. 

4. Bu yasa Tarım Bakanlığına geniş yetkiler vermektedir. Balıkçılık için Ziraat Bankasından 5 ayrı tip 
kredi sağlanmasını ve 200 beygir gücüne kadar olan motorlarda gümrük muafiyeti tanınmasını öngörmektedir. 
Tarım Bakanlığı Su Ürünleri Teşkilat Yasasının çıkarılması nedeniyle bu alanda görevin yapılamadığını bildir
mektedir. 

5. Su ürünlerinin günümüzün icaplarına göre modern bir şekilde çıkarılması için Beykoz'da 9 milyon lira 
sarfıyla Su Ürünleri Meslek Lisesi inşa edilmiş tedrisata başlamıştır. Ve 7/7205 sayılı Kararname ile Ta
rım Bakanlığına devredileceği bildirilmişse de okul hâlâ Milli Eğitim Bakanlığı büny es indedir. Bunun yanı sı-
'ra bu okuldan mezun olacak öğrencilerin sıtatüleri hakkında bir karar verilmediğinden mezunlar hayatlarım 
kazanmak için her türlü işte çalışmaktadır. 

6. Yapılan incelemede Tarım Bakanlığının su ürünleri konusunda Enerji Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı ile ihtilaflı olduğu öğrenilmiştir. 

7. Halkın gıdası için su ürünlerimize büyük değer vermemiz ve asırlardır yapmakta olduğumuz kıyı ba
lıkçılığını geliştirmemiz ve yavaş yavaş açık deniz bahkçıhğına önem vermemiz elzemdir. Karadeniz bir balık 
deposudur. Yabancı uzmanların incelemesine göre Karadenizde 1 milyon yunus, 1 milyon ton hamsi ve 6 
yüzbin ton istavrit balığı avlanabilir. Bu çok büyük rakamların halkımıza verilmesi halinde hem halkın gıda 
alması sağlanacak ve hem de canlı hayvan ihracında Türkiye'ye döviz girecektir. 

8. Su ürünlerinin önemli bir sorunu da balıkçı teknesi ile barınaklar meselesidir. Bugün ilmi bir şe
kilde çizilmiş balıkçı teknesi planı yoktur. Teknik Üniversite bu konuda yeni çalışmaya başlamış. Barınakların 
inşası ise Tarım Bakanlığı isteklerinden ziyade Bayındırlık Bakanlığının kendi görüşüne göre yapılmaktadır. 
inşa edilen balıkçı barınaklarının bir kısmı bugün dolmuş ve kullanılmaz haldedir. Bu önemli konuların da 
düzeltilmesi gereklidir. 

X - Personel ve Eğitim Durumu : 
1. Kamu ve özel teşebbüs dahil mevcut olan 347gemimize karşın 1978 başında denizde çalışma belgesi 

olan kayıtlı personel toplamı 89 819 olup balıkçılık alanındaki personel buna dahil değildir. Bu büyük per-
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sonel gücüne karşın denizcilikle alakalı birçok yerlerde bu alanda hiçbir bilgisi olmayan şahısların görevlen
dirildiği tespit edilmiştir. Birçok liman reisi denizci değildir. Su ürünlerinde de birçok sorumlu denizci olma
yıp ziraatçidir. 

2. Deniz ticaret sektörünün karada çalışanları da büyük bir yekûn tutmaktadır. Bugün şu husus kesin
likle söylenebilir ki denize ait alanlarda ve bilhassa teknik alanda küçümsenmeyecek bir gücümüz vardır. 
Yurdumuzun ihtiyacı olan gemileri inşa edecek mühendisinden işçisine kadar Üniversitesinden teknik bürola
rına kadar bütün görevleri istenilen düzeyde yapacak personele sahibiz. Ve yine denizciliğin önemli bir branşı 
olan liman işlerini ve inşasını da yapacak güçteyiz. Ne çareki plansız, programsız, kontrolsuz ve nihayet başsız 
yürütülür bir durumda olan denizcilik alanında bu personelden gerekli istifadeler yapılamamakta ve çoğu ih
tisasları dışında görevlerde çalışmakta ve bir kısmı da yurt dışına gitmektedir. 

3. Denizcilik dünya standartlarında kendi başına karada çalışacak personel 3 - 4 kişidir. Bizde bu stan
dart miktar özel teşebbüs elinde. Tatbik olunmakta ise de kamu teşkilimiz olan Denizcilik Bankasında ve 
D. B. Deniz nakliyatında 18 - 30 miktarına ulaşmaktadır. Bu personel fazlalığı bu müesseselerde çok büyük 
ödemeler yapılmasına neden olmaktadır. Bunun yanı sıra kamu teşkillerimizde 65 yaşına kadar görev yapacak 
Emekli Sandığına ait personel ve 55 yaşında olan SSK ait olan personel ayrı problemler doğurmakta
dır. Bu konunun halli kamuya ait denizcilik sektörü için elzemdir. 

4. Denizciliğin kamu teşkillerinde bu büyük personel miktarına karşı Hükümet merkezi olan Ankara'da 
durum aksinedir. Denizciliğe ait yetkilerin çok muhtelif makamlara dağıldığı Devlet sektöründe deniz işinden 
anlayan personel çok az durumdadır. Bu yüzden denizciliğe ait konular bu çok az personelin veya bu işten 
anlamayarak görev icaıbı o makama gelenlerin elinde kalmakta ve istenilen düzeye ulaşamamaktadır. 

5. Bugün deniz ticareti başta işletmecilik, ticaret, gemi inşaatı, limancılık, tahmil, tahliye, gemi sevk, ida
resi, deniz ekonomisi, deniz hukuku, gemi seyri seferi, denizden mal ve can kurtarmak, balıkçılık, uluslararası 
ilişkiler ile gibi birçok dalda yetişmiş eğitim görmüş personele ihtiyaç gösteren çok geniş bir alandır. 

6. Yaptığımız incelemeler şunu göstermiştir ki, bu çok geniş ve her biri ayrı bir eğitim isteyen bu branş
larda eğitim çok az ve birçok branşlarda da yoktur. Mevcut olanlarda da istenileni vermekten uzaktır. Yetişen
ler kendi kendisini yetiştirmiştir. 

7. Yurdumuzda denizcilikle eğitim yapan müesseseler şunlardır: 
a) Ulaştırma Bakanlığına bağlı Yüksek Denizcilik Okulu, 
b) Ulaştırma Bakanlığına bağlı Denizcilik Meslek Lisesi, 
c) Denizcilik Bankasının Haliç Tersanesindeki Gemi Yapma Teknik ve Meslek Lisesi, 

d) Tarım Bakanlığına bağlı olması gereken fakat halen Eğitim Bakanlığı kuruluşunda olan Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Meslek Lisesi, 

e) Bunların dışında üniversite düzeyinde İstanbul Teknik Üniversitesinde Gemi tnşa Fakültesi ve bazı 
üniversitelerimizde makine, elektrik, elektronik, hukuk ve iktisat konularında ilâve dersler. 

f) Bu eğitim müesseselerinden üniversite dışında olanlar istenileni vermekten çok uzak bir eğitim düze
yindedir. 

8. Gemilerin denizdeki sevk ve idaresi için kaptan ve makine mühendisi yetiştiren Yüksek Denizcilik Oku
lu 20 nci asır başlarında bir deniz subayı tarafından kurulmuştur. Uzun yıllar geçmesine karşın günün ihti
yaçlarını giderecek bir düzeye erişmemiştir. Ulaştırma Bakanlığına bağlı bu okulun bugünkü görünümü bir 
yüksek okuldan çok orta dereceli bir okul görünümündedir. Her gemi alınışında ilave olarak alınacak birkaç 
laboratuvar malzemesi, her hurdaya çıkan gemiden sökülecek birkaç parça teçhizatla mükemmel lâboratu-
varlara malik olması kabil olan bu okulun bugünkü durumu üzüntü vericidir. Okul mezunlarının ve kurduğu 
derneklerin yıllardır süren mücadelesine karşın Bakanlıkça hiçbir iş yapılmamıştır. 

9. Ordu'daki Kasımpaşa'daki ve Beykoz'daki liselerde hemen hemen yüksek denizcilik okulu gibi isteni
leni vermekten uzak eğitim müesseseleridir. Üzücü olan bir konuda kurulduklarından bu yana yüzlerce mezun 
vermelerine rağmen bu mezunların unvan, yetki ve sorumlulukları saptanmadığından mezunlar iş bulama
makta ve aldıkları eğitim de mütenasip olmayan başka görevlerde ve hatta eğitimsiz bir gencin yapacağı iş
lerde çalışmaktadır. 
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10. Denizciliğimizdeki eğitim sorunlarının bu derece ihmal edilmesine karşın verilecek yüzlerce misalin en 
güçlüsü bugün Ulaştırma Bakanlığında eğitimle meşgulolan bir dairenin bir müdürlüğü mevcut olmaması gös
terilebilir. ~" : 

11. Yüksek Denizcilik Okulunun fakülte olması için yıllardır çalışılmaktadır. Ve halen Yüce Meclise bu 
konuda bir kanun tasarısı da gelmiştir. Eğitim sorunları konusunda denizin pekçok dalda eğitime ihtiyaç gös
teren bir sektör olduğunu açıklamıştık. Bunlardan bir tanesi olan ve yalnız gemi sevk idaresi için personel yetiş
tiren Yüksek Denizcilik Okulunun fakülte olması bize bir alanda değer kazandıracaktır. Diğer dallar ihtisas 
elemanları tarafından işgal edilmeyeceğinden sorun halledilmiş olamaz. Bu nedenle denizciliğin tüm ihtiyacım 
ele alarak eğitimi buna göre düzenlememiz gerekir. Bu da ancak Teknik Üniversitede bulunan Gemi İnşa Fa
kültesi hariç bütün denizciliğe ait eğitim konularını bünyesinde toplayacak veya kendi kontrolunda diğer 
müesseselerde yetiştirecek bir denizcilik üniversitesi kurmamız gereklidir. Bu denizcilik niversitesi içinde 
de birinci öncelikle Yüksek Denizcilik Okulu fakülte seviyesine çıkarılabilir diğer okullarda günün ihtiyacına 
göre yüksek veya orta dereceli okul seviyesinde olabilir. Böyle bir üniversitenin kurulması ve Yüksek De
nizcilik Okulunun fakülte olması denizciliğimizin eğitim alanında büyük bir aşama gösterecek ve Yüksek De
nizcilik Okulunun fakülte olmasından yararlanılarak bugüne kadar sivil denizcilikte hiç yapılmayan bilimsel 
araştırmalar yapılabilecek ve denizcilik konularının detaylarına kadar inceleyebilecek bir ilim müessesesine sa
hip olunabilecektir. 

12. Deniz ticaretimizde personel ihtiyacını giderecek önemli bir kaynak da Denez Kuvvetleri camiasıdır, 
Türkiye'de deniz ticaretinin temeli Deniz Kuvvetleri tarafından atılmıştır. Yüksek Denizcilik Okulu Deniz 
Kuvvetleri tarafından kurulmuştur. Gemi inşaa ve havuz işleri için 1928'de 1454'ten beri bünyesinde muha
faza ettiği Haliç'teki fabrika ve havuzları sivil sektöre devretmiş ilmi araştırmalar yanında gemi yapma, onar
ma'konularında daima büyük yardımlarda bulunmuştur. Buna rağmen anlaşılamayan nedenlerle denizcilik ala
nında bir sivil asker sürtüşmesi başlamış ve bu yanlış tutum yıllardır sürmüştür. Denizin modern eğitim mü
esseselerinde yetişmiş personelden emekli olanları deniz ticarette çalışma yolları birçok engellerle kapatılmıştı 
1954'ten beri uğraşılan Gemi Adamları Tüzüğü son kararname ile nispeten düzelmişse de Deniz Kuvveti -
Deniz Ticaret arasında başta teknik ve öğretim işbirliği yapılması çok yararlı olacağından bu ayrılığın ta
mamen düzeltilmesi yurdumuz menfaatleri için gereklidir. 

13. Bu konuda sonuç olarak şunları ilâve etmemiz gerekir. Cumhuriyet hükümetlerinin aldığı kararlarla 
hesaplanamayacak derecede büyük mali yatırımlar yapılan denizcilik sektörünün ehil ellere verilmesi için deniz 
ticaret bölümünün eğitim konusuna çok büyük önem vermemiz ve boşa geçen yılları telafi için çok çalışma
mız gereklidir. Bu konularda değişikliğe giderken gerekiyorsa Milli Eğitim Bakanlığı yasalarında dahi değiş
meler yapmamız yurdumuzun menfaati gereğidir. 

XI. - Denizcilikle ilgili mali konular (Sermaye, krediler, sigorta ve navlun işleri) : 
1. Denizcilik büyük mali yatırımı gerektiren bir sektördür. Genellikle şirketler veya şahıslar bu olanağı 

bulamadıklarından Devlet veya Devlet müsaadesiyle diğer kaynaklardan yararlanırlar. 
2. Türkiye'de bugün deniz ticaretinin ihtiyacı olan sermaye kuruluşların kendi özkaynaklarına ek olarak 

yurtiçi ve yurtdış kaynaklardan sağlanmaktadır. Kanu sektörü ile özel sektörün bu kaynaklardan faydalan
maları farklıdır. Kamu kesimi ortaya konan taşınır ve taşınmaz mallarına ek olarak Devletçe kabul edilen 
5 yıllık planlar ve yıllık programlara göre verilen olanaklardan istifade eder. Özel kesim ise kuruluşunda 
ortaya koyduğu taşınır veya taşınmaz sermayeye ek olarak Devletin tahsis ettiği banka kredileri ve çeşitli ko
laylıklardan faydalanır. 

3. Kamu sektörünün faydalandığı kaynaklar şunlardır : 
a) Hazineden, 
b) Yurt dışından, 
e) Merkez Bankasından, 
d) Devlet Yatırım Bankasından, 
e) Diğer bankalardan, 
f) Kendi özkaynaklarından ve iştiraklerinden. 
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Hazineden verilen kaynak 5 yıllık planlara göre yıllık programlar uyarınca sermaye artırılması şeklinde 
olur. Bu arada Merkez Bankasının özel sektöre yöneltilen orta vadeli krediden de bazen istifade ederler. Bu 
kaynak gemi yapma ve satın almada kullanılır. 

Devlet Yatırım Bankası kredileri Maliye Bakanlığı aracılığıyla verilir. Yurt dışı kaynaklar ise çeşitli olup 
uluslararası teşekküllerin aracılığıyla sağlanır. 

4. Özel sektör için kaynak: Dış kaynaklar, genellikle resmi organlarca verilen paradır. Bazan araya ara
cılar da girmektedir. Bunlar gemi yapma, gemi alma, tersane teçhizatı temini için kullanılır. Faizi % 8 - 10 
olup 5 yıl vadelidir. Proje kredileri ise Devletten Devlete verilir ve genellikle denizciliğin kara tesislerinde 
kullanılır. 

tç kaynakların başında Hükümetin Denizcilik Bankası aracılığıyla dağıttığı gemi inşa ve tadil fonları de
nen krediler gelmektedir. Bunların dışında geliştirme ve teşvik fonuyla Maliyenin müsaadesiyle Merkez Ban
kası kredi verir. Bu krediler orta vadeli kredi sistemi olup 5 seneliktir. îlk iki yıl para ödenmez, 3 ncü sene 
başında ödenmeye başlar ve 5 nci senede bitmesi gerekir. Gemi yaptıranın makine ve teçhizatı için para ya
tırmasına rağmen transfer yapılamadığından bunların gelmemesi nedeniyle geminin çalışamaması mazeret sa
yılmaz ve para ödenmesi zorunludur. 

Bu kredilerin faizi ı% 16'dır. Ancak denize dönük işler için kullanıldığında banka faizi % 8'e indirip 
gerisini vereceğini bildirmekte ise de bugüne kadar alan azdır. 

Denizciliği daha iyi bir düzeye getirmek için 15 Ocak 1975'te (Türk Denizciliğini ve Gemi înşa Sanayii
ni Teşvik) çıkarılan Kararname gereğince yıllık programlara her sene 250 milyon liranın konulması ve top
lam bir milyarlık bir paranın verilmesi öngörülmüş ve ilk uygulama 1976 yılında 245 milyon lira ile başla
mıştır. Bu kara'rname uyarınca yurt içinde inşa edilecek gemiler için proje sabit yatırım tutarının % 95'i, dı
şardan ithalde ise % 90'ı kredi olarak verilmesi öngö ülmüşse de Merkez Bankası 15 . 4 . 1977 tarihli tamimi 
ile bu kararnameyi ancak % 50 - 65 arasında karşılayacağını, geri kalan paranın aracı bankalardan alınmasını 
bildirmiştir. 

5. 1967 - 1975 yılları arasında denizcilik için 778 271 360 lira kredi açılmışsa da bunun ancak 291 866 900 
lirası özel sektörce kullanılmıştır. Özel sektörün para ihtiyacına karşın kredilerin 2/3'ni kullanmaması dikka
ti çekmektedir. Bunun nedeni özel sektörün özkaynaklarının yeterli olmaması, bürokrasinin ortaya koyduğu 
büyük engeller ve nihayet bu paranın Denizcilik Bankası aracılığıyla yerilmesinde ortaya çıkan müşküller ol
duğu anlaşılmaktadır. 

6. Gemi ve tersane yatırımlarında diğer bir engel de projeyi olumlu gören Merkez Bankasını kredi için 5 
yıl süreyi kesinlikle uygulaması ve bu ödenmedikçe 2 nci bir gemi için kredi vermemesidir. Bunlardan ayn 
olarak denizcilik için hükümetlerin verdiği kredilerin kullanılması bir çok bakanlıkların makamların tetkikine 
izin vermesine bağlı olması ve krediler üzerinde çıkarılan uygulama emirlerinin amaçtan saptırıcı nitelikte 
olmasıdır. 

7. Denizcilikte ilerlemiş ve ilerlemek için tedbir alan memleketlerde bu kredi müessesesi zorluk değil, ko
laylıklar ile doludur. Bugün İngiltere, italya, Almanya, İspanya, Brezilya orta vadeli krediyi 8 - 15 yıl arasın
da vermekte ve faizi % 7,5 olarak almaktadır. Bizdeki uygulama yukarıda açıklandığı üzere denizciliğimiz 
için engel teşkil etmektedir. 

8. Sigorta : 
a) Deniz ticaretinde sigorta konusu en önemli mali konulardan biridir. Yabancı gemilerle rekabet edebil

mek için gemilerimizi uluslararası piyasada istenilen şekilde işletebilmek imkânına erişmemiz gereklidir. Bu
gün uygulanan sigorta işlemlerindeki önemli farklar maliyet yönünden gemi işleticinin aleyhinde olmaktadır. 

b) Gider Vergisi: 7397 sayılı Sigorta Şirketlerinin Murakabesi hakkındaki Kanun uyarınca Türkiye'de 
oturan ve çalışan bir kişi bütün sigortalarını Türkiye'de yaptırır. Bu arada Türk Bayrağı ile iş yapan gemi 
sahipleri gemilerini Türk sigorta şirketlerine sigorta ettirmeye mecburdur. 6802 sayılı Kanuna göre sigorta 
muamelelerinden ve dolayısıyla gemi sahibinden % 25 gider vergisi alırlar. Dünyanın hiç bir denizci ülke
sinde tatbik edilmeyen bu sistem nedeniyle gemi işletenler yabancı gemi işletenlerden farklı olarak % 25 fazla 
vergi ödemekte bu da gemi işletme masraflarını ve dolayısıyla navlunu artırmaktadır. 
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c) Î970'ten evvel denize ait sigortalar özel sigorta şirketlerince yapılmakta idi. 1970'te Ulaştırma Bakan
lığının teklifi üzerine bir kurul toplanmış ve verilen karara göre kamu kesimi gemileri Devlet sektöründeki 
RAY Sigortaya bağlanmıştır. Bunun dışında Denizcilik Bankası tatbik şekli münakaşa edilir bir sistemde 
kendi bünyesinde bir sigorta fonu kurmuştur. 

d) Gemilerin bilhassa yurt dışı sefer yapanları sigorta primlerinin fazla olması nedeniyle Türk şirketlerin
ce karşılanması mümkün olamadığından yabancı şirketler de bu işe ortak edilmektedir. Dış piyasadaki uygu
lamalarla bizim tatbikatımız farklı olduğundan bilhassa büyük filo sahipleri fazla para ödemekte, dolayısıy
la döviz sarfı meydana gelmektedir. 

e) Ticaret Bakanlığımızın 11.963 sayılı sigorta primleri ile alakalı emrinde sigorta taksitlerinin % 30'unun 
hemen, geri kalanın da altı ay içinde ödenmesi bildirilmektedir. Büyük filolarda bu iş büyük para harcanma
sına neden olmaktadır. Mesela DB. Deniz Nakliyat bu konuda 100 milyon liraya yakın parayı gemisi çalışsın 
çalışmasın altı ay içinde ödemek zorunda kalmaktadır. Yabancılarda para ödeme şekli bir yıl içinde 4 - 5 eşit 
taksitlerle yapılmaktadır. 

f) Denizciliğin mali mesuliyet sigortası bilhassa dış sularda çok önemlidir. Türkiye'de büyük mali mesu
liyet sigortası yapılamadığından gemi işletenler bunu dış piyasaya yaptırmakta ve parası döviz olarak öden
mektedir. DB. Deniz Nakliyat 1976 yılında mali mesuliyet sigortası olarak dışa 20 milyona yakın Türk Li
rası döviz ödemiştir. 

g) Gemilerimizi ve deniz ticareti ile ilgili tesislerimizi, her türlü sigorta işlemlerini yurdumuzda yaptı
rılması döviz tasarrufu bakımından gereklidir. 

h) Dünyada gemilerin djş sigortaları başta İngiltere olarak Amerika, Almanya, Loyt firmalarınca yapıl
maktadır. Bu firmalar gemiyi inşasından itibaren kontrol ederek sigorta için gerekli dokümanı yapmaktadır
lar. Halen Türkiye'de Türk Loyt'u kurulmuşsa da Devlet himayesi gerektiği şekilde yapılmadığından yine iş 
yabancı firmaların elinde kalmaktadır. Türk Loyt'unun diğerleriyle rekabet edebilecek bir düzeye çıkarılması 
lâzımdır. 

9. Dışa ödenen navlun : 
a) Komisyonumuz bu konuda Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı, ve Ulaştırma Bakanlığında yaptığı araş

tırmada birbirine yakın kesin rakamlara rastlayamamış ve aksine biribirinden çok büyük farklı ödemelerle 
karşılaşmıştır. Bunun kesinlikle saptanamayacağına dair resmi yazıları dahi görmüştür. 

Bu konuda verilen rakamların milyarlarca lira farklı olması karşısında özel sektör, denizcilikle ilgili dernek
ler ve Devlet Planlama Teşkilâtı özel ihtisas komisyonu raporları incelenmiştir. Bu inceleme miktarları biribiri-
ne daha yakın bulunması nedeniyle resmi bir belgeye dayanmak için Devlet Planlamanın 1976 yılı navlun 
gideri ele alınmıştır. Bu para 15 milyar Türk Lirasından fazla dövizin .ithalat ve ihracat için yabancı firma
lara navlun olarak ödendiğini beh'rtmektedir. 

b) İthalat ve ihracatımız arasındaki büyük farklar yurt dışından getirilmesi zorunlu ve miktarı her yıl ar
tan akaryakıt, gübre gibi anamaddelerle sanayimizin ihtiyaç maddelerinin getirilmesinde döviz en büyük bir 
sorundur. Bu nedenle denizcilik gibi döviz getirici, döviz ekonomisi sağlayacak bir branşta ödenen bu büyük 
para çok düşündürücü ve üzücüdür. 

c) Dün için 15 milyar olan bu paranın tedbirler alınmazsa daha da artacağı muhakkaktır. İhraç mallarının 
azami şekilde Türk gemileriyle taşınması ithal mallarında da buna benzer gayretler gösterilmesi ve bilhassa 
KİT'lerin mallarının taşınmasında muhakkak Türk gemilerine öncelik verilmesi alınması gerekli tedbirlerin baş-
lıcalarıdır. Bunun dışında vergi, kredi ve sigorta konularında da döviz tasarrufu sağlayacak tedbirlere gidil
mesi şarttır. 

XII - SONUÇ : 
1. Yüce Meclisin direktifi ile görev yapan Komisyonumuz görüştüğü, gezdiği, incelediği 41 makam ve 

müessesede yaptığı çalışmalarla 500'den fazla yazılı soru sormuş bunların cevapları binlerce sayfa tutan rapor, 
teklif ve görüşlerini inceleyerek Cumhuriyet tarihimizde ilk defa denecek büyük çapta bir denizcilik araştır
masını' tamamlamıştır. Sunulan bilgiler bu çok geniş çalışmanın kısa bir özetidir. 
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Sonuç aydınlık olmayan bir görünümdedir. Denizcilik alanında diğer alanlara kıyasla personelinden sana
yiine 'kadar önemli varlığımız olmasına karşın bu kötü sonuç üzüntü vericidir. 

2. Bugün Dünya ulaştırmasının % 80'i deniz yolu ile yapılmaktadır. Hava ve karayolu ne kadar geli
şirse gelişsin yük ve hacimdeki ölçüleri büyümesi deniz nakliyatının önemini kısıtlamayacaktır. 

Türkiye'mizde ithal ve ihraç mallarının taşımacılığı ı% 95 deniz yolu ile yapılmaktadır. 1977 yılında eli
mizdeki güçle bu miktarın >% 40'ını karşılamamız gerekirken i% 18 ile ve büyük zararla yılı kapamış durum
dayız. 

Günümüzde deniz ulaşımından yararlanarak deniz ticaretinin yapılması yapan ülkeye ekonomik yönden 
büyük bir güç verdiği gibi diğer devletlerle de sosyal, politik ve ekonomik ilişkilerini artıran bir ulusun ol
maktadır. Bugün bir toplum için ekonomik büyümeyi ortaya koyan gösterge dış ticaret ise de deniz nakliyatı 
bunun en mühim bir koludur. 

3. Dış ticaretini geliştirmek isteyen her toplum öncelikle yeterli seçenekli pazarlar bulma, sistem kurma 
ve buna göre deniz ulaşım ağını yapma zorundadır. Günümüzde deniz taşımacılığının büyük ağırlığı eşya üze
rinedir. Bu eşyayı veya malı istenilen zamanda iç ve dış pazarlara süratle ve güvenilir şekilde taşıyanlar re
faha ulaşmaktadır. 

4. Cumhuriyet ilanından bugüne kadar gelmiş geçmiş hükümetler deniz ticaret branşına büyük paralar 
harcamıştır. Bugün bu branşa yatırılan yatırımı para olarak tespit etmek hemen hemen olanak dışıdır. Türki
ye'de denizcilik alanında personelinden sanayiine kadar herşey vardır. Deniz ticaretimizi, yurt ekonomisini sö
müren olmaktan çıkarıp yurt ekonomisine yararlı, yurda refah getirici bir duruma sokmamız şarttır. 

Deniz ticaretimizin bugünkü olanaklara karşın içinde bulunduğu bu kötü durumun ananedeni organizasyon 
bozukluğudur. Türk Deniz Kuvvetleri Türk kıyılarının ve Türk deniz ticaret yollarının savunmasından so
rumlu olduğu gibi Türk deniz ticaretinin de denizlerdeki ve denizle ilgili konulardaki mali işlerimizin savunu
cusu olduğunu kabul etmemiz gerekir. Türk deniz ticareti istenilen düzeye eriştiği zaman Türk ekonomisine 
yapacağı yardımların yanı sıra Türk savunmasına da büyük hizmetler yapacağı gözönünde tutulmalıdır. 

5. Türk deniz ticaretinin bugünkü organizasyon içinde ve 30'dan fazla resmi makamın denize ait yetki
lerle donatıldığı bir ortamda istenilen reforma kavuşturulması ancak bütün yetkileri bünyesinde toplayacak 
bir deniz işleri bakanlığı kurulmasıyla mümkün olacağı kanısına varılmıştır. Bakanlık kurulmadan yapılacak 
her çalışma bugünkü organizasyonda yapılacak parça parça düzeltmeler hiçbir işe yaramaz ve denizciliğimiz 
bugünkü kötü durumdan kurtarılamaz. 164 liman, iskele ve barınağı, 31 tersanesi ve 2 milyon tona yakın gemisi 
ve ithalat - ihracatının % 95 deniz yoluyla yapılması bu işlerin bir bakardık etrafında toplanması bize dikte 
etmektedir. 

6. Bakanlık kurulması ile birlikte yapılacak ilk iş bir denizcilik anakanunu çıkarmak ve Bakanlığın organi
zasyonunu aldığı yetkilerle tanzim etmek olmalıdır. 

7. Mevcut 40 yasa ve 78 tüzüğün bir kaç tanesi hariç bu günün denizciliğine yarar tarafı yoktur ve tatbik 
kabiliyeti de çok azdır. Bu nedenle, deniz anakanununun Yüce Meclisçe kabulünden sonra bir an evvel hedefe 
ulaşmak için deniz yetki kanunu çıkarılması ve denizcilik anakanununa göre denizciliğin işler duruma getirilmesi 
ve bu arada da yasa ve tüzüklerin değişmesi gereklidir. 

8. Deniz ticaretinde anaamaç pazarlama ve deniz ticaretidir. Bunun aracı ise gemi tonajı ve tersane, li
man ve denizciliğin diğer kollarıdır. Amacın tespitinden sonra ciddi bir fizibilite yapılarak tonajımızı artırıcı 
gemi tiplerinin tespiti ve amacın ayrılmaz bir parçası olan limancılığın buna yönelik olarak düzeltilmesidir. 

9. Gemiler bir otobüs işletmesi bir dükkân değildir. Mali mevzuatın denizciliğin icabettirdiği şekle göre 
düzenlenmesi ve bilhassa kredi, sigorta ve navlun konularının ele alınması şarttır. 

10. Çok kısa ve anakonular halinde yazılan bu çalışmaları yapacak olan insamn yetiştirilmesi bunlar 
kadar önemlidir. Denizciliğin ilerlemesi için eğitime büyük Ölçüde önem vermemiz gerekir. Her şeyden evvel 
bir denizcilik üniversitesi kurmamız ve denizciliğe ait eğitimlerin bu üniversite içinde veya bu üniversite kont-
rolunda yaptırmamız bizi hedefe ulaştırıcı yollardan birisidir. 

11. 1939'da kurulan Ulaştırma Bakanlığı denizcilik alanında istenilen varlığı gösterememiştir. Bu nedenle 
yetkiler önemli şekilde diğer bakanlık ve müesseselere kaydırılmış ve Denizbank sorumsuz yetkili bir teşekkül 
haline getirilmiştir. 
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Denizciliğimizin kalkındırılmasında yetkileri kısıtlı olan Ulaştırma Bakanlığına yetki verilmesi bugüne ka
dar yapılan bozukluğu gideremeyecektir. Organizasyon konusunda günün şartlarına uyarak cesur adım atıl
ması gereklidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi tek çıkar yol deniz işleri bakanlığı kurulması ve denizciliğe ait 
tüm yetkilerin bu bakanlığa verilmesi Komisyonumuzun anagörüşüdür. 

Deniz işleri bakanlığı kurulması fikri bugünün düşüncesi olmayıp denizcilikle ilgili müesseselerin de görü
şüdür. Buna ait yazılan raporlar dolaplara sığmamaktadır. Komisyonun dolaştığı, inceleme yaptığı 41 bakan
lık, müessese ve sendikada başta işçi sendikaları olarak özel sektör ve bakanlıkların % 90'ı denizciliğin ancak 
bir bakanlık olmasıyla kurtulacağı inancı içindedir. 

Sıra ' 10/1 Numaralı Komisyonun Görüştüğü Bakanlıklar, Devlet Daireleri, Kamu ve Özel Teşebbüs Kuru-
No, luşları, Dernekler ve Sendikalar 

1. Sağlık Bakanlığı, 
2. İçişleri Bakanlığı, 
3. Ticaret Bakanlığı, 
A* Bayındırlık Bakanlığı, 
5. Dışişleri Bakanlığı, 
6. İmar - İskân Bakanlığı, 
7. Milli Savunma Bakanlığı, 
8. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
9., Adalet Bakanlığı, 
10. Milli Eğitim Bakanlığı, 
11. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
12. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
13. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
14. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
15. Maliye Bakanlığı, 
16. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
17. Ulaştırma Bakanlığı, 
18. Merkez Bankası, 
19. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
20. Kamu kesimine ait Istinye Tersanesi, 
21. Kamu kesimine ait Haliç Tersanesi, 
22. Kamu kesimine ait Camialtı Tersanesi, 
23. Kamu kesimine ait Pendik Tersanesi, 
24. Tuzla'da özel teşebbüse verilecek tersane alanı, 
25. Özel teşebbüse ait Büyükdere Çelik Trans Deniz İnşaat Şirketi, 
26. Özel teşebbüse ait Büyükdere Anadolu Deniz İnşaat Şirketi, 
27. Deniz Kuvvetlerine ait Taşkızak Tersanesi, 
28. Halıeıoğlu'ndaki özel teşebbüse ait Çelik Tekne Şirketi, 
29. Ayvansaray'daki özel teşebbüse ait Günsin Tekne Şirketi, 
30. Denizcilik Bankası Türk Anonim Şirketi, 
31. DB Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketi, 

32. Marmara Liman ve Deniz İşleri Bölge Müdürlüğü, 
33. Teknik Üniversite Gemi İnşa Fakültesi, 
34. Türk Armatörler Birliği, 
35. Deniz Ticaret Federasyonu, 
36. Gemi Mühendisleri Odası, 
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Sıra 10/1 Numaralı Komisyonun Görüştüğü Bakanlıklar, Devlet Daireleri, Kamu ve Özel Teşebbüs Kuru-
No< luşları, Dernekler ve Sendikalar 

37. Gemi Makineleri îşletme Mühendisleri Odası, 
38. Uzakyol Kaptanları Derneği, 
39. Yüksek Denizcilik Okulu Mezunları Derneği, 
40. Ulaş - îş Sendikası, 
41. Dok - tş Sendikası. 
Bu görüşmeler dışında gidilemeyen bazı müesseselerden raporlar alınmış, ayrıca ilgililerin refakatinde mo

tor ile Boğaz ve Haliç gezdirilerek zaman kıtlığı bakımından gidilemeyen gemi inşa yerleri gösterilmiş ve ge
rekli bilgiler verilmiştir^ 
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