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616:618 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan TBMM Birleşik Toplantısı nedeniyle ça
lışma süresi dolmuş bulunduğundan : 

7 Haziran 1979 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 18.56'da son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Adana 

Ali Fuat Eyüboğlu İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 
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II. — GELEN 

7 . 6 . 1979 

Tasarılar I 
1'. — Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına İliş

kin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu- j 
na Dair Kanun Tasarısı. (1/293) (İçişleri ve Dışişle- I 
ri komisyonlarına) 

2. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Kimi 
Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarı
sı. (1/294) (Milli Savunma, Adalet ve Plan komis
yonlarına) 

Tezkereler j 
1. — Balıkesir Milletvekili Cemalettin İnkaya' I 

nın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin I 
Başbakanlık tezkeresi. (3/589) (Anayasa ve Adalet I 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) I 

2. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın yasa- I 
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba- I 
kanlık tezkeresi. (3/590) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) I 

Rapor I 

1. — Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İş
leyişi Hakkındaki Kanun Tasarısının Millet Mecli- I 
since kabul edilen metnine dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliğe ilişkin Millet Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/108; C. Senatosu : 
1/628) (M. Meclisi S. Sayısı : 131'e 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 913) (Dağıtma tarihi : 6 .6 .1979) 
(GÜNDEME) 

—•• « ^ » e 

No. : 88 
KÂĞITLAR 

Perşembe 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Aksa-

kal'ın, nebati yağ sıkıntısına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/283) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, Urfa 

Milletvekili Celâl Paydaş hakkında açılan adli so
ruşturmaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/617) 
• 2. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Sey

dişehir Alüminyum Fabrikası Müessese Müdürüne 
ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/618) 

3. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Kıb
rıs - Maraş Bölgesinin Rumlara geri verileceği id
diasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/619) 

4. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
eski yıl mahsulü çekirdeksiz kuru üzüm satışlarına 
ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/620) 

5. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, anar
şik olaylar ile faillerine ilişkin İçişleri ve Adalet ba-
kanlarınadan yazılı soru önergesi. (7/621) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gür'büz ve 11 arka

daşının; emniyet mensuplarınca vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/61) 

— 599 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Ali Fuat Eyiiboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), İsmail Hakkı Öztoruii (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 101 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, akar
yakıt buhranı ve buğday taban fiyatlarında Hüküme
tin hatalı tutumu hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır. 
Değerli arkadaşlarımın isteklerini mümkün olduğu 
kadar yerine getirmeye çalışacağım efendim. 

Antalya Milletvekili Sayın Galip Kaya, akarya
kıt buhranı ve buğday taban fiyatlarında Hükümetin 
İhatalı tutumu üzerinde gündem dışı söz isteğiniz var
dır; buyurun. 

GALİP KAYA {Antalya) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin değerli üyeleri; 

Akaryakıt buhranı ülkeyi bütün şiddetiyle sarmış, 
hayatın bütün kesimlerini etkisi altına almıştır. Buh-* 
ran her geçen gün şiddetini biraz daha artırmaktadır. 
Kilometrelerce, benzin ve mazot kuyrukları birbirine 
karışmakta, vatandaş kepeneğini, yorganını örtünerek 
yağmur altında, soğukta ve sıcakta günlerce sıra bek
lemektedir. 

Mazot karaborsası almış yürümüş, 'bir bidon ma
zot 7 - 8 'bin liraya satılmaktadır. Valiler, kaymakam
lar akaryakıt bayisi haline gelmişlerdir, başka işe ba-
kamaz olmuşlardır. Vatandaşın kuyruklarda çektiği 
çile canına tak demiş, anasından emdiği süt burnun
dan gelmektedir. 

Akaryakıt dağıtımında da kıyasıya partizanlık ya
pılmaktadır. CHP'li hayilere iltimas edilmekte, tevzi 
komisyonlarına CHP yetkilileri ve solcu örgüt temsil
cileri getirilmektedir. Akaryakıt, 'bugün vatandaşla 
•Hükümetin kavgası haline gelmiştir. Antalya'da Pet-
rol Ofisi Müdürü valinin emrini dinlememekte ve be

lirli şahıslara fazla mazot vererek karaborsayı işlet
mektedir. Vatandaş bir avuç mazot ve benzin almak 
için vilayet ile Petrol Ofisi Müdürlüğü arasında gide 
gele usanmaktadır. 

Antalya şimdi tam hasat mevsiminin içindedir. Ye
tişmiş mahsul biçilememekte, mazotsuzlüktan biçer
döver bulunamamaktadır. Bir dekar ekin 125 ila 150 
Türk Lirasına biçilmektedir. Binlerce traktör durmuş, 
otobüsler, kamyonlar çalışamaz hale gelmiştir. Mem
leket, suyu çekilmiş değirmene dönmüştür. Çiftçi nal
la mıhın arasında kalmıştır. 1977 yılı sonunda hayatın
dan memnun olan çiftçi, bugün aç ve perişandır. 10 gün 
evvel Başbakana verdiğim önergede; bu yıl mazot, 
gübre, ilaç yokluğundan ve pahalılığından, 'buğday ve 
arpanın maliyetinin 5 lira olduğunu bildirerek, 1979 
yılı taban fiyatları ilan edilmeden, buğdayın ve arpa
nın hesabının, arasında çiftçi temsilcisi de bulunan 
heyetlere hesap ettirilerek, arpanın 6, buğdayın 8 lira 
olmasını, aksi takdirde köylünün aç ve açık kalaca
ğını bildirmiştim. Ne yazık ki, huğday taban fiyat
ları ilan edilmiş; köylü ve çiftçi tekrar açlığa, sefa
lete terk edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türk çiftçisini bu şekilde 
ezmek insafsızlıktır. CHP iktidarda olduğu her zaman 
çiftçi aç kalmıştır ve sefalet çekmiştir. 5 Türk lirası
na malolan mahsulü, 4,5 liraya sattırmak zorbalık
tır, bu fiyatla çiftçi mahsulünü ofise vermeyecektir. 
Bu Hükümet halka düşmandır, daha çiftçinin cebine 
% 25 fiyat farkını koymadan, tüketiciden ı% 80 far
kını almaktadır, yarım kilo ekmek 9 liraya çıkarıl
maktadır. Buna insaf gerek, merhamet gerektir. 

600 
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NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — «Buğ
day pahalansın» diyorsun buğday pahalanınca ne 
olacak? 

BAŞKAN — Rica ederim. 
GALİP KAYA (Devamla) — Köylünün sattığı 

ucuz, aldığı pahalıdır. Köylünün çilesini bilmeyenler, 
ekmeği yalnız fırında görenler memleketi idareye kal
kışırsa, sonuç elbet böyle olacaktır. Bu Hükümet 
hükümet olalı millete bir şey vermemiş, elini milletin 
cebinden, kuşağından çekmemiştir.Bu Hükümetten, 
ne üreticiye, ne tüketiciye, ne de millete hayır yoktur. 

Antalya'da bahçıvanın ve bahçecinin durumu yü
rekler acısıdır. Ahnteri île yetiştirdiği sebzesi eriyip 
çürümekte ve mazot yokluğundan pazarlara gönderile-
memektedir. Antalya'da domatesin 4 kilosu 10 liraya 
satılamazken, Ankara'da, istanbul'da vatandaş 25 li
raya domates alamamakta ve yiyememektedir. Milli 
gelir çürümekte, millet bu Hükümetin beceriksizliğin
den cayır cayır yanmaktadır. 

Kamyoncular perişandır, yüzlerce kamyon hafta
larca mazot beklemekte, çalışmadığı için aylık taksit
lerini ödeyememekte, battıkça batmaktadır. (CHP sı
ralarından «Allah Allah» sesleri.) «Allah, Allah di
yenler, gitsin mazot kuyruklarını seyretsinler, milletle 
alay mı ediyorsunuz? (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

Lastik ve parça fiyatları ateş pahasıdır, mazot 
buhranı ülkeyi kasıp kavurmaktadır, bu Hükümet 
ne yapmaktadır? Milletin ahi, feryadı, bedduası gök
lere yükselinken, Hükümetin Başkanı : «Dimdik 
ayaktayız» diye böbürlenmektedir. Memleketin çe
şitli yerlerinde şoförler CHP'ye rey veren ellerin par
maklarını kırmaktadır. Bu mazot buhranına derhal 
çare bulunmalıdır. Laf ebeliği ile devlet idare edile
mez, vatandaş can emniyeti, mal emniyeti, ırz emni
yeti istiyor, akaryakıt istiyor. Hükümet bunları ya 
bulmalı, ya da çekip gitmelidir. Hem beceremeyecek
sin, hem de koltuktan ayrılamayacaksın. Bu, millete 
işkence etmektir. 

Milli gelir düşmüş, halkın satın alma gücü sıfıra 
inmiştir, Devalüasyonlar ve zam üstüne zamlar mil
leti perişan etmiştir. Akaryakıta zam üstüne zam ya
pan Hükümet, bir mazot ile 'benzinin bile hakkından 
gelememiştir; milletin diğer fertleri ne olacak? Anar
şi durdu mu? Ekonomi düzeldi mi? Siz ne için var
sınız? 

Sizin devrinizde eşkiya, İstanbul'un göbeğinde 
bir emekli yarbayın kızını iki ailenin gözü önünde 
sürükleyerek ırzına geçti, soygun yaptı. Siz hâlâ ne 
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bekliyorsunuz, neyi bekliyorsunuz, ne ile övünüyor
sunuz? 

Bu Hükümetin, ne içeride, ne de dışarıda itibarı 
kalmamıştır. Batı ile işbirliği yapıyorsunuz diye bize 
ta an edenler, bugün sırtınızda birer heybe, çalmadık 
küçük, büyük kapı bırakmadınız. Boş heybe ile dola
şarak, yalvarıp yakararak milletin itibarını düşürdü
nüz, beceriksizliğiniz her yerde, her işte tescil edil
miştir. Ülkenin idaresine Sovyet Rusya'yı, Amerika'yı 
ortak ettiniz. U - 2 uçakları için Rusya'dan emir alı
yor, Christopher denen Amerikalının, dilini ta Par
lamentonun içine kadar uzatmasına göz yumuyor, se
bep oluyorsunuz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Çiftçilerin cebine beş kuruş koymadan Sümerbank 
mallarına, yünlü mamullere zam üstüne zam yaptınız; 
piyasada gaz yok, yağ yok, ilaç yok, röntgen filmi 
yok, tüpgaz yok, yok yok yok, para yok. Milletin es
kiden kalmış altınını, ziynetini satmasına imkân yok. 
Kuyumcu dükkânları kapandı, alışveriş tıkandı, mil
let köşeye sıkıştırıldı; hâlâ siz neden varsınız? 

Bu Hükümet devrinde bir fincan kahvenin hatırı 
bile 1000 yıla çıkmıştır. Milletin bu Hükümetten bek
lediği hiçbir şey kalmamıştır, tek beklediği şey, bir 
an önce bu dertten kurtulmaktır. Bu Hükümetin be
cerebileceği hiçbir iş de yoktur, millet bu son dene
meye de doymuştur. Bu Hükümet köylünün, şehirli
nin, esnafın canına okumuş, tüccarı yakmıştır; memu
ru, işçiyi yakmış ve şoförü batırmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, lütfen bağlayınız. 
GALİP KAYA (Devamla) — Bağlıyorum. 
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Bağlayamadı ise 

siz bağlayın bari Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sayın 
Kaleli. 

GALİP KAYA (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, bu Hükümet gayesini, hedefini yitirmiş; bir o 
yana, bir bu yana yalpa vurmaktadır. Ülkenin ve dev
letin bütünlüğüne sahip olamamaktadır, komünizm 
ülkede at oynatmaktadır. Hükümet solcu örgütlerin 
elinde oyuncak olmuştur, anarşiye karşı bir tek tedbir 
alamamıştır. Bu Hükümetin rotu çıkmıştır. 

İşgüzar'ın yolsuzlukları günümüzün konusudur. 
Halbuki asıl işgüzar, boş oturmaz, iş bitirmez olan 
bu Hükümettir. Şimdi umutlar sönmüş, bolanlar pat
lamış, bütün memleket işleri çıkmaza girmiştir. İşgü-
gar işini görmüş, bu Hükümete damgasını vurmuş 
ve elçabukluğu ile aradan çekilip gitmiştir. Sıra bu 
Hükümete gelmiştir: (AP sıralarından alkışlar, CHP 
sıralarından «Ne alakası var?» sesleri) 
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CHP içinde bu işlere bakabilecek dirayette bir şa
hıs bulamadığı için Sayın Başbakan, devlet işlerini 
bizim Hasan Korkut'a teslim etmiştir. Bu Hüküme
tin bütün umudu şimdi 'bizim Hasan'dadır; Allah so
nunu hayır eyl'eye. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. 
GALİP KAYA (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, bu Hükümeti kim desteklerse milletin vebali 
onun hoynundadır. Bu ağır mesuliyetten derhal kur
tulmak lazımdır. Türk milleti böyle haksız, böyle in
safsız bir işkenceye asla layık değildir, vatan ve mil
let şimdi bizden hu mukaddes görevi beklemektedir. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 
ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Efendim, hatip, 

Cumhuriyet Halk Partisine çeşitli ithamlarda bulun
muştur... 

„ İBAŞKAN — Sayın Öymen, yerinizden söylerse
niz ben dinlerim. Buyurun, teşrif edin yerinize efen
dim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın hatip yap
tığı konuşmada, Cumhuriyet Halk Partisine suçlama
larda 'bulunarak, «CHP içinde dirayetli bakan olma
dığından, onun için 'başka bakan atandığından» bahset
tiler. 

iBAŞKAN — Sayın Öymen, ben CHP'ye açıkça 
bir sataşma konusunu burada görmedim. Eğer dedi
ğiniz hususlar varsa, zabıtları getirteyim, size söz 
'vereceğim. 

'MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, usul bakımından bir şey söylemek istiyorum. 

'Sizin tarafsızlığınıza tamamen inanan kir kimse
yim. (AP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Söz alan şa
hıs, gündem dışı konuşmada belli bir konuda Baş
kandan söz istiyorlar ve o iddia ile alıyorlar ve genel 
siyasetten söz ediyorlar. Buna Başkanlığın müsaade 
etmemesi lazımdır. 

'BAŞKAN — Sayın Aksoy, belki haklı olduğunuz 
yön oluyor, fakat işlenilen konunun bazan genişliği, 
arkadaşlarımıza bu müsamahayı göstermemiz için bi
zi zorluyor. Sizin istediğiniz doğru, aslında belirli sı
nırda kalmak gerekir. Gerçek odur. 

2. — Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gayâalı'nın, 
1978 üretimi Bitlis tütün piyasası hakkında gündem 
dışı konuşması ve Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracının cevabı. 

BAŞKAN — 1978 üretimi Bitlis tütün piyasası 
hakkında Sayın Bitlis Milletvekili Abidin İnan Gay
dalı, buyurun efendim. 

Sayın Gaydalı, zatıâlinizden de konu içerisinde 
kalmanızı ve süre içerisinde konuyu bitirmenizi rica 
ediyorum. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Olur Sa
yın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
67 ilimizin en fakiri, fakrüzaruret içerisinde tir 

tir titremekte olan beldemiz Bitlis'in yegâne geçim 
kaynağı olan tütünü ve tütün piyasasını ve Hüküme
tin bu konudaki davranışlarını eleştirmek istiyorum. 

Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Mataracı, 1977 
tütün piyasasını açmak üzere Bitlis'e gittiğinde, - tabi
ri caizse - 'bir aktör gibi gözleri yaşararak, «Bu bel
deye şimdiye kadar hakılmamıştır» dedi. Bu tabir 
Bitlislileri çok sevindirdi. Evet, «emeğimizin karşılığı 
olan parayı verecektir» diye. Biz bu umutla beklerken, 
kunukn başfiyatın çok çok altında para gördük. 

1978 ürününe, göstermelik olarak 86 lira başfiyat 
konmuş ise de, 30 liradan mubayaa yapılmıştır. İşte 
çiftçilerin Sayın Bakana çektikleri telgraf : 

,«Harii vaadiniz» diyor. «Erken alım, erken öde
me...» 

Bugün Bitlis'te 54 milyon lira Tekel'den alacaklı
dır Bitlis tütüncüsü. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Erken alım ce'be, cebe!.. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Vakti
nizi almak için telgrafı okumuyorum; sureti bendedir, 
hepinize gösterebilirim. 

Bitlis içinde mubayaa yapılmış, 54 milyon lira bu
güne kadar köylü alacaklıdır; çoluk çocuğu çıplak, aç 
ve sefil, 'biilaç ortalıkta dolaşmaktadır. Doğu ve Gü
neydoğu Anadoluya öncelik tanıması bu mudur; Sa
yın Başbakanıma soruyorum? 

Evet, memlekette bir savurganlık vardır; fakat laf 
savurganlığıdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, devletlerarası anlaşma
lardan iftihar duyarız. Geçenlerde Romanya ile tarım 
ürünlerinin artırılması konusunda bir anlaşma yapıl
dı. Ama biz kendi ürünlerimize sahip çıkamadıktan 
sonra, artırıp da ne yapacağız? 

Bugün 13.00 radyo 'bültenlerindek'i anonsu dikkat
le dinlemişsinizdir; 250 milyon liralık meyve Antalya 
sebze halinde çürümüştür. Yazık değil mi bu 250 mil
yon liraya? 'Benim vatandaşım yarın bu meyve sikm-
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tısını çekip, >% 100 pahalı fiyatla tekrar satın alacak. j 
Biz kendi ürünlerimize sahip çıkamazken, devletler- I 
arası anlaşma nereden çıkıyor? I 

iMuhterem arkadaşlarım, bir fiyatı belirtmek isti
yorum : Bitlis'te «bugüne kadar tatbik ©dilen fiyat, bir 
teneke buğday = bir kilo tütün idi. (Ayni mübadele) 
Bugün bir teneke buğday 140 liradır. Sayın Tekel Ba- I 
kanımn Bitlis'e koyduğu ıbaşfiyat 86 lira ise de, 30 
liradan, 34 liradan mubayaa yapmıştır, belgeler or
tadadır. 

Şimdi kaç kilo tütünle kaç teneke buğday alına
bilecek, bunun hesabını yapmasını da Sayın Bakan
dan rica ediyorum. 

7 . 6 . 1979 O : 1 

I ritee, eline 30ı bin lira geçer. Benim ürettiğim tütü
nün 300 kilosuna 30 bin lira alacağım yerde, benim 
(tütünümü işleyen tekedeki işçi ayda 5 bin lira alır, 
hafta tatili vardır, bayram tatili vardır, 8 saatten 
fazla çalışmaz, ayda aldığı 5 bin lirayla senede eder 
6Q bin lira., 

BAŞKAN — Sayın Gaydalı, bağlayınız. 
ABÎDİN İNAN GAYDALI (Devamla) — Üreti

ci ben olacağım, işçi benim ürettiğim malın 2 misli 
bedel alacaktır. Bu, adalete sığmaz muhterem arka
daşlarım. 

Hepinizi hürmetle selamlarım. (AP sıralarından 
«?Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gaydalı . 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Rize) — Cevap vermek üzere söz is
tiyorum Sayın Başkan.ı 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakam Sayın Tun
cay Mataracı, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Rize) — Sayın Bafîcan, Yüce Mecli
sin sayın üyeleri; 

Burada konuşan sayın arkadaşımız, tütün piyasa-
suyla ilgili eûeşitirilerde bulununken, baızı gerçekleri 
gizlemiş bulunmaktadır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Bakan çok 
şılksın, sıra sende. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sıra bende değil; namus
lu insanların her zaman yapacağı işi yapıyoruz. As
lında şaibe altında olanların yapmadığını Cumhuriyet 
tarihinde bizler yapacağız, ondan müsterih olun ar
kadaşlar. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
AP sıralarından gürültüler)! 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 

MATARACI (Devamla) — Ve bu Hükümeti size ye-
dirmeyedeğiz Türk halkı için. 

Burada konuşan sayın hatibin, bazı hırs ve kin
lerden hâlâ kendilerini ayıramamalarını görmüş bu
lunuyoruz. Sayın sözcü, «Sayın Teik'el Bakanının, 
Bitlis'e geldiği zaman, buradaki konuşmaları nida, bu 
yöreye hiçbir şey yapılmadığının üzüntülerini gör
düğünü ifade ettiler ve orada da bu konuşmamdan 
dolayı Bitlis halkının çok mutlu olduğunu, güven
ceyle beni dinlediğini» belirttiler. 

Demek oluyor ki, o yöreye hakikaten laf edebi
yatından başka hiçbir şey götürmemişlerdir. 

Bu yıl Ege, Karadeniz ve Marmara'ya % 23 zam
lı fiyat tatbik edildi. El insaf artık Sayın Bakanım, 
Doğu 'bölgesine ne yaptınız? Eşitlik prensibi bu mu
dur? Doğu ve Güneydoğu'ya öncelik bu mudur? Bu
nun hesabını lütfen açıklayınız, vatandaş sizden bun
ları bekliyor. 

Sonuç : 
'Bütün sorunlarımızı çözebilmek için, evela teşhis, 

sonra tedavi gerekir. Beni mazur görün, bir köylü ço
cuğuyum, gayet basit bir misalle arza çalışacağım : 

Sayın Başbakanımız Bülent Ecevit'in ağzında çü
rük dişleri vardır. Bu çürük dişleri ayıiklamadıktan 
sonra toplum huzursuz olur. Eğer Sayın Bülent Ecevit 
sade bir vatandaş oysaldı, ancak kendi hanesinde o 
huzursuzluk hissedilöbikıdi. Sayın Bülent Ecevit yal
nız Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı okaydı, 
ikündi gruıbu bu -diş çürüklüğü nedeniyle huzursuz 
olalbilirdi; fakat bugün bizim Sayın Başbakanımızdır, 
Cumhuriyet Hükümetinin Başbakanıdır. Ağzındaki 
çürük dişlerin, kangren olmadan ayıklanması lazım
dır; bu memleket böyle kurtulur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Gaydalı. 

ABİDÎN İNAN GAYDALI (Devamla) — Ço'k 
muhterem arkadaşlarım, hepinizin malumları olduğu 
veçhile, nisanın ilk haftasında Doğu ve Güneydoğu 
tütün plyaisaisı Bitlis'te açıldı. Bitlis'in Hizan ilçesi 
dağlar ardında perişan bir bölgedir, bugüne kadar 
tek bir kere mülbayaa yapılmamıştır. Yapılan denkler 
çürümededir; yerli (tabirle «kızuşma» denir, ilim tafbiriyle 
fermantasyona uğramıştır. Bu fermantasyona uğrayan 
milli servet Heba mı edilecektir? Müstahsilin 12 ay 
çalışarak, alınteriyl'e, çoluk çocuğuyla istihsal ettiği 
tütünün bedeli bu olmamalıdır. En usta bir işçi, en 
uislta bir çiftçi senede 300 kilo ancak istihsal edebilir. 
Bu 300 kilo tütüne 100 lira dahi ortalama fiyat ve-
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Sevgili arkadaşlarım, biz tütün piyasasını açtığı
mız zaman; «hızlı alım, hızlı tesellüm, hızlı ödeme» 
dedik ve bu sloganla devam ediyoruz. 86 lira başfi-
yat verdik; ama elbetki her tütünün değeri aynı ol
maz. 34 liraya kadar başfliyatla tütününü üreticinin 
sattığını İfade ediyor sayın (konuşmacı. Kendi zaman
larında, kendi dönemlerinde verdikleri başfiyatla en 
düşük fiyat arasındaki mukayeseleri yaptıkları za
man bugünkü hükümetle dünkü hükümetin Doğu 
halikına ve Türk çiftçisine ne kadar yakın olduğunu 
bizzat kendileri de görmüş olacaklardır. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından 
gürültüler). 

Sevgili arkadaşlarım, « eşitlik »ı dediler, Doğu hal
kı ile Güneydoğu halkına hiçbir şey gitmemiştir, 
doğrudur. Hizan ilçesinden bahsediyorlar, «köyler
den tütün alınmadı», diyorlar. Sevgili arkadaşlarım, 
o yöreyi görenler iyi bilir, o yörenin sırf edebiyatını 
yapıp yıllarca oylarını alanlar, köy yollarını bile ya
pamamışlardır. Onun için, köye gidip tütünlerimi ala
mıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım... (AP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, rica 
ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, biz 
Doğu bölgesinin tütün üreticilerine, (geçen sene bu 
kürsüden de Yüce Meclise arz etmiştim) diğer böl
gelerin tütün üreticilerinden - fiyat farkı itibariyle -
elbetteki bir fazlalık getiremezdik; fama yaptığımız 
bir şey vardı: Tütün alımlarında tatbik edilen % 2 
toleransı biz Doğu bölgesi halikına % 5 olarak tanı
mış bulunuyoruz. (CHP sıralarından «Bravo» sesle
ri)., 

Sevgili arkadaşlarım, burada sayın konuşmacı -
kusura bakmasın, matematiikten biraz geri kalmışlar 
herhalde - (AP sıralarından gülüşmeler). Bir teneke 
buğdayı 140 lira olarak söyledi. (AP sıralarından gü
rültüler). Zabıtlar burada, zabıtlar burada. Bir tene
ke buğday 20 kilodur. 20 kiloya, bugün 5 lira baş-
fiyat verseniz dahi 140 lira etmez; 140 lirayı nere
den buluyor arkadaşım? 

EMÎN ATIF ŞOHOĞLU (Denizli) — Bir teneke 
20 kilo değil, 15 kilodur, 15. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
îyi incele, fiyi; 20 kilo değil, hesap bilmiyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Şerefoğlu, rica ediyorum. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Sevgili arkadaşlarım, ne 
kadar söylerseler söylesinler, yıllardır sırt sırta oldu
ğum arkadaşlarımın amaçlarının, gayelerinin ne ol
duğunu biliyorum. Bu görevde şerefle vazifesine ge
len bizler... (AP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Hun Sayın Hun, rica ediyo
rum, çok rica ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Uymayacağım size, uy
mayacağım. (CHP sıralarından «Bravo»! sesleri, al
kışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın üyeler, rica edi
yorum, lütfen. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI TUNCAY 
MATARACI (Devamla) — Benim gönlüm arzu 
ederdi ki, bu kürsüden bugünün Sayın Sosyal Gü
venlik Bakanının yaptığını, dünün Başbakanı ve ba
kanları yapsın. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar; AP sıralarından gürültüler). 

Sevgili arkadaşlarım, biz hiçbir hesabı vermekten 
kaçmıyoruz. Her şey ellerinde; amia bu yaygaralarla 
ne hükümeti, ne de bizi yıldırabilirler. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından «Bravo»' 
sesleri, alkışlar; AP sıralarından «Yuh»ı sesleri, gü
rültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım, rica 
ediyorum. 

Sayın Bakan, teşekkür ederim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
benimle ilgili hususlarda ben de cevap arz etmek is
tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu konuda bir arka
daşıma gündem dışı söz vermek durumundayım yi
ne. Ondan sonra söz isterseniz, zatıâlinize vereyim 
efendim. 

3. — Hatay Milletvekili M. Sait Reşa'nın, çiftçi
lerimizin içinde bulunduğu zor şartlar hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Çiftçilerimizin içinde bulunduğu 
zor şartlar konusunda Sayın Hatay Milletvekili Sait 
Reşa söz istemişlerdir. 

Sayın Reşa, buyurunuz efendim. (AP sıraların
dan alkışlar). 

M. SAİT REŞA (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
mi l et vekilleri; 

Ülkenin içinde bulunduğu hazin durumlardan bil 
tanesi de, biraz önce Antalya Milletvekili arkadaşı-. 
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mın da değindiği, akaryakıt sorunu olup; bunlarla 
ilgili kilometrelerce uzayan kuyruklar dolayısıyla 
müstahsillerin yetiştirmiş olduğu her türlü ürünler 
tarlada çürümektedir. 

Bu endişemizi ve durumu bundan 2 ay evvel, 3 
Nisan 1979 tarihinde Hatay'dan Sayın Başbakana 
telgrafla bildirmiştim. 2 ayı aşkın bir zamandır, bu
güne kadar bir milletvekili olarak telgrafımın ceva
bını maalesef Sayın Başbakandan alamamış bulunu
yorum. Bu üzüntümü de huzurunuzda ifade etmek 
'isterim. 

Sayın Başbakanın 14 Mayıs 1977'de Hatay'da 
açık hava toplantısında yaptığı bir konuşmayı hatır
latmak isterim. «Bir traktörün İstanbul'da bedeli 
190 bin lira ise yurdun her yerinde aynı fiyatla sa
tılacaktır», diye Türk kamuoyunda verilmiş bir sözü 
vardı. 190 bin liraya satılacak dediği traktörü; bu
gün piyasada 600 bin liraya dahi bulmak mümkün 
değildir. Bir traktörün 600 bin liraya alınması de
mek, ekipmanıyla beraber bir çiftçiye bir traktörün 
maliyeti 1 milyon lira olacak demektir. 1 milyon li
raya çiftçilerimizin almış olduğu traktörler, haftalar
ca benzin istasyonlarında kuyrukta beklemektedir. 
Akaryakıt almak için vatandaşlar âdeta bir sinir har
bi içerisindedir. 

Bu yüzden, Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe 
bucağında vatandaşlar anasında çıkan bir münaka
şa sonucu binisi ölmüş, üç vatandaşımız da ağır su
rette yaralanmıştır. 1 Haziran'da Hatay'a yaptığım 
.bir seyahatte, yaralı olan arkadaşlarıma geçmiş ol
sun dileğinde bulunmak için İskenderun Devlet Has
tanesinde de ziyaretlertine gittim. 

Bugün yurdun her yöresinde tarımla uğraşan bü
tün vatandaşlarımız eli (koynunda boynu bükük va
ziyette beklemektedir. 

1 Haziranda Kırıkhan'da partide yaptığımız bir 
sohbet toplantısında, bir Vatandaş geldi kulağıma 
eğildi «1,5 ton buğday mahsulüm çıktı. 4 kilometre
lik bir mesafeye 1,5 ton buğdayımı nakletmek için 
500 Kra nakliye parası verdim.», dedi. Bir kamyonu 
tarladan şehire kadar nakledebilmek için 5 bin lira
dan aşağıya - 15 kilometrelik mesafeden - nakliyat 
yapılması mümkün değildir arkadaşlar. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Bunun suçlusu 
senlin (kurdurduğun hükümettir. Satılmış! 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum sa
yın üye, rica ediyorum. 

M. SAİT REŞA (Devamla) — Bizim kurdurdu
ğumuz hükümet döneminde benzin kuyruğu, akarya

kıt kuyruğu veya başka bir kuyruk gösteremezsiniz. 
Sizin kurdurduğunuz hükümet döneminde kuyruk
lar başlamıştır, yokluklar başlamıştır, millet birbirini 
kırmaya başlamıştır. (AP sıralarından «Bravo»ı ses
leri, alkışlar). 

İnsaf ediniz, merhamet ediniiz, yapışın hüküme
timizin yakasına; milletin kürsüsünden, milletin tem
silcilerini bağırttırmayınız, vatandaşları huzursuz et
tirmeyiniz. Vatandaşın huzurunu sağlayan hüküme
ti sizinle beraber büz de alkışlayabiliriz. 

MALİK YILMAN (Hatay) — Siz yapamazsınız, 
sizin yapınız buna müsait değil. 

M. SAİT REŞA (Devamla) — Gösteririz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Yılman. 

M. SAİT REŞA (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Hatay'da bir fıçı mazotun (karaborsa fiyatı 7 hin 
liradır, yani 200 litre mazot 7 bin liradan satılmak
ta ve vatandaş bir fıçı mazot bulabilmek için birbir
lerini kırmaktadır. Mazotun bugün resmi fiyatı, 2 de
fa zam görmesine rağmen, 860 kuruş iken, serbest 
piyasa, yani karaborsa dediğimiz piyasada litresi 35 
liraya satılmaktadır. 20 litre benzin 800 liraya satıl
maktadır. Bunu açıklamakla birşeyden korkuyorum; 
vatandaşın alım gücü var diye, korkarım kulakları
mızda tırmalanan, akaryakıta bir zam daha var di
ye Hükümet bir zam kararı daha alabilir mi endişe
siyle bunu açıklamak istemiyordum; ama arkadaşı
mızın müdahalesi sonucu bunu da açıklamak mec
buriyetinde kaldım. 

Bize Amerika'dan da bahsediyorlar. Geçen gün 
televizyon ekranlarında gördüm; kuyruklar yapılmış 
gibi. Özel surette bunu inceledim, Amerika'da, tele
vizyon ekranında gösterildiği gibi kuyruklar yoktur, 
4 litre benzin - onlar galon diye tabir ediyorlar -
normal kurdan 1 dolara satılıyor, bizim normal ku
ra çarparsanız benzinin litresi Amerika'da 625 kuru
şa satılıyor, serbest piyasaya vurursanız 12,50 liraya 
satılıyor ve istediğiniz kadar akaryakıt bulmanız da 
mümkündür. 

Türkiyemiz'de iki defa zam görmüş akaryakıtı 
bulmak mümkün değildir. Üstelik normal benzinin 
fiyatı 17,50 lira, süper benzinin litresi de 20 liradan 
satılmaktadır. Zam koydunuz iki defa, getirin bari, 
vatandaşla ıstırap çektirmeyin, kuyrukta bekletmeyin, 
mahsulleri tarlada çürümesin, esnaf arkadaşlarımız 
perişan, nakliyeciler perişan, taşımacılıkla uğraşan 
otobüsler, mlinibüsler, dolmuşçular, taksiciler ve köy^ 
lüler perişandır. 
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Ellerimizi viicdanlarmıza koyarak bu işe hep be- [ 
raber bir çare bulalım diyeceğiz. Birbirimizi suçla
maktan bir şey çıkmaz 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Reşa. 
M. SAÎT REŞA (Devamla) — Başüstüne Sayın 

Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, şimdi vatandaşın yapacağı 

tek şey var; onu da huzurunuzda açıklıyorum, Ana
yasaya göre vatandaş, can ve mal güvenliğiyle dev
letin temıinaıtı altındadır. Yurdun bazı kesimlerinde, 
üzülerek (ifade edeceğim, çıkan bazı olaylardan dola
yı zarar gören vatandaşlarımıza devlet nasıl zararla-. 
rını ödüyorsa, yarın tarım 'kesiminde, \ sanayi kesi
minde diğer işletme sahipleri de, mahallinde akarya
kıt bulunmayışı nedeniyle tespiti zarar yapmak su
retiyle, mlilyar'iarı aşan tazminat davası Hükümet 
aleyhinde açılacaktır; onu da şimdi huzurunuzda ifa
de ediyorum. Vatandaşın başvuracağı başka çare I 
yoktur. Allah bu millete yardımcı olsun. 

Saygılar sunarım. («Bravo» sesleri, alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Reşa, I 

4. — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Meh- I 
met Yüceler'in, akaryakıt buhranı ve buğday taban 
fiyatları konusunda gündem dışı konuşan Antalya 
Milletvekili Galip Kayaya cevap veren konuşması. 

BAŞKAN — Cevap için Sayın Gıda - Tarım ve I 
Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler, buyurunuz. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; biraz önce Anteilya Milletve- I 
'kili Gailip Kaya arkadaşımızın, hububat alımlarıyla 
ilgili yapmış olduğu gündem dışı konuşmaya cevap I 
vermeye çalışacağım. 

1979 - 1980 kampanyası Toprak 'Mahsulleri Ofi
si buğday alım fiyatları tespit edilirken dikkate alı- I 
nan hususlar, dünya fiyatları, üretici yönünden üre- I 
tim maliyetine göre çalışmalar, parke esasına göre I 
çalışmalar ve pariite esası dikkate alınırken, zaruri I 
dhtiyaç maddeleri fiyat endekslerine göre parke fi- ' 
yatı, toptan eşya fiyat endekslerine göre parke fiya
tı, geçinme endekslerine göre parke fiyatı, ayrıca di- I 
ğer ürünler fiyatlarıyla karşılaştırma, küçük işletme- I 
ler yönünden karşılaştırma, genel ekonomi yönünden I 
destekleme politikası ne olmalıdır gibi gözönüne alı- I 
nan durumlardır. I 

Ayrıca Türkiye'de... I 
MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sadece çiftçinin sattığını değil, aldığını da bunlara I 
teşmil edin. ( 
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GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Efendim, mü
saade buyurun. 

BAŞKAN — Sayın Şerefoğlu, rica ediyorum. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Sayın Şeref
oğlu, bu konuda uzun süre çalışmış ve tatbikatını 
yıllar yılı yapmış bir insanım. Uzun süre Bakanlık
ta çalıştım ve sizin gibi meslektaşlarımın da uzun sü
re temsilciliğini yaptım. 

Bunları tespit ederken, akla gelmeyen birçok ih
timalleri dikkate aldım, Ayrıca, Türkiye'de şimdiye 
kadar hiçbir zaman uygulanmayan bir hususu daha 
dikkate aldım, o da şu : 6 tarım bölgesinde, 20 il
de ve bu illerin hemen hemen bütün ilçelerinin ekim 
sahalarında, uzmanlar göndermek suretiyle araştırma
lar yaptırdım ve çiftçilerden, özel maliyetlerle ilgili 
anketler topladım, bilgiler aldım. Yani, kendi bilgile
rimizle yetinmedim, ayrıca çiftçilere de müracaat et
tim. Bütün bunlardan aldığım neticeye göre, hubu
battaki destekleme fiyatları, belli çiftçilere de bir oran
da kâr verilmek suretiyle, tespit edilmiş bulunmakta
dır. 

Şimdi buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
1979 - 1980 alım döneminde uygulayacağı alım fi
yatları, Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış durum
dadır. Yani, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığının vermiş olduğu teklifler ve görüşler Planla
mada dikkate alınmış ve bilahara Bakanlar Kurulun
da karara bağlanmıştır. 

Buna göre, geçen yıl 400 kuruş olan birinci de
rece makarnalık durum buğday alım fiyatları, ,% 25 
artırılarak, 5CO kuruşa... 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Piyasada 7 lira. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Piyasada 7 li
ra olabilir; mühim olan, çiftçiye belli bir ölçünün, 
seviyenin altında buğday, ürün sattırmamaktır; Top
rak Mahsulleri Ofisinin, Devletin görevi budur. Pi
yasada 7 liraya satılabilir; bütün illere tahsisler yap-
tırtyoruz ve bütün isteyen illere bu alım fiyatından 
buğday veriyoruz. Ama, buğday piyasada fazla fi
yatla satılabilir, bu fazla fiyatla satılıyor, diye buğ
daya fiyat tespit edilmez, sayın meslektaşım. 

350 kuruş olan ikinci derecede makarnalık du
rum buğday alım fiyatları, dikkat etmenizi isterim 
değerli arkadaşlarım, '% 34 artırılarak 470 kuruşa; 
bölgelerine göre 290-320 kuruş olan üçüncü derece 
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durum buğday alım fiyatları, >% 40-55 artırılarak, 
bütün bölgelerde 450 kuruşa çıkarılmıştır. 

Orta, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerin
deki tahıl üreticilerinin himaye edilmelerini sağla
mak üzere, ekmeklik buğday fiyatları, diğer bölge
lere kıyasla 20-30 kuruş da yüksek tutulmuştur. 

Geçen dönem Orta, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinde 340 kuruş olan birinci grup ek
meklik buğday alım fiyatları, bu dönemde % 32 
artırılarak 450 kuruşa, diğer bölgelerde de alım fi
yatı 310 kuruş iken, bu dönemde ;% 35 artırılarak 
420 kuruşa yükseltilmiştir. İkinci grup ekmeklik 
buğday fiyatları da, Orta, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu bölgelerinde geçen yıl 330 kuruş iken, % 30 
artışla 430 kuruşa, diğer bölgelerde 300 kuruş iken, 
!% 36 artışla 410 kuruşa çıkartılmıştır. Üçüncü grup 
ekmeklik buğdaylar, geçen yıl Orta, Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgelerinde 320 kuruşa alınmışken, 
bu dönemde % 31 artışla 420 kuruş, diğer bölge
lerde ise 290 kuruş iken, ;% 38 artışla 400 kuruş 
olarak saptanmıştır. 

Hayvan yemi üretiminin özendirilmesi amacıy
la bu yıl çavdar, arpa ve yulaf fiyatlarında, geçen 
yıla kıyasla daha büyük oranda artış öngörülmüş
tür. 250 kuruş olan çavdar alım fiyatı, ki en fakir 
topraklarda yetişir, en sıkıntılı çiftçilerimiz bunlardır, 
maalesef yıllar yılı himaye görmemiştir, ama bu yıl 
250 kuruş olan çavdar alım fiyatı, % 56 artışla 390 
kuruş; 270 kuruş olan beyaz arpa fiyatı, % 48 artış
la 400 kuruş; 240 kuruş olan beyaz yulaf fiyatı da, 
j % 58 artışla 380 kuruş olarak belirlenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Toprak Mahsulleri Ofisi
nin bu yıl 4 milyon ton tahıl satın alması beklen
mektedir. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, tahıl 
dışsatım hedeflerimize ulaşma olanaklarımız da sağ
lanmış bulunmaktadır. Şehir ve kasabalara yapılmakta 
olan ekmeklik buğday satışlarında satış fiyatı geçen 
yıl alım fiyatlarından daha düşük seviyede tespit 
edilmiştir. Ancak Hazineye büyük külfet getirmesi 
ve tatbikatta görülen aksaklıkları dolayısıyla bu 
sübvansiyon kaldırılmış, satış fiyatları alım fiyatları
na yakın düzeyde saptanmıştır. Genellikle ekmeklikte 
kullanılan ikinci grup ekmeklik buğday satış fiyatı 
430 kuruş olarak saptanmıştır. Bu fiyat birinci grup 
ekmekliklerde 450 kuruştur. 

Değerli arkadaşlarım, itiraz eden arkadaşlarıma 
şunu hatırlatmak istiyorum : Çiftçilerle en çok te
mas eden bir insanım. Aldığım genel kanı şu : 430 
kuruş. Ki, en çok üretilen buğday, beklemiyorduk 
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diyenler vardır ve hatta Adalet Partisi Grubu içe
risinde çiftçilik x yapan arkadaşlarımdan da bunu 
özellikle duymuş durumdayım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Kimse o, çık
sın söylesin. İsimlerini söyle de bilelim; hangi AP'-
lilerse çıksın söylesin. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Onun için, 
burada konuşma yaparken mümkün olduğu kadar 
hakikatlere temas edilmesi gerekir, aksi halde buğ
day fiyatları çavdar fiyatları 450 kuruş, 500 kuruş 
olmamalıydı, 10 lira olmalıydı demek çok kolaydır, 
ama bunu yapmak çok zordur, ki yıllar yılı tatbi
kat bunu göstermiştir. Ben, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı olarak, Bakanlığımın görüşü doğ
rultusunda hububata verilmiş olan fiyattan dolayı 
vicdan huzuru içindeyim ve böyle bir tenkitle de 
karşılaşmadım, samimi tenkitle, ama politika olsun 
diye tel çekenler olabilir. Bu bakımdan, çiftçimizin 
geniş çapta memnun olduğu kanaati içindeyim, 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşma yapan 
Galip Kaya ve Saliıt Reşa arkadaşım bir de akarya
kıt sorununa değindiler. Akaryakıt sorununa girmek 
istemiyorum. Yalnız arkadaşlarımın, dağıtımdan ve 
dünyada olan sıkıntıların Türkiye'ye de yansımış ol
masından dolayı haklı olan yönleri de var, abartıl
mış yönleri de var. Ben yalnız Bakanlığımla ilgili 
olan kısmına cevap vermek istiyorum. Bölgelerimize 
göre, ekolojik bölgelere göre, hasat başlamak üze
re olan yerlerde derhal önlemleri almış durumda
yız. Çukurova'da, Adana'da, içel'de, Antalya'da ve 
Urfa'da, onu müteakip Mardin'de, Gaziantep'te ve 
çeltik ekimiyle ilgili olarak da Trakya'da gerekli 
önlemler alınmıştır. Hatırlarsanız; Anadolu'dan, «bi
çerdöverler Çukurovaya gitmeyecek, mazot yok, akar
yakıt yok» diye teller çekildi, iddia edildi. Biçerdöver
lerle ilgili olarak, «bu durumda kaç biçerdöver kaç 
gün çalışacak?» denildi. Onunla ilgili olarak bütün 
depolarda önlemler alındı ve tek bir biçerdöverin ma
zot, akaryakıt bulamıyorum dediğine şahit olmadık.; 
(AP sıralarından gürültüler.) Tekrar ediyorum, ar
kadaşlarım... (AP sıralarından gürültüler.) Değerli ar
kadaşlarım bana lütfederlerse... (AP sıralarından gü
rültüler)... benim kapım açık değerli arkadaşlarım... 

ALİ AK (İçel) — İşte burada, söylüyoruz, yer 
gösteriyoruz. Benim seçim bölgemde, Çukurova'da 
yoktur. Hayalleri bırakın artık. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Müsaade bu
yurun kardeşim, 
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Değerli arkadaşlarım lütfederlerse, hangi ilde... 
ALÎ AK (İçel) — Daha hangisini söyleyelim, iş

te İçel ilini misal veriyoruz. Artık yüzünüzü biraz 
da gerçeklere çeviriniz. 

BAŞKAN — Sayın Ak, rica ediyorum. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

MEHMET YÜCELER (Devamla) — Çok değerli, 
vatansever arkadaşım, çok değerli çiftçiyi seven ar
kadaşım, mademki böyle bir sıkıntı var, niçin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat etmiyor
sunuz? (AP sıralarından «Aaa» sesleri.) Soruyorum, 
lütfedin, bekleyeceğim sizi. 

ALÎ AK (tçel) — Siz kulaklarınızı tıkamasanız 
anlarsınız, işte buradan da söylüyoruz. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Nerede aksı-
yorsa, nerede aksıyorsa... (AP sıralarından gürültü
ler.) Değerli arkadaşlarım, şunun iyi bilinmesi la
zım: Tekrar ediyorum, Türkiye'de bir akaryakıt sıkın
tısı vardır, doğrudur, ama bu sıkıntılara rağmen, trak
törlere biçerdöverlere, yani üretime öncelik verilmiş
tir, diğer ihtiyaçlar kısılmıştır. Her gün valilerle te
mas halindeyim, her gün teknik ziraat müdürleriyle 
temas halindeyim, hergün ziraat odalarıyla temas ha
lindeyim. Böyle had safhada olan bir sıkıntı yoktur. 
(AP sıralarından «Vardır» sesleri ve gürültüler.) Ba
kan olarak ve...? 

SALİH ÖZCAN (Urfa) — Sayın Bakan, vardır, 
ben biliyorum. Vardır, Urfa'da vardır. 

B) TEZKERELER \ 

1. — Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzarın is
tifa ettiğine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/591) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 
14 arkadaşının; Sosyal Sigortalar Kurumunun, Yö
netim Kurulu kararına rağmen kurum fonlarını özel 
bankalara yatırdığı, arsa alımlarındaki yolsuzluklara 
gözyumarak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı id
diasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
(Gürültüler.) Sayın arkadaşlar rica ediyorum. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Tekrar ediyo
rum, «vardır» diyen arkadaşımı yarın sabahleyin 
Bakanlıkta... 

SALİH ÖZCAN (Urfa) — Vardır, 7 bin liraya 
kadar satıldığını gördüm, 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Makamımda 
kendisini dinleyeceğim, hangi ilde ve hangi ilçede 
varsa, valiye ve kaymakama beraber telefon aça
cağım, oradaki yöneticiler «Böyle bir sıkıntı vardır.» 
derlerse, gerekeni, elimden ne geliyorsa hepsini yapa
cağım. 

ALİ AK (İçel) — Sayın Bakan, İçel ilinde var, 
söylüyorum. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Hepinize say
gılar sunarım. (AP sıralarından gürültüler.) 

ABDÜLKADİR TİMURAĞAOĞLU (Mardin) — 
Ben söylüyorum, Kızıltepe'de vardır, Mardin'de var
dır. Mardin kapısında mazotu yerlere döküyorlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. (AP ve 
CHP sıralarından gürültüler.) 

Rica ediyorum, rica ediyorum. 
Gündeme geçiyoruz. 

VE ÖNERGELER 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Hilmi işgüzar, bu 

görevinden istifa etmiştir. 
Gereğini saygı ile arz ederim. 

Bülent Ecevit 
Başbakan 

107 nci maddeleri uyarınca verdikleri ve Genel Ku
rulun 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde Gün
deme alınması kabul edilen Gensorunun görüşülmesi 
(H/54) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, okunmuş bu
lunan tezkereye göre Sosyal Güvenlik Bakanlığından 
istifa etmiş bulunan Sayın Hilmi İşgüzar hakkında 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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bugün yapılması kararlaştırılan 11/54 esas numaralı 
Gensoru görüşmeelrine mahal kalmamıştır. 

Zira, Gensoru müessesesinin tek gayesi Bakanlar 

Kurulunun veya bir bakanın çekilmesini sağlamaktan 

ibarettir. Önergenin amacı da hâsıl olmuş bulunmakta

dır. 

Kaldı ki, aynı konuda Soruşturma önergesi de ve
rilmiş ve soruşturma hazırlık komisyonu kurul
muştur. 

Bu nedenlerle, söz konusu 11/54 esas numaralı 
Gensoru önergesiyle aynı Bakan hakkındaki 11/55, 
11/56 ve 11/57 esas numaralı Gensoru önergeleri de 
işlemden kaldırılacaktır, gündemden çıkarılacaktır.; 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

' a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 
1. — Millet Meclisinin, 3 Temmuz 1979 Salı 

gününden başlamak ve 14 Ekim 1979 tarihinde ya
pılacak olan seçimlerin kesin sonuçlarının Yüksek 
Seçim Kurulunca Türkiye radyolarından ilanını ta
kip eden 5 nci gün saat 15.00'te toplanılmak üzere 
tatile girmesine dair CHP Grubunun önerisi. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Baş
kanlığınca, İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre verilmiş 
bir Önerge vardır, okutup onayınıza sunacağım : 

Önergeyi okutuyorum : 
Sayı : 130 

7 . 6 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Milletveikllerinin seçmenlerle temasına da ola
nak vermek üzere her yıl yaz aylarında alınması 
mutad olan yaz tatiline girmeden önce Meclisimizin 
bazı yasaları çıkarması gerekmektedir. 

Bunu sağlayacak bir çalışma süresini de saptaya
rak, ancak Senato seçimleri ve Milletvekili ara se
çimlerinin yapılacağı bu yılın özelliği de gözönünde 
tutularak Millet Meclisinin tatile giriş gününün 3 
Temmuz 1979 olarak saptanmasını, İçtüzüğümüzün 
değişik 19 ncu maddesi geerğince çağırılmış Danışma 
Kurulu toplantısında sonuç alınamadığı için öneririz. 

Bu önerimizin 7 . 6 . 1979 günkü Meclis Birleşi
minde oya sunulmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 
CHP Grup Başkanvekili 

Altan Öymen 
Öneri : 
Millet Meclisinin, 3 Temmuz 1979 Salı gününden 

başlamak ve 14 Ekim 1979 tarihinde yapılacak olan 
Cumhuriyet Senatosu Üçtebir yenileme seçimlerinin 
kesin sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca Tür
kiye radyolarından ilanını takibeden 5 nci gün saat 
15.00'de toplanmak üzere tatile girmesi önerilmiştir. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan, aleyhte söz istiyorum efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
aleyhte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Toker, aleyhte, tezkere ile iki 
sayın üye müracaat etmiş bulunmaktadır; Sayın İhsan 
Ataöv birinci sırada, ikinci sırada da Sayın Şener Bat
tal bulunuyor efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
konuşma biter bitmez, aleyhinde söz istediğimi işa
ret ettim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, zatıalinizin işaret 
buyurmasından önce, önerge gündeme girdiği andan 
itibaren arkadaşlarımız müracaat hakkına sahiptirler. 
Bu bakımdan da, zatıalinizin işaret etmesinden çok 
önce, tezkere ile müracaat edilmiş bulunuyor efen
dim. 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, leh
te söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Altan Öymen, Sayın Sabri 
Öztürk lehte... 

Buyurun Sayın Öymen, süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşlar; 

Bu önerge, Türkiye Büyük Millet Meclisince her 
yaz döneminde alınması gereken bir kararın bura
da alınmasını temin için verilmiştir. 

Daha önce Danışma Kurulunda arkadaşlarımız
la konuşmuştuk; arkadaşlarımızın da aksine bir kanaat 
ileri sürdüklerini, o Danışma Kurulu toplantısında 
işitmedik. Aslında Millet Meclisi Sayın Başkanının 
Başkanlığında yapılan ve onun da bize sorması üze
rine ortaya çıkan bu 3 Temmuz tarihinin anlamı şu
dur : Meclisimizin bazı kanunları çıkarması gerek
mektedir, bunda fayda vardır, diğer partideki arka
daşlarımız da öyle düşünmektedirler; bunun için, 
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makul bir süre daha çalışmak gereklidir. Bu süre, bu
gün ayın 7'si olduğuna göre, 3 Temmuza kadar ya
hut bu ayın sonuna kadar vardır. Ayrıca, sıkıyöne
timle ilgili 2 aylık sürenin sonunda bir yeni toplan
tı yapılabilmesi gerekebilir; o tarih için de süre var
dır, o gün bu toplantı da yapılabilir ve Temmuzu 
da fazla aşmasında da bir fayda olmadığı, yine öte
ki partideki arkadaşlarımızın da, sanıyorum kanışı
dır; çünkü, önümüzdeki dönemde Senato seçimleri 
var. 

Bütün dönemlerde tatile girdik. Niçin bu öneri
yi şimdiden yaptık da, ayın sonunu beklemedik? O 
da şundan; özellikle Adalet Partili arkadaşlarımızda 
bazen bir alışkanlık var; birden bire bakıyorsunuz, 
Meclise girmemeye başlıyorlar, Mecliste ekseriyeti 
temin etmiyorlar, ayağa kalkıp yoklama istiyorlar 
ve böyklikle, bir karar alma olanağını ortadan kal
dırıyorlar. (AP sıralarından gürültüler.) Nitekim, 
1977 yılında böyle yapmışlardı, 1977 yılında Meclis 
nazari olarak tatile giremedi; ama burada bulunan 
birkaç arkadaşımız sadece, hatırlarlar; Adalet Partili 
arkadaşlar nihayet gelmemeye başladılar; gelmemeye 
başlayınca, bizim arkadaşlarda, «buranın bekçisi biz 
miyiz?» diyerek, onlar da yavaş yavaş seçim bölge-

• lerine gitti ve burada bir bendeniz, birkaç arkadaşı
mız, Adalet Partisi sıralarında da bir iki arkadaşımız, 
dört beş kişi ile bütün yaz boyunca güya Meclis top
lantısı yaptık, Meclis de çalışır halde kaldı Sayın Kin
yas Kartal o zaman Meclis Başkanı idi, zaten Meclis 
Başkanı da aynı sebepten, yani bu engellemeler yü
zünden seçilememişti; Sayın Kinyas Kartal'ı gördükçe 
üzülürdük; frağını giyer, buraya yalnız başına gelir, 
Meclisi açar, sonra kapatır giderdi. 

Şimdi, böyle bir durumu yeniden yaratmasınlar 
diye arkadaşlarımız, biz bu öneriyi yaptık; bugün
den karar alalım, ne kadar çalışacağımızı bilelim di
ye, önerimizi huzurunuza getirdik. 

Şimdi, aleyhte söz aldığını gördüğümüz Adalet 
Partisi Başkan vekili arkadaşımız, eğer şimdi kalkar 
da, «Efendim, Meclis bu şartlar altında tatile girer 
mi?» falan diye bir demagojik yola saparsa, ki bunu 
zannetmiyorum, saparsa pek doğru bir iş yapmamış 
olur. (AP sıralarından gürültüler.) Çünkü, zaten Mec
lise gelme yolunda arkadaşlarımızın çok meraklı ol
madıkları da hepimizin, bütün basının, bütün kamu
oyunun malumudur. Şimdiye kadar sayısını tam çı
karmadım; ama belki 100'ü buluyor; Meclis celsele
rini boykot ettikleri. Bu boykot yeniden olmasın di
ye bu öneriyi vermiş bulunuyoruz. 
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I Temennimiz odur ki, arkadaşlarımız da Meclis 
geleneklerine uygun bir şekilde bu öneri üzerindeki 
görüşlerini buradan söyleyeceklerdir. 

Teşekkür eder, saygılarını sunarım. (CHP sıra-; 
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, leyhte Sayın Altan Öymen, Sayın Sab

rı Öztürk; aleyhte birinci sırada Sayın İhsan Ata-
öv, ikinci sırada Sayın Şener Battal, üçüncü sırada 
Sayın İhsan Kabadayı, dördüncü sırada Sayın Tur
gut Toker söz istemişlerdir. ' 

Söz sırası, aleyhte, Sayın İhsan Ataöv'ün; buyu
run efendim. (AP sıralarından alkışlar.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Hükümet Grubuna mensup bir arkadaşımızın, 
Parlamentoyu tatile sokma hususundaki önergeyi sa
vunmasını yadırgadım; şunun için yadırgadım; Hü
kümet, bugünkü Türkiye'nin hangi şartlar içerisinde 
bulunduğunu bildiği halde, «bu Parlamentoyu tatile 
sokmayalım, bu dertlere çare arayalım, çalışalım» di
yecek sandım. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Diyoruz efendim. 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, bugün ayın 
7'si; 1 ay sonraki tatil kararının şimdiden alınma ge
rekçesini de anlamadım. O gün geldiği zaman, tatil 
kararı için önerge verilir, alınabilir; o zamana kadar 
şayet bu kanunlar çıkacak olursa. Ama bir durum var; 
Hükümet, yarın sabaha kadar ayakta kalacak mı? Ev
vela o belli değil. (AP sıralarından «Bravo» sesleri. 
alkışlar.) 

Her gün gazel yaprağı döker gibi yaprak döken 
bir Hükümet, kan denizine bürünmüş bir memlekette 
insanlar kitle kitle öldürülmeye devam ederken, örfi 
idare içerisinde memleket inim inim inlerken, çare bu
lunamazken; Hükümet çare olmaktan çıkmış, tek 
çare Meclis kalmışken; onu da kapattıktan sonra bu 
memleketi nereye götüreceksiniz? (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

VELİ YILDIZ (İçel) — Dün siz niçin kaçtınız? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, geliniz, elbirliğiyle oturalım. Anarşi almış 
yürümüş, meşhur laflarınız vardır; «Anarşiyi önle
me paketi kanunlar»; o kanunları çıkaralım. Geli
niz, memleket kuyruklarda inim inim inliyor; geliniz, 
o kuyrukları kaldırmak için ne önlem getirecekseniz 
size yardımcı olalım; geliniz, pahalılıktan milletin ana
sı ağlıyor; geliniz, bu ağlayan gözlerin yaşını dindire-
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lim, beraber çalışlım, memlekete hizmet edelim. Ya
zıktır, günahtır; ne tatili istiyorsunuz? 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi...-
VELÎ YILDIZ (İçel) — Meclisten niçin kaçıyor

sunuz? 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Meclisten kaçma 

diye bir durum yok. Meclisten kimin kaçtığı görül
dü. Hilmi İşgüzar arkadaşımız eğer bugün istifa et-
tirilmeseydi, bugün burada hırsızlıklar konuşulacak
tı. Bakın, hırsızlıkları dahi konuşmaya engel olduğu
nuz bir Mecliste, nasıl olur da tatil istersiniz? (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

VELİ YILDIZ (İçel) — Meclisten dün niçin kaç
tınız? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bana aşağıdan sa

taşmayın. Bakın, size bir şey söyleyeyim; bana aşağı
dan laf söylemeyin, kafamı kızdırırsanız, gelir, başı
nıza bakan olurum; beni de İşgüzar gibi alkışlarsı
nız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri; CHP sıraların
dan gülüşmeler.) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Geliryor, geliyor. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Evet, evet. 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, şimdi... (CHP sıralarından «Geliyor, geli
yor» sesleri.) 

Sevgili arkadaşlarım, bakınız... 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Satılık mı

sın sen? 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — O satılık senin 

babandır ve satın alınanlar da o koltukları teslim et
tiğiniz adamlardır. Rüşveti koltuk olarak verdiniz. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri.) Eğer ben satılık olay
dım, şimdi o koltukta ben de otururdum. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Ne istiyor
sun? 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum, rica 
ediyorum sayın üye.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bizler şerefli in
sanlarız; biz, milli iradeye gölge düşürmeyiz; haddini
zi bilin. (AP sıralarından alkışlar.) 

Sevgili arkadaşlarım, Türkiye'nin sathına bir ba
kınız; bir uçtan bir uca, memleketin içi ne halde
dir? IMF'ye gidip kapısında para istediğiniz insan
lar ne verdi, siz onlara ne verdiniz? Dış politika ne
rededir? Christopher gelmiş Türkiye'nin içişlerine ka
rışmıştır; Hükümet kendi haline oturuyor. Gelin, bu 
Meclisten millete açıklayın; gelin, bu kürsüden Mec
lise açıklayın; neredesiniz, hangi tatili istiyorsunuz? 

Yakanızı bırakmayız, gittiğiniz diyarlarda sizi adım 
adım kovalarız, yakanıza yapışırız. Millet huzurun
da bu şaibelerden kurtulmadıkça, millet huzurunda 
bu yokluklardan kurtulmadıkça; anarşi tedbirleri al
madıkça, kan denizinin önüne geçmedikçe, Türkiye' 
ye çare olan Meclisi kapatmak sizin hakkınız değildir, 
çalışacaksınız; ama kapatırsanız belki reylerinizle, Hü
kümete biraz daha ömür biçelim diye; 15 gün son
ra Meclisi toplar ve bu Meclisin huzurunda Hükü
meti alaşağı eder, millet iradesini gene bu Mecliste 
tecelli ettiririz. 

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

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
Lehte, Sayın Sabri Öztürk; buyurun efendim. 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlar; 

Adalet Partisi sayın sözcüsünü dinlerken, yaptığı 
konuşma bana, daha önce yaptığı bir konuşmayı ha
tırlattı. Birkaç yıl öncesinden tanırım; Hatay'da bir 
seçim kampanyası dolayısıyla bir mitingte dinlemiştim; 
kürsüye çıktığı zaman, merakla dinlemeye gittim, say
gı duydum; baktım orada da sadece küfürler etti 
bize, bıraktım gittim. Şimdi, biraz önceki konuşma
sını da dikkatlice dinledim, acaba ne diyecek dedim; 
fakat üzerinde durulur birşey söylediğini görmedim; 
onun için üzerinde durmayacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Meclis çalışmaları çok cid
di bir iştir. Meclisin en devamsız üyesi, Meclisin ta
til yapması Anayasaca saptanmış bir konu iken, «tati
le niye giriyor?» deme hakkına sahip değildir. Dedi
ğim gibi, Meclisin en devamsız üyelerinden biri... 
(AP sıralarından «Ne alakası var?» sesleri.) 

Sayın arkadaşlar, dediğim gibi, onun üzerinde dur
mayacağım. 

Aslında, Meclis çalışmaları parlamenterlerin gö
revi olduğu gibi," tatil yapmak, halk arasında dolaş
mak, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek de, ge
ne parlamenterlerin görevidir ve gene bu, Anayasaca 
belirlenmiştir. "Bütün bunlar ortada iken, «Hükümet 
niye kaçıyor?» diyorlar. 

Değerli arkadaşlar, bu, kaçış değil, Anayasaca be
lirlenmiş bir olguyu yerine getirmektir; Anayasaya uy
maktır. Halkın arasına girip, halkın dertlerini dinle
mek için tatile giriyoruz. 

Ayrıca şu noktayı da hatırlatmak isterim : Bu 
yıl seçim yılıdır, gene mutlaka tatile girmek zorun
dayız. Muhalefete bırakırsak, 1977'de olduğu gibi, 
fiilen tatilde, resmen tatilde olmayan bir Meclis man-
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zarası çıkar ki, sanırım Parlamentoya birşeyler kazan
dırmaz; bize kâr sağlamaz, hiç kimseye kâr sağlamaz 
sayın arkadaşlarım bu. Onun için, Anayasanın em
rini yerine getirelim : 

Önerdiğimiz gibi, tatil kararına biz olumlu oy 
vereceğiz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Aleyhte Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Battal, bir daki

ka efendim..; 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, bir 

toplantıda küfür ettiğim ve Millet Meclisinin en de
vamsız üyesi olduğum hususunda sataşma yapmış
tır; söz vermenizi rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ataöv, haklısınız. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; muhterem arkadaşımızın konuş
maları aslında cevap vermeye değmez; ama arkadaşım 
konuşmasında bir parti adına konuşur havasını yarat
tığı için cevap vermeye mecburum. 

Ben Hatay'da bir seçime gittim, doğrudur; ora
da konuşmalar da yaptım, o da doğrudur; ama bi
zim Adalet Partisi kitabında, seçimlerde demagoji 
ve küfürle netice almak mümkün değildir. O, an
cak bizim karşımızdaki partide mümkündür. (AP 
sıralarından alkışlar.) Evet, demagojinin geçer akçe 
olduğu yer... (CHP sıralarından gürültüler; istanbul 
Milletvekili Muammer Aksoy'un yerinden kalkarak 
kürsü önüne kadar gelmesi.) Orada bir zat dalga 

* geçiyor, o zata birşeyler söylersem, o zat yerinden 
kalkamaz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ataöv... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kalkamaz o zat 

yerinden; söylersem kalkamaz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — . Sayın Ataöv, size söz verdiğim 
sataşma konusu içerisinde kalınız; yeni sataşmaya 
imkân vermeyiniz. (Gürültüler.) 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Söyle, na
musun varsa söyle, utanmaz! (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, Saym Aksoy, rica edi
yorum.... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, Mecliste kimlerin devamlı devamsız ol
duğunu tespit etmek, Meclis Riyasetine aittir; İç
tüzükte bunun icabını yapmak da Meclis Riyasetine 
aittir. Ne zamandan beri, hükümet otoritesini kay-
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bettikten sonra, Meclis otoritesini de kaybederek, 
Riyasetin yerine kendinizi koyuyorsunuz? (Gürültü
ler.) 

AKIN SİMAV (İzmir) — Cetvele bak, cetvele bak. 
(Gürültüler.) 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — 6 ay gelmediniz, 
demagoji yapma. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Siz demagojiden 
anladığınız için demagoji yapıyorum. Siz gerçek dil
den anlamazsınız ki, anlamazsınız. (Gürültüler.) 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Eğ
lendiriyorsun bizi. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şimdi, muhterem 
arkadaşlarım, biz Adalet Partililer olarak, bu Meclise 
ne zaman ve nasıl devam edileceğini biliriz. Devam 
ettiğimiz zaman da, böyle işte koltuklardan adamın 
ayağını keseriz ayağını, ayağını keseriz; şimdi, tek
rar hazır olun. 

Devamsızlığın iddia ettiiğniz insanlar; karşınızda, 
devamsızlığın iddia ettiğiniz insanlar, sizi layık oldu
ğunuz yere oturmak için hazırlık içerisindedir; onu 
da haber vereyim. 

Biz Adalet Partililer olarak, demagoji ve küfür
le ilgisi olmayan, bu memlekette bir uçtan bir uca 
yolların sahibi, fabrikaların sahibi, eserlerin sahibi, 
hizmetlerin sahibiyiz; siz ise, kuyrukların sahibi, yok
lukların sahibi, işkencenin sahibi, akan kanın sahibi
siniz. Bu itibarla, sizinle kendimizi aynı teraziye 
koymaya tenezzül etmeyiz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saygılar sunuyo
rum. (AP sıralarından alkışlar.) 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Devamsızlığını 
okusun oradan. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, ona 
da ihtar verin, hep bana veriyorsunuz. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, münakaşa konusu ol
mayan şeyleri münakaşa konusu yapıyorsunuz değerli 
arkadaşlarım. 

Rica ediyorum Sayın Tuna, çok rica ediyorum. 
Aleyhte Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Böylesine ciddi bir mevzuu sen - ben meselesi 

olarak takdim ederken, bazı önemli hususları dikkat
lerimizden kaçırdığımız kanaatindeyim. 

İçtüzüğümüzün 5 nci maddesinde, Millet Meclisi-
| nin 1 Kasım'dan geriye sayarak, yılda en fazla 5 ay 
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tatil yapabileceği hükmü vardır. Millet Meclisi el
bette yoğun çalışma yapmıştır, yorulmuştur; tatil 
parlamenterlerin çok yönlü hakkıdır. En azından, 
seçmenleriyle temas sebebiyle, Senato seçimi senesi 
olması sebebiyle elbette tatil zarureti vardır. 

Bir an, tatilin başlangıç tarihi olan 3 Temmuzda 
muhalefet partileri, iktidarın teklifine «Evet» dese
ler bile; bir an için sizin, 3 Temmuz tarihinizle mu
tabık olduğumuzu bildirsek bile, 3 Temmuza takriben 
25 gün, yuvarlak hesap. 1 ay var. 1 ay önceden tatil 
kararının istihsalinin çeşitli manaları, siyasi yorum
ları vardır; biz de bu siyasi yorumları yapmakta ma
zuruz. 

Nedir bu siyasi yorumlar? 1 ay önceden tatil ka
rarı almakla, psikolojik olarak, iktidar partisi, üye
lerine, «Meclise gelmeyiniz; her ne kadar tatilin baş
langıcı 3 Temmuz; ama ben şimdiden tatil kararını 
aldım, ona göre Meclise gelmeyebilirsiniz» şeklinde 
teklifin manasının arkasında, psikolojik telkininde 
bize göre bu vardır. 1 ay önceden tatil kararının da 
bu Parlamento geleneğinde şimdiye kadar olduğunu, 
sanıyorum göstermek mümkün değildir. 

ikincisi; Parlamentoyu iktidarlar 226 ile açma gü
cünü yitirdiği zamanlarda, acaba bu görüntünün, bu 
zaafımın kamuflesi nasıl olur; tatil kararı aldı, par
lamenterler onun için şimdiden bu çalışmalara "gidi
yorlar, bu zaafım ortaya çıkmasın, şeklinde yorumla
ra da bu önerge müsaittin 

Diğer bir husus, muhterem arkadaşlarım, bir da
ha önümüzdeki zaman içinde bu Meclisin toplanma 
ümidi de olmadığı gibi bir zehap uyandırmaktadır 
bu teklif. Yani, biz, bir ay içinde bu tatil teklifini in-
diremeyiz; neden? Bir daha Meclisi toplayamayız. 
O halde, bugün madem mukadder Gensoru vardı; 
bu tatil işini bitirelim; bir daha bu kararı istihsal et
memiz mümkün değildir; zira, 1977 senesinde Sayın 
Kemal Güven'in riyasetinde Meclisimiz tatil kararı 
almamıştı; bir daha toplanmamız mümkün değil, bu 
ıişi bugün halledelimden başka manaya gelmemekte
dir; bugünkü önergenin mahiyeti budur. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Battal, Da
nışma Kurulunda görüştük. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — İstediğiniz ka
dar «Hayır» deyin. 26'sında Sıkıyönetim sonrası, Sı
kıyönetim kararını geri almak gibi bir görüş yok ik
tidarda. O halde, o zaman pekâlâ bu tatil kararını 
alırsınız. Efendim, «Üyeler şimdiden gezi program
larını yapsın, önceden bunu getiriyorum..» Grubu
nuza dersiniz ki, «Biz kuvvetli bir iktidarız, Meclisi 
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her an 226 ile açar, Sıkıyönetim sonrası tatil kararı
nı alırız; şimdiden 3 Temmuza göre programınızı 
yapınız» dersiniz. 

1 ay önceden tatil kararının manasında bunlar 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, kaldı ki, elbette müspet 
düşünceli insanlar, parlamenterlerin tatil yapmasına 
razı olabilir; ama partilerin bir yasama hedefleri var
dır, kanun yapma hedefleri vardır. Biz, Milli Selâ
met Partisi olarak, En Az Geçim İndirimi Kanunu
nun bu Parlamentodan çıkmadan tatile girmesini is
temiyoruz; onun için, İsrarla bu tatil önergesinin kar
şısındayız. 

Sizin Hükümet Proğramlarınızdağ seçim beyanna
melerinizde En Az Geçim İndirimi Yasası vardır. 
Kısmi, özel indirimli birtakım vergi paketi içinde, 
birtakım acı biberlerin içinde özel indirim, bu enf
lasyonla, bu devalüasyonla ezdiğimiz vatandaşların 
derdine deva olamaz. Onun için, En Az Geçim İn
dirimi Kanununu çıkarmadan tatile gitmenizi istemi
yoruz. Bunu protesto ediyorum ve tasvip etmiyorum. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Vergiye de var mısınız? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, yaptığınız zamlarla, «100 milyarlık bütçeye ek 
olanak sağlandı» diye Sayın Başbakanın beyanı var; 
vergiye lüzum kalmadı şeklinde yorumlanan bir be
yandı. 

Değerli arkadaşlarım, bizim ayrıca bu devrede 
yasa haline gelmesini, kanunlaşmasını istediğimiz 
PTT Dağıtıcıları ve Hat Bakıcılarının Kanun Tek
lifi vardır; bunun da çıkmasını istiyoruz. Yine bu 
devrede, sivil memurlara verilen, 657 sayılı Kanuna 
tabi kamu personeline verilen, otomatik bir derece 
terfi kanununun benzeri olan subay ve astsubayları
mıza da bir derece otomatik terfi kanununun biran 
evvel çıkmasını istiyoruz. Ayrıca işçi, memur, köylü, 
esnaf, dar gelirlilerle ilgili, gündemdeki yasaların 
hızla temizlenmesinde zaruret görüyoruz. Bütün bun
lardan sonra, Kıbrıs'ın, IMF ile organize olarak bir
takım verilme planlan olduğu söylenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 190 bin Rumun Türk kesi
mine yerleştirilmesi için, Hükümetin, birkaç dolar 
karşılığı 190 bin Rumun Türk kesimine yerleştiril
mesi için vaadi, taahhüdü ve çalışmaları olduğu söy
lenmektedir. Maraş bölgesinin, iyi niyet jesti olarak * 
peşinen müzakerelere oturmadan Rumlara iadesi 
söz konusudur. Kıbrıs pazarlığı son derece milleti
mizi üzecek ölçülerde devam etmektedir. Parlamen
toya bu bilgi verilmeden tatile gidilmesini de tasvip 
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etmiyoruz. Kıbrıs'ta şehit kanlarıyla alınan toprakla
rın iadesi birkaç dolar karşılığı pazarlık haline geti
rilmiştir. Bunu bu Parlamento görüşmelidir, en azın
dan bilgi sahibi olmalıdır. 

Değerli üyeler, IMF «Para vereceğim» der, «Ya
tırım yapmayacaksın, kalkınma plânını rafa kaldıra
caksın, turizme dönük olacaksın, frenk arkadaşları
ma borç ödeyeceksin» diye korkunç tavizlerle boğa
zımıza bağımlı olmamızın ilmiğini geçirir. Hükümet 
bu pazarlıkları zafer gibi kamuoyunda takdim pe
şindedir. Bunun izahatını vehmeden bu Parlamenıtio-
nun tatile gürmıesini de uygun bulmuyorum. 

Anarşi böylesine hız kazanmış bir durumda; Par
lamentonun yeniden bu durumu gözden geçirmesini 
istiyoruz ve hepsinden önemlisi, yaprak dökümü za
manı geldi. Hükümet hergün artık yeni bir zaafla ye
ni bir eksiklikle, yeni bir umutsuzluk kıskacına doğru 
gitmektedir. Hükümetin bu derece umutsuzluk kıska
cına girdiği ortamda, milletimizin ümidi Parlamento
dur. Onun 3 Temmuz tarihiyle bir ay önceden çalış
masını engelleme, psikolojik manada engelleme, son 
derece yanlıştır. 

Bütün bu düşüncelerle, henüz tatil kararının bir 
ay önceden ittihaz edilmesini doğru bulmuyoruz ve 
yeniden toplanarak 226 ile Meclisi açamayacağımız 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, tam oylama
ya geçeceğim zaman arkadaşlarımız yoklama istedi. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, 10 kişi yok ki. 

BAŞKAN — Tespit ederim efendim, tespit ede
ceğim efendim. Gayet tabii, İçtüzükteki sayı yoksa 
gereğini yapacağım. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
Meclisten kaçma niyetinde olanları, Meclisin tatile 
girmesini engelleyenleri, sayın basın ve Türk Milleti 
izliyorlar. Kaçanları da tespit edin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Özen, yokla
ma yaparsak her şey ortaya çıkacaktır., 

Sayın İhsan Kabadayı, Sayın Agâh Oktay Güner, 

manasında bir karar olarak şimdiden Meclisi tatile 
sokmanın bir kararı olarak görüyorum ve onun için 
bu, Danışma Kurulunda karar alınamayan, Cumhu
riyet Halk Partisinin teklifi olarak indirdiği önerge
nin aleyhinde olduğumu arz ediyorum. 

Hepinize sayyılar sunarım, teşekkür ederim, 
(MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Yoklama isti-

yoruz.ı 
BAŞKAN — Sayın Kabadayı, ben oylamaya geç

medim. Daha birşey belirtmedim efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Olmaz efen
dim, böyle şey olmaz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu Başkanlığının İçtüzüğün 19 ncu 
maddesine göre verilmiş önergesi üzerinde müzakere 
açtım; değerli arkadaşlarımı dinlediniz. 

Önergeyi okuttuk, önergeyi oylarınıza sunaca
ğım : Kabul edenler... (MHP sıralarından «Çoğun
luk yok» sesleri) 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
çoğunluk yoktur* 

(10 milletvekili ayağa kalktı) 

Sayın Necati Gültekin, Sayın Ömer Çakıroğlu, Sa
yın Ahmet Sayın, Sayın Turan Kocal, Sayın Recai 
Kutan, Sayın Temel Karamollaoğlu, .Sayın Faruk 
Demirtola, Sayın Mehmet Irmak, 10ı sayın üye, yok
lamaya geçeceğim sırada yoklama istemişlerdir, İç
tüzüğümüzün hükümlerine göre yoklama yapıyorum 
efendim. 

Yoklama isteyen sayın üyelerden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamada olup da var kaydetme
diğimiz başka sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 
Sayın üyeler, salonda görüşmeler için gereken 

çoğunluk vardır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

III — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri (Devam) İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre verilmiş önergesi 
BAŞKAN — Kaldığımız yerden devam ediyo- üzerinde görüşme açıldı ve önerge okutuldu. 

ruz. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu Başkanlığının Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sıavs Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1. 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
mesine geçiyoruz. 

Gündemimizin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının birin
ci sırasında yer alan 105 S. Sayılı 5 . 1 . 1961 tarihli 
ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 5 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifinin görüşmesine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon? Yok. 
Hükümet? Burada. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Komisyon 
başkanı ve sözcüsü Adalet Partili olduğu için, onlar 
da boykot yaptıklarından gelmemişler. 

BAŞKAN — Kanun teklifi ertelenmiştir. 

2. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/672) (S. Sayısı : 350) • 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci maddesinde bulu
nan, İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 2527 
sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu. 

Komisyon? Yok. 
Sayın Hükümet? Burada. 
Ertelenmiştir. 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve İspirtolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 276) 

.BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasında, Konya 
Milletvekili Şener Battal'ın, 4250 sayılı İspirto ve İs
pirtolu İçkilerin İnhisarı Kanununun 19 ncu Madde
sinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi. 

Sayın Hükümet? Yok. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Hükümet burada 

Sayın Başkanım. Ayrıca, 38'e göre gündeme alındığı 
için Komisyon aranmayacaktı; Hükümet de burada. 

BAŞKAN — Sayın Şener, biz de komisyonu de
ğil, Hükümeti arıyoruz. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
Hükümet burada. 

Birada alkol var mı, yok mu hususundaki kanu
nun müzakeresidir. Mevzuu bilmedikleri için iki da
kika müsaade ediniz, görüşelim. 

BAŞKAN — Görüşme açmamız mümkün değil. 
Sayın Hükümet kabullenirse... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Tamam efendim, 
Bakan burada. 

BAŞKAN — Sayın Battal, bizim, Hükümeti zor
la oturtma durumumuz yok. 

Hükümet, yok, ertelenmiştir efendim. 
4. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De

ğiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sayı
sı : 324) 

BAŞKAN — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve İzmir 
Milletvekili Ali Naili Erdem ile 2 arkadaşının, 6132 
sayılı At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Ve
rilen Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. 

Sayın Komisyon? Burada. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Bakan kabul etti 

Sayın Başkana^ bu fırsatı kaçırmayalım. 
BAŞKAN — Sayın Şener, deruhte etmediler, geç

tik efendim. Bu işin, takdir edersiniz ki, usulü var. 
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Başkanlığın, zorla oturtma diye bir keyfiyeti sözko-
nusu değil. 

Rica ediyorum arkadaşlarımdan, yerlerine otur
sunlar; biz, Hükümet kimdir, komisyon kimdir, ayak
taki arkadaşlarımızdan, kalabalıktan ayırt etme im
kânı bulalım. Lütfen, rica ediyorum. 

Sayın Komisyon? Yerinde. 
Sayın Hükümet? Yok. (Gürültüler) 
Sayın Komisyon yerini aldı.: 
Sayın Hükümet olmadığı için ertelenmiştir efen

dim. 

5. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
16 . 7 . 1965 Gün ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 
ncı Maddesiyle 140 ncı Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhu
riyet Senatosunca yapılan değişikliğe dair Millet 
Meclisi İçişleri Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
2/112, 2/491, 2/583, 2/665; C. Senatosu : 2/143) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 27Ve 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 909) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında, İda
rei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16 . 7 . 1965 gün 
ve 671 sayılı Kanunla değişik 116 ncı Maddesiyle 140 
ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişikliğe dair Millet Meclisi İçişleri Ko
misyonu raporu. 

İçişleri Komisyonu? Sayın Komisyon Başkanı? 
Yok. 

Sayın Hükümet? Yerinde. 
Kanun ertelenmiştir efendim. 

6. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 17 ar
kadaşının, 1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan 
Komisyonu Raporu. (2/614) (S. Sayısı : 349) 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı 
ve 17 arkadaşının, 1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci Mad
desine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Plan Komisyonu Raporu. 

Sayın Komisyon? Yok. 
Sayın Hükümet? Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. — Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, TBMM 

Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa 
ve Plan komisyonları raporları. (2/657) (S. Sayısı : 
351) 

BAŞKAN — Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, 
TBMM Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi ve 
Anayasa ve Plan komisyonları raporları. 

Sayın Komisyon? Burada. 
Sayın Hükümet? Yok. 
Ertelenmiştir. (Gürültüler) 
İ. ETEM EZGÜ (Samsun) — Hükümete gerek 

yok Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, Plan Komisyonuna da 

Hükümete de ihtiyaç var. 

8. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapıl
masına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu 
Raporu. (1/126) (S. Sayısı: 111) 

BAŞKAN — Bazı Vergi Kanunlarında Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Ko
misyonu Raporu. 

Sayın Komisyon? Yok. 
Say m Hükümet? Yok. 
Ertelenmiştir. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
Dosyayı getirtiyorum efendim. (Gürültüler) 
Hükümet yerinde, Komisyon da yerinde efendim. 
Efendim, Hükümet aslında bir defa bulunmamış

tır. Hükümet olmasa da, Komisyon olduğu sürece gö
rüşmelere devam edeceğiz. 

(1) 12 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

9. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan ol
ma 21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay 
(Ulubay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı : 12) (1) 

BAŞKAN — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 
131, Cilt 7/2 Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha' 
dan olma 21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğ
bay (Ulubay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. 

Sayın Komisyon? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANİ İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Buradayım, 
ama bu nereden çıktı Sayın Başkan? (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Gündemden efendim. 
Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon yerini almış 

bulunuyor efendim. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bakana baskı yapı

yorlar efendim. 
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^Sayın Komisyondan özür diliyoruz, dosya biraz 
gecikti, bekliyoruz efendim. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunacağım. (AP sıralarından «Okunsun, 
okunsun» sesleri) 

Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Rapor okunacaktır efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Cemalettin Çiftçi ile Fikri Tokgöz'ü ayrı ayrı ta

rihlerde paralarına tamaen öldürmek ve izinsiz silah 
taşımak suçlarından sanık, İsparta ili, Merkez nahi
yesi Yayla mahallesi, hane 131, cilt 7/2, sayfa 38'de 
kayıtlı, Osman oğlu, Zeliha'dan olma, 21 . 3 . 1942 
doğumlu, Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)'ın, Ce
malettin Çiftçi'yi 15 . 10 . 1973 tarihinde öldürmekten 
dolayı, Türk Ceza Kanununun 450/7 nci maddesi 
uyarınca idam cezasıyla ve bu cezasının 1803 sayılı 
Af Kanununun l/B maddesine göre 30 sene ağır hap
se çevrilmesine, müebbeten amme hizmetlerinden 
memnuiyetine, Fikri Tokgöz'ü 16 . 2 . 1974 tarihinde 
öldürmekten de Türk Ceza Kanununun 450/7 nci 
maddesi gereğince idam cezasıyla, ruhsatsız tabanca 
taşımaktan dolayı da 1 sene müddetle hapis ve 500 
lira ağır para cezasına mahkûmiyetine dair, İsparta 
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 4 . 2 . 1975 gün 
ve 1974/68 esas, 975/16 karar sayılı hüküm Yargıtay 
1 nci Ceza Dairesinin 21 . 10 . 1975 gün ve esas 
1975/975, karar 1975/3372 ve tebliğname l-B/1975/805 
sayılı ilamıyla onanmak suretiyle kesinleşmiş bulun
duğundan bu işe ait dosya, Başbakanlığın 4 . 1 2 . 1975 
tarih ve 5/4-7371 sayılı tezkeresine ekli olarak Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulmuştur. 

Yüksek Başkanlıkça geçen yaşama döneminde ko
misyonumuza havale edilen ilgili dosya, sabık Adalet 
Komisyonunca görüşülmüş ve bu konudaki 31 karar 
no. lu rapor ve ilişik metin 26 . 1 . 1977 tarihinde Baş
kanlığa sunulmuştur. Ancak bu rapor ve metin Millet 
Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeden yasama döne
mi sona erdiğinden aynı dosya yeniden komisyonumu
za havale edilmiş ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin de 
bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere olunmuş
tur. 

Mahkeme ilamında da açıkça yazılı olduğu gibi, 
sanık Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)'ın, Cemalettin 
Çiftçi ile Fikri Tokgöz'ü ayrı ayrı tarihlerde paralarına 
tamaen öldürdüğü ve izinsiz silah taşıdığı anlaşılmış 
bulunduğundan, Komisyonumuzca Anayasanın 64 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 90 nci maddeleri gereğin
ce ölüm cezasının yerine getirilmesine mütedair ili

şikteki kanun tasarısının Yüce Meclise sunulmasına 
karar verilmiştir, 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu 
rapor, saygıyla sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Sözcü 

Ankara Kahramanmaraş 
İ. Hakkı Köylüoğlu M. Yusuf Özbaş 

Üye Üye 
Antalya Çorum 

Galip Kaya M. Kemal Biber oğlu 
Üye Üye 

Erzincan Sivas 
Lütfü Şahin Tevfik Koraltan 

Üye Üye 
Trabzon Uşak 

Lütfi Göktaş M. Selâhattin Yüksel 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye? 

ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege. 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın üyeler; 

Bütün dünyada hukuk gelişmeleri dikkate alındı
ğında, insanların ölüm cezalarının kaldırıldığının dik
kati çektiği bir dünyada, ülkemizde ölüm cezalarının 
hukuk kurallarına ve demokrasiye saygınlığı yürüten 
Parlamentomuz tarafından onaylanması kanımca çok 
üzücü bir olaydır. 

Bu sebeple, özetle şunu söylemek istiyorum: Uzun 
yıllar bu tür idam cezalarının onaylanması ile ilgili 
işler Parlamentoya gelmemiş, Parlamento bu konu
da karar vermemiştir. 

Bir insanın hayatının devamı veya o insanın idam 
edilerek öldürülmesi ve bekletilmesi çok acı bir olay
dır. Bu bakımdan, Allah'ın yarattığı canı alacak Al
lah'ın almasına inanan bir arkadaşınız olarak, idam 
cezasının kaldırılmasını ve bu raporlarla ilgili kararın 
sayın Meclis üyeleri tarafından reddi yönünde oy ve
rilerek hareket edilmesini saygıyla diliyor, teşekkür 
ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, lehte 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Değerli arkadaşlar; 
Dünya üzerinde tüm ülkelerde idam cezasının kal

dırıldığı bir çağda Parlamentomuzda Mam cezasının 
tasvibini kesinlikle reddediyorum. Arkadaşlarımızla 
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birlikte, zaten Parlamentoda çoğunluğun bulunmadı
ğı bir anda böyle bir kararın çıkmasını da anlamsız 
buluyoruz. 

Durumu saygıyla sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — 90 imzalı, idam 

cezasının kaldırılmasıyla ilgili yasa önerimiz komis
yonlardadır. Burada 40 kişiyle adam asılmaz. 

BAŞKAN — Sayın Tuna, bunu böyle söylemek 
değil, Meclisteki müzakere şeklini bilmek, her halde 
ona göre davranmak daha doğru olur efendim, 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, 

(CHP sıralarından «Çoğunluk yok» sesleri) 
(10 milletvekili ayağa kalktı) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın Ege, Sayın Anadol, Sayın 
Saraçoğlu, Sayın Şahin, Sayın Kumaş, Sayın Miski, 
Sayın Yağcı, Sayın Günay, Sayın Eker, Sayın Karsu, 
Sayın Gürgüç yoklama isteminde bulunmuşlardır. 

(Yoklama yapıldı) 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, yok

lama isteyenler yoklama sırasında bulunmadılar efen
dim. Geçersizdir yoklama. 

Sayın Başkan, Adnan Menderes'i, Fatin Rüştü 
Zorlu'yu ajanlara fetva verenleri Meclise getirenler, 
bugün gösterdikleri hassasiyetle bu adamları asanları 
acaba katil mi ilan ediyorlar? Bunu da tescil edelim. 
(AP sıralarından «Bravo Özer, doğru söylüyorsun» 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Özer, elbette görüşmeler de
vam etse idi, değerli fikirlerinizi burada ifade etmeye 
imkân verecektik. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Devam ediyor efen
dim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ama yoklama iste
yenler, onlar yok. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv, yoklamada arkadaşla
rımızı burada var kaydettik, sayıya dahil ettik, Başka 
sayın üye de yoklamadan" sonra çıkabiliyor, 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — O zaman katillerin 
hamisi olarak Cumhuriyet Halk Partisini ilan ediyo
rum Sayın Başkan. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Başkan, bir 
meseleyi hatırlatmak istiyorum: Geçmişte Sayın 
Memduh Ekşi, Divan Başkanı olduğu sırada,. 2 kişi
nin burada bulunmaması dolayısı ile yoklama işle
mini iptal etmişti. Ya siz hatalısınız, ya Memduh Ek
şi kasten öyle yapmıştır. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz arz edeyim? 

Yoklama isteminde bulunan üyelerin salonu terk 
etmeleri, yoklama talebini geri almış olmaları mana
sına gelir. Bu sebeple, yoklama işlemini iptal etmek 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Koraltan, bugüne kadar olan 
uygulama, benim yaptığım uygulama şeklindedir. 

TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Ama geçmişte 
Memduh Ekşi'nin uygulaması nedir o zaman? (AP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımız yoklamadan sonra 
salona çıkabiliyorlar, geri girebiliyorlar, kuliste bulu
nabiliyorlar. Bu... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sırası geldiğinde Me
sela Ordu Milletvekili, Sayın Ertuğrul Günay yokla
mada yoktu. Yoklama sırasında Memduh Ekşi de ay
nı şekilde tatbikatta bulundu. 

BAŞKAN — Ben kanaatimi beyan ettim efendim. 

ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Böyle olmaz 
Sayın Başkan. Kanaatinizi belirtin efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, kanaat de
ğil, uygulama diyorum. Siz itiraz ediyorsunuz, söylü
yorum. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Katilleri himaye edi
yorlar. (AP sıralarından, «Kemal Anadol da geldi» 
sesleri, gürültüler) 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Ben geldim. 
Ben cellat değilim. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sakakta gezemeyiz 
Sayın Başkan; ırza geçenler asılmazsa... 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — CHP'den gelenler 
var Sayın Başkanım, onları da okuyun. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim; tüzüğün mad
desi de açıktır, gerekirse okurum efendim. 

Değerli üyeler, salonda görüşmeler için gerekli 
çoğunluğumuz yoktur. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — İşgüzar nerede Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerini sırası ile 
görüşmek için, 12 . 6 . 1979 Salı günü saat 15.00'te 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.10 

*.*- .<•«. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

101 NCİ BİRLEŞİM 

7 . 6 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Gensoru Önergeleri. 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 14 

arkadaşının; Sosyal Sigortalar Kurumunun, Yönetim 
Kurulu kararına rağmen kurum fonlarını özel banka
lara yatırdığı, arsa alımlarındaki yolsuzluklara göz-
yumarak görev ve yetkilerini kötüye kullandığı id
diasıyla Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi işgüzar hak
kında Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
107 nöi maddeleri uyarınca verdikleri ve Genel Ku
rulun 5 . 6 . 1979 tarihli 99 ncu Birleşiminde Gün
deme alınması kabul edilen Gensorunun görüşül
mesi. (11/54) 

2. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 12 ar
kadaşının; İltaş İlaç Fabrikasının Sosyal Sigortalar 
Kurumunca fahiş fiyatla satın alınmasına gözyuma-
rak görevini kötüye kullandığı iddiasıyla Sosyal Gü
venlik Bakanı Hilmi İşgüzar hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. 
nin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/55) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
li — Sivas Milletvekili Azimet Köyliioğlu ile 

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . T. 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 

5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18.5.1978) 

2. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/672) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 30.4.1979) 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'm, 4250 
sayılı İspirto ve İsportolu İçkilerin İnhisarı Kanunu
nun 19 ncu Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ka
nun Teklifi. (2/5) (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı 276) (Dağıtma tari
hi : 5.2.1979) 

4. — 6132 sayılı Yasanın 7 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Yasa Tasarısı ve İzmir Millet
vekili Ali Naili Erdem ile 2 Arkadaşının, 6132 sayılı 
At Yarışları Hakkındaki Kanun Uyarınca Verilen 
Disiplin Cezalarının Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/169, 2/553) (S. Sa
yısı : 324.) (Dağıtma tarihi : 21 . 3 . 1979) 

5. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 16.7.1965 
Gün ve 671 Sayılı Kanunla değişik 116 nci Madde
siyle 140 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının değiştiril
mesine ilişkin Kanun teklifi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Sena
tosunca yapılan değişikliğe dair Millet Meclisi İçişleri 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/112, 2/491, 
2/583, 2/665; C. Senatosu : 2/143) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 271'e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 909) 
(Dağıtma tarihi : 1 7 . 5 . 1979) 

6. — Adana Milletvekili Cevdet Akçalı ve 17 ar
kadaşının, 1425 sayılı Kanunun Ek 1 nci maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan 
Komisyonu Raporu. (2/614) (S. Sayısı : 349) (Dağıt
ma tarihi : 30.4.1979) 

7. — Millet Meclisi İdareci Üyelerinin, TBMM 
Eski Üyeleri Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa 
ve Plan Komisyonları Raporları. (2/657) (S. Sayısı : 
351) (Dağıtma tarihi : 2 . 5 . 1979) 



X 8. — Bazı Vergi Kanununlarında Değişiklik i 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komis
yonu Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi : 31 . 5 . 1978) 

9. — İsparta İH Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/86) 
(S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

10. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emdne'den doğma 
1 .2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

11. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) 
(Dağıtma tarihi : 14.2. 1978) 

12. — 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 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1978) 

13. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu Şakibe'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) 

14. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

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

16. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının, kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
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) 

17. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kantin teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M, Meclisi 
S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi: 28.2.1978) 

18. — 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) 

19. — 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) 

20. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/313) (S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

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



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

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

24. — 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) 

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

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

. ğıtma tarihi : 7 „ 4 . 1978) : 

27. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilek- ; 
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30.6.1970 
tarih ye 8 saydı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ydı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince.Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 .1978) I 

i 28. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait.Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ,ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli-

I .si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M- Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4.1978) 

29. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emredin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza .Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 .1978) 

30. — Nuri Saym'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Mfllet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul 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. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 .1978) 

31. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 
nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) nu
maralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun Tek
lifi ve ,Plan Komişypnu itaporu. (2/554) (S. Sayısı : 

'97) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 '. 1978) 

32. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29.2.1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde,eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18.5.1978) 

33. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 .1978) 

34. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 .3 .1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 



fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

35. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25.9.1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7.6.1978) 

36. — Ali Ulusoy'un, özel affında dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı*: 119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak' 
in, özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu. (1/127) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma 
tarihi : 14 . 6 .1978) 

38. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in, özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

39. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyo
nu Raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

40. — ismail Niyazi Aksoy'un, özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123)* (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

41. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tambahçeci'nin özel affına dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14. 6 .1978) 

42. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ve 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmalksızın fiili hizmet sürelerine ila
vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 .1978) 

43. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 
Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 

îşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

44. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19.6.1978) 

45. — 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, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22.6.1978) 

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 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 .4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/330) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 .6 . 1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nirı, 
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 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve içişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

51. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20 .9 . 1978) 



52. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

53. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

54. :— İzmit - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, 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 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

X 55. — 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) 

56. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118*de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'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 57. — 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 58. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdür
lüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan ko
misyonları raporları. (2/401) (S, Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

59. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ye Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

60. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

61. — 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 ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1,1979) 

62. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla Trab
zon'da Bir Üniversitesi Kurulmasına İlişkin 6594 sa
yılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni ile 
C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Seı^tosu : 
2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; C. Se
natosu St Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 5.2,1979) 

63. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5 , 2 . 1979) 

X 64. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An-

(X) Açık oylamaya tabi işlen 



kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz- : 
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların- , 
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve • 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690,2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, ; 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, : 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : : 
7.2.1979) 

65. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede- ; 
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkındaki Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi \ 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada- \ 
let komisyonlan raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) \ 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

66. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs- ; 
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah \ 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) i 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın- i 
iniştir, (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) • 

67. — Bolu Milletvekili Halûk Karabörklü ve 2 \ 
Arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun 32 nci Maddesine Bir Fıkra ile Geçici Mad- \ 
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bolu Millet
vekili Müfit Bayraktar ile 8 arkadaşının; Trabzon 
Milletvekili Ahmet Şener'in; Sivas Milletvekili Azi
met Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun; Giresun Milletvekili Şükrü 
Abbasoğlu'nun, aynı konudaki Kanun teklifleri ve 
Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan komisyonları 
raporları. (2/409, 2/412, 2/413, 2/423, 2/551, 2/580, 
2/647) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 21.3.1979) 

68. — Mardin Milletvekili Nurettin Ytlmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/63.9) (S.,Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1979) 

69. — Bursa Milletvekilli Eski Mili/i Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1977 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31. . 3 . 1977 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kuralda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1979) 

X 70. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, 
Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen 1 . 7.1948 gün ve 5237 numaralı Bele
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına iliş
kin 2216 numaralı Kanun ile geri gönderme tezke
resi ve Plan Komisyonu Raporu. (1/271) (S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 20.4.1979) 

71. — 1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun 
7 nci maddesinin 1991 sayılı Kanunla değişik 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan Komisyonları raporları. (1/268) 
(S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 27.4.1979) 

72. — Korgan İlçesi, Tepealan - Güllü Mahallesi, 
hane 4'te nüfusa kayıtlı, Mehmet oğlu Eşme'den ol
ma 19 , 1 0 . 1954 doğumlu Ahmet Avkaş'ın TCK 
hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/559) (S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
27,4.1979) 

73. — Yunak İlçesi, Hacıfakılı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 . 1950 dokumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiye
tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (3/558) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tari
hi : 27 . 4 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 
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74. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir I 
Yüce'nin, Sosyal Güvenlik işlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/473) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 â 1979) 

75. — Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanu
nu Tasarısı ve Milli Eğitim ve Plan Komisyonları ra
porları. (1/177) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
30,4.1979) 

76. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurunı-
luoğlu' nun, 1512 Sayılı Noterlik Kanunun 112 nci I 
Maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka
nuna bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/758) (S. 
Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1979) 

77. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in, . 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ile 15 arka
daşının, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ile 3 arkada
şının, Fındık Tarımı Hakkında Kanun Teklifleri ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 
ve Köyişleri Komisyonları Raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18.5.1979) 

78. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ile Yıl
maz Balta'nın, Divanbakırlı Gemisi Mürettebatının 
Özel Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/655) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
24 .5 .1979) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında 
Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlı
ğı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/184) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 80. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Ara
sında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Protokol 
ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları. (1/242) (S. Sayısı : 359) (Da
ğıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 81. — Türkdye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

82. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 6 , 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 12 
Toplantı : 1 

İsparta İli, Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 7 /2 , Sayfa 38'de 
Kayıtlı Osman Oğlu ZeKha'dan Olma 21 . 3 . 1942 Doğumlu Ah
met Mehmet Uluğbay (Ulubay) sn Ölüm Cezasının Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 

(3 /86) 

TC. 
Başbakanlık 

Özlük ve Yazı İşleri 4 . 12 . 1975 
Genel Müdürlüğü 
Sayı : 5/4-7371 

Konu : idam cezasına hükümlü Ahmet 
Mehmet Ulubay (Uluğbay) hakkındaki 
dosyanın sunulduğu. 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cemalettin Çiftçi ile Fikri Tokgöz'ü ayrı ayrı tarihlerde paralarına tamaen öldürmek ve izinsiz silâh ta
şımak suçlarından sanık İsparta ili, Yayla mahallesi, hane 131, cilt 712, sayfa 30 da kayıtlı, Osman oğlu 
Zeliha'dan olma, 21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Ulubay (Uluğbay), Cemalettin Çiftçi'yi 15.10.1973 
tarihinde Öldürmekten dolayı. TC'nun 450/7 nci maddesi uyarınca idam cezasıyla ve bu cezanın 1803 sayılı 
Af Kanununun l/B maddesine göre 30 sene ağır hapse çevrilmesine, müebbeten âmme hizmetlerinden meni-
nuiyetine, Fikri Tokgöz'ü 16 . 2 . 1974 tarihinde öldürmekten de TCK'nun 450/7 nci maddesi gereğince 
idam cezasıyla, ruhsatsız tabanca taşımaktan dolayı da bir sene müddetle hapis ve 500 lira ağır para ceza
sına mahkûmiyetine dair İsparta Ağır Ceza Mahkeme since verilen hükmün tasdikine ve sonraki kanuni işlem
lerin yapılmasına dair Adalet Bakanlığının 26 . 11 . 1975 tarihli ve 39256 sayıh yazıları ile gönderilen, Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesinin, 7 . 11 . 1975 gün ve Esas 1975/975, karar 1975/3372 ve tebliğname l-B/1975/805 
sayılı ilâmı ile bu işe ilişkin mahkûmiyet dosyası bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu Raporu 3 . 2 * 1973 

Esas No. : 3/86 
Karar No. : 13 

Yüksek Başkanlığa 

Cemalettin Çiftçi ile Fikri Tokgöz'ü ayrı ayrı tarihlerde paralarına tamaen öldürmek ve izinsiz silah taşı
mak suçlarından sanık, İsparta ili, Merkez nahiyesi Yayla mahallesi, hane 131, cilt 7/2, sahife 38'de kayıth, 
Osman oğlu, Zeliha'dan olma, 21.3.1942 doğumlu, Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)'m, Cemalettin Çiftçi'yi 
15.10.1973 tarihinde öldürmekten dolayı, Türk Ceza Kanununun 450/7 nci maddesi uyarınca idam cezasıyla 
ve bu cezasının 1803 saydı Af Kanununun l/B maddesine göre 30 seae ağır hapse çevrilmesine, müebbeten 
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amme hizmetlerinden memnuiyetine, Fikri Tokgöz'ü 16 . 2 . 1974 tarihinde öldürmekten de Türk Ceza Ka
nununun 450/7 noi maddesi gereğince idam cezasıyla, ruhsatsız tabanca taşımaktan dolayı da 1 sene müddetle 
hapis ve 5C0 lira ağır para cezasına mahkumiyetine dair, İsparta Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 4 . 2 . 1975 
gün ve 1974/68 esas, 975/16 Karar sayılı hüküm Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 21 . 10 . 1975 gün ve esa? 
1975/975, Karar 1975/3372 ve tebliğname l-B/1975/805 sayılı ilamıyla onanmak suretiyle kesinleşmiş bulundu
ğundan bu işe ait dosya, Başbakanlığın 4 . 12 . 1975 tarih ve 5/4-7371 sayılı tezkeresine ekli olarak Millet 
Meclisi Başjkanlığına sunulmuştur. 

Yüksek Başkanlıkça geçen yasama döneminde komisyonumuza havale edilen ilgili dosya, sabık Adalet 
Komisyonunca görüşülmüş ve bu konudaki 31 karar no. lu rapor ve ilişik metin 26 . 1 . 1977 tarihinde Baş
kanlığa sunulmuştur. Ancak bu rapor ve metin Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeden yasama 
dönemi sona erdiğinden aynı dosya yeniden komisyonumuza havale edilmiş ve Adalet Bakanlığı temsilcisinin de 
bulunduğu bir toplantıda tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Mahkeme ilamında da açıkça yazılı olduğu gibi, sanık Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)'ın, Cemalettin 
Çiftçi ile Fikri Tokgöz'ü ayrı ayrı tarihlerde paralarına, tamaen öldürdüğü ve izinsiz silah taşıdığı anlaşılmış 
bulunduğundan, Komisyonumuzca Anyasanın 64 ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 90 ncı maddeleri gereğince ölüm 
cezasının yerine getirilmesine mütedair ilişikteki kanun tasarısının Yüce Meclise sunulmasına karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere işbu rapor, saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

/. Hakkı Köylüoğlu 

Üye 
. Çorum 

M. Kemal Biberoğlu 

Üye 
Trabzon 

Lütfi Göktaş 

Sözcü 
Kahr amanma raş 
M. Yusuf Özbaş 

Üye 
Erzincan 

Lütfü Şahin 

M. 

Üye 
Uşak 

Selâhattin Yüksel 

Uye 
Antalya 

Galip Kaya 

Üye 
Sivas 

Tevfik Kor alt an 

ADALET KOMİSYONU METNİ 

Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay) Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 21 . 10 . 1975 gün ve esas 1975/975, karar 1975/3372 sayılı 
ilamı ile kesinleşen, İsparta Ağır Ceza Mahkemesinin 4 . 2 . 1975 gün ve esas 974/68, karar 975/16 sayılı hük 
mü ile Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 7 numaralı bendi uyarınca ölüm cezasına mahkum edilmiş 
bulunan, sicilli nüfusta İsparta ilinin Merkez nahiyesi, Yayla mahallesi, hane 131, cilt 7/2, sahife 38'de kayıth 
Osman oğlu, Zeliha'dan olma, 21 . 3 . 1942 doğumlu, Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay) hakkındaki işbu 
Ölüm cezasının yerine getirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü ğe girer.; 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

1 ^ » ^ İ « 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 12) 


