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VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 
VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) Öngörüşmeler 
1. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalı-

oğlu ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca b'r Meclis Araştırması açılması-
rr. ;lişk;n önergesi. (1G/31) 

2. — istanbul MilletveMi Turan Kocal ve 
9 arkadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile 

Sayfa 

377 

377 

377 

Sayfa 
ilgili tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddaleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 377:385 

• . 3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 
9 arkadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üs-
tündağ'm Bakanlığı zamanında yakınlarına 
Kıbrıs'ta menfaat sağladığı iddialarını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/32) 385:405 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Milletvekili Erol Saraçoğlu, Avrupa'ya 
yerleştirmek isıtemen füzelerle ilgîli olaralk gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

izmir Milletvekili Süleyman Genc'in, Köy işleri 
ve Kooperatifler Bakanlığının YSE - îş ile olan an
laşmazlığı konusunidaıki gündem dışı konuşmasına 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakam Ahmet Karayı*-
ğit. 

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kömür so
runları hâkındaki gündem dışı konuşmasına da Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu cevap 
verdi. 

Komisyonlara, siyasi parti gruplarnıca gösterilen 
adaylar seçildiler. 

Bursa Milletvekili Yılmaz Ergendkon'un Dilekçe 
Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiği Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

12 Aralık 1979 Çarşamba günü saat 15,00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 16,45'te son ver'îdi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başjkanvekiii Adana 

Memduh Ekşi İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 12 . 1979 

Tasarılar 
1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/315) 

(Bütçe Karma Komisyonuna) 
2. .— 1980 yılı Topralk ve Tanım Reformu Müs

teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/316) (Bütçe Kar
ma Komisyonuna) 

3. — 1980 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (1/317) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

4. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesii Bütçe Kanu
nu Tasarısı. (1/318) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

No. : 6 

5. — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı. (1/319) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

6. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı. (1/320) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

7. — 1980 yılı Boğaziçi Ünfiversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı. (1/321) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

8. — 1980 yılı Bursa Üniversitesii Bütçe Kanunu 
Tasarısı. (1/322) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

9. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (1/323) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

361 — 
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10. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (1/324) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

11. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (1/325) (Bütçe Kanma Komisyonuna) 

12. — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı. (1/326) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

13. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı. (1/327) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

14. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (1/328), (Bütçe Karma Komisyonuna) 

15. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı. (1/329) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

16. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniverslitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı. (1/330) (Bütçe Karma Komis
yonuna) 

17. — 1980 yılı Istanlbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (1/331) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

18. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/332) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

19. — 1980 yılı Karadeniz Tdknıiık Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/333) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

20. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (1/334) (Bütçe Karma Komftsyonuna) 

21. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniverslitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (1/335) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

22. — 1980 yılı Selçuk Üniverslitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı. (1/336) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

23. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/337) (Bütçe Karma Ko
misyonuna) 

24. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/338) (Bütçe Karma 
Komisyonuna) 

25. — 1980 yılı Devlet Hava Meydanları İşletme
si Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/339) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

26. — 1980 yılı Hudut ve SahMler Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/340) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 

27. — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/341) (Bütçe Karma Ko
mıisyonuna) 

28. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/342) (Bütçe Karma Ko
mıisyonuna) 

29. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlkleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı. (1/343) (Bütçe 
Karma Komisyonuna) 
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30. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (1/344) (Bütçe Karma Komisyo
nuna) 

31. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü'Bütçe 
Kanunu Tasarısı. (1/345) (Bütçe Karma Komisyonu
na) 

32. — Muhıammed oğlu 1918 doğumlu Muham-
med Mamo'ya Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Bağlanmasına üişklin Kanun Tasarısı. (1/346) (Plan 
Komisyonuna) 

33. — Türkiye Cumlhuriyetü ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Suçluların Geni Verilmesi ve 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu hakkında Ka
nun Tasaırıısı. (1/347) (Adalet ve Dışişleri komisyon
larına) 

34. _ 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 noü mad
desinin (a) bendine bir fıikra eklenmesine ilişkin Ka
nun Tasarısı. (1/348) (Miili Savunma Komisyonuna) 

35. — Borçlar Kanununun 110 ncu maddesine 
bir fıikra eklenmesine ilişkim Kanun Tasarısı. (1/349) 
(Adalet Komisyonuna) 

36. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Ceza Yangılarının Yerine Geti
rilmesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanması ve Uygu
lanması hakkında Kanun Tasarısı. (1/350) (Adal'et 
ve Dışişleri komisyonlarınla) 

Teklifler' 
1. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Orhan Cemal 

Fersoy ile Eslkiişehir Milletvekili İsmet Angı'nın, İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin Üniversiteye 
Dönüştürülmeleri Hakkında Kanun Teklifi. (2/808) 
(MÜH Eğitim ve Plan komisyonlarına) 

2. — C. Senatosu Konya Üyesi Erdoğan Bafckal-
başı'nın, Baıhri Çan'ın özel Affı Hakkında Kanun 
Teklifi. (2/809) (Adalet Komisıyonuna) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, İsıtan^ 
bul ve Çanakkale Boğazlarından Geçiş Kanunu Tek-
liıfi. (2/810) (Dışişleri ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm komıisyonllarına) 

4. — Cumıhurbaşikajnınca Seçilen Üye Sadi Ir-
mak'ın, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 24 ncü 
Maddesine Bir Fıkra Elenmesine Dair Yasa Tekli
fi. (2/811) (Milli Eğitim Komisyonuna) 

5. — Ankara Milletvekili M. Kemal Ericovan'ım, 
Ankara Üniversitesıi öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Teklifi 
(2/812) (Milli Eğitim ve Plan ıkomiısyonlarma) 
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6. — Adana Milletvekili Oğuz Yazıcıoğlu'nun, 
6.1.1961 taflih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının, 
28.12.1967 tarih ve 980 sayılı Yasa ile Değiştirilen 
31 nci Maddesinin 1 nci Fılkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Yasa Önerisi. (2/813) (Plan Komisyonuna) 

7. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 193 sa
yılı Gdık Vergisi Kanununun 980 sayılı Kanunla De
ğişik 31 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kamın Teklifi. (2/814) (Plan Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünün 1978 mal yılına ait bilanço ve yıl
lık faaliyet raporunun sunulduğunla dair Başbakan
lık tezkeresi. (3/725) (Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonuna) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetimi
ne tabii kuruluşların 1978 yılı faaliyetleri, bilanço, 
kâr, ve zarar hesaplarının sunulduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi. (3/726) (Kamu İktisadi Teşebbüsle
ri Karma Komisyonuna) 

3. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/727) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından 'kurulu Karma Komisyona) 

4. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın, 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılması hakkında 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üye
lerin «burada» diyerek yoklamaya katılmalarını rica 
ediyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz efendim. 

Başbakanlık tezkeresi. (3/728) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

5. — Ordu Milletvekili Temel Ateş'in, yasama 
dokunulrnıazlığuıın kaldırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi. (3/729) (Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyona) 

6. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu'nun, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/730) (Anayasa ve Adalet 
(komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

7. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/731) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komtisyona) 

8. — Ankara Millet vekili Orhan Eren'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi. (3/732) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — îzmıir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 

arkadaşının; İzmir Körfezinin temizlenebilmesi için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sınla ilişkin Önergesi. (10/70) 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım çoğunluğu

muz vardır. Sonradan gelen değerli arkadaşlarımızın 
Başkanlığa birer tezkere göndermelerini rica ediyo
rum* 

•>•-<« 

BtRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15*0)01 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

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

BAŞKAN — Millet Meclisinin 16 nci Birleşimini açıyorum, 

III. — YOKLAMA 

- 363 -
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un, 11.12.1979 
tarihli 15 nci Birleşimde, Avrupa'ya yerleştirilmek is
tenen füzelerle ilgili olarak gündem dışı konuşan An
kara Milletvekili Erol Saraçoğlu'na cevap veren ko
nuşması. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan
bul) Sayın Başkan, eğer izniniz olursa, dün Sayın Sa
raçoğlu'nun yaptığı gündem dışı konuşma ile ilgili 
olarak Yüce Meclise bilgi sunmak istiyorum? 

BAŞKAN — Tabi efendim. 
Buyurunuz Sayın Ceyhun. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Yüce Meclisi saygıyla selamlayarak sözlerime başlı
yorum* 

Dün gündem dışı bir konuşma yapan Ankara Mil
letvekilli Sayın Erol Saraçoğlu'nun konuşmaları üze
rine, Yüce Meclise bilgi arz etmek için huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Ankara Milletvekili Sayın Erol Saraçoğlu dün yap
tıkları konuşmada hanlığın en önemli sorunlarından 
birisi olduğu şüphe götürmeyen silahsızlanma konula
rına değindi ve özellikle bugün, şu saatlerde Brük
sel'de NATO Konseyinde görüşülmekte olan nükleer 
silahların yerleştirilmesi konusunda, kendi açısından 
bazı sonuçlara' Ulaştı. 

Bazı NATO üyesi ülke hükümetlerinin, söz ko
nusu programın zamanlaması bakımından hâlâ tered
dütleri bulunması ve belirttiğim gibi, konunun şu 
anda Brüksel'de görüşülmekte olması dolayısıyla. 
muhtemel bir NATO kararı üzerinde tahminlere da
yanan görüşler ileri sürmek istemiyorum. Ancak, Hü 
kümelimizin bu konudaki politikasının dayandığı bazı 
unsurlara ve görüşlere, bu fırsattan yararlanarak işa
ret etmek istiyorum. 

Hükümetimiz, tam ve emin bir denetime tabi ola
cak silahsızlanma çalışmalarını, hem insanlığın ve ba
rışın yararına, hem de kalkınma yolunda bir ülke olan 
Türkiye'nin gerçeklerine uygun olarak görmekte ve 
kuvvetle desteklemektedir. 

Gerçekten bugün, iktisaden ilerlemiş olsunlar, ge
lişme yolunda veya geri kalmış olsunlar, askeri itti
faklara dahil veya bunların dışında olsunlar, bütün 
ülkelerin silahlar için büyük paralar ayırdıkları bili
nen bir keyfiyettir. 

Yeryüzünde güvenilir bir kolektif güvenlik siste
minin kurulamamış olması, yeryüzünün pekçok böl
gesinde siyasi ihtilafların süregitmekte bulunması, ya
ni bütün ülkeler için bir güvenlik sorununun mevcu
diyeti, bunun başlıca nedenidir. 

Sayın milletvekilleri, ilgili bütün taraflara eşit 
güvenlik sağlamayacak bir silahsızlanmanın yürü'üüle-
meyeoeğini, eğer silaihsıızlamma gayretlerimizde sami
mi isek, bunun askeri güçler arasındaki dengeyi boz
madan yapılmasının, insanlığın tarih boyunca edindi
ği tecrübeden de görüldüğünü kalbul etmek gerekir. 

Şu halde, elimde çok büyük askeri güç veya silah 
bulunduran ülkelerden veya ittifaklardan bir kısmının 
bu gücünü görmemezrikten gelip, diğer kısmını silah
lanma ile inham etmek, ne adil ve ne de sonuç vere
cek gerçekçi bir davranıştır. 

Bu ilke, kuşkusuz Türkiye için de geçerlidir. Dün
yanın son derece hassas bir bölgesinde bulunan ülke
mizin etrafını çevreleyen askeri güçleri ve tehdit im
kânlarını görmemezıl'iikten gelerek tek taraflı bir silah
sızlanmaya gitmesi düşünüüemıez. 

Şu halde, Hükümetimiz silahsızlanma çalıışmaları-
nı samimiyetle destekleyecek; ancak bunu yaparken 
ülkemizin güvenliğini zayıflataiıamaya son derece dik-
/fcaıt edecektir. 

Sayın milletvekilleri, eğer silalhsızlanma ve güven
lik sorunlarını bu biçimden alıyorsak, yani Türk Mil
letinin ve Devletinin içinde bulunduğumuz ve maale
sef hiç de içaçıcı olmayan bugünikiü milldfllerarası du
rum içinde ulusal menfaati erimiz açısından görüyor 
isek, Türkiye'nin .de üye bulunduğu Kuzey Atlantik 
Anılaşması Teşkilâtının sorumluluk alanı içinde bu
lunan tüm toprakılarıının savunması için girişmdk'te ol
duğu teşebbüsün amacını daha iyi anlamamız müm
kündür. 

Bugünün meselesini, hareket alanı nükleer silah
larında iki askeri paktın güçleri arasında bir dengesiz
liğin artmakta olup olmadığı teşkil etmektedir. Bugün 
hem sosyalist ülkeler, hem NATO üyeleri böyle bir 
dengesizliğin barış ve istikrara yararlı olamayacağını 
kabul etmektedirler. Aksi hailde, en tabii halkları olan 
savunma haklarının haleldar ediknıi'ş olacağına inao-
makitadıriar. 

Özellikle strat'ejlik silahları eşit güçlerde dengele
meye matuf Salt - 2 anlaşmasından sonra aynı denge 
iDkesinfo hareket alanı, nükleer silahların da tatlbikiy-
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le yeni bir anlaşmamın, yani Salt - 3*ün müzakeresi 
günıün konusudur. Esasen NATOlda bu silahlarım 
modernleştirilmesi kararını, daha aşağı bir silah dü
zeyinde denge sağlamak, hatta bu salahları tamamen 
ortadan kaldıracak bir anılaşma içeresinde demgele-
mıelk için silahsızlanma müzakerelerine derhal başlan
ması teklifiyle bir arada ele almıştır. 

ÜDkemıiz de bu tip silahların yerleştirilmesi yolun
da bir teklif allmıaım ıştır. Temennimiz, söz konusu si
lahlar kionuısunıda en azından aşağı düzeyde bir den
ge ıgetürecek bir anlaşmanın sağlanmasıdır. Türkiye bu 
amacı destekleyecektir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. (AP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmelere geçmeden ev
vel bir hususu Genel Kurulumuza hatırlatmak istiyo
rum. 

Başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimimi ya
pamayan komisyonların bugün seçimuerind yapmaları 
içtin toplanltı yer ve saaitlerıini gösteren .liste ilan tah
talarına asılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır. Bu listeniin arka yüzümde de, bugün seçimini ya
pamayan kondisyonların yarınki toplantı yer ve saat
leri belirti'lim'işttir. 

Bu listelerden almayan sayın üye var mı efendim?. 
Yok. 

K'om'iısyıoriların toplanarak görev bölümünü ta
mamlamalarını rica ediyoruz. 

2. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre' 
nin, sıkıyönetim uygulamalarının hukuki çerçeveleri 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri var. Üç 
sayın üyenin bu isteklerini karşılamak istiyorum. 

Sıkıyönetimi uygulamalarının hukuki çerçeveleriy
le ilgili olarak istanbul Milletvekili Sayın Süleyman 
Arif Emre söz istediler. 

Buyurumuz Sayın Emre. Söz süremiz 5 dakikadır, 
zamiama özen göstermenizi rica ediyorum efendim. 

SÜLEYMAN ARİF EMRE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 

Bilindiği gM, sıkıyönetim ilanına Meclisimiz ka
rar verirken, silahlı eylemlere ve silahlı eylemleri kış
kırtan bu mahiyetteki diğer eylemlere şamil olmak 
üzere, böyle bir uygulama yapması için karar vermiş
tir. Zaten azız milletimizin de bu uygulamalardan bek
lediği ilk netice ve fayda, böyle bir uygulama idi. 

Ancak, zamanla sanıyorum ki, sıkıyönetim uygu-
lamıalarimda, uygulamaların çerçevesine itina göster

mekle görevli olan Hükümet ve bilhassa Hükümet 
Başkanlarının gereken ihtimamı göstermemeleri yüzün
den, sıkıyönetim uygulamaları, silahlı eylemler ve bu 
türlü anarşik ve terörist hareketlerin dışına da taş
maya ve normal mahkemelerin takip etmesi, muhake
me etmesi, cezalandırması gereken birtakım fiillere 
de yayılmaya başlamıştır. 

Bu bakımdan, bu gündem dışı konuşma ile, hem 
sıkıyönetim uygulamalarının daha başarılı, daha mü
essir olmasını temin maksadıyla, hem de kanuni ve 
hukuki sınırların aşılmış olmasını tebarüz ettirerek, 
bilhassa Sayın Başbakandan bu konuda itina gösteril
mesini talep maksadıyla bu maruzatta bulunmaya 
karar vermiş bulunuyorum. 

Misaıl olarak şunu arz edebilirim; - ki çok misal
leri vardır - meselâ bu geçen Kurban Bayramımda, gü
venlik kuvvetleri ve sıkıyönetim makamları, Kurban 
derisi toplayan, ya da Kurban derisini sıkıyönetimin 
gösterdiği herhangi bir teşekküle bağışlamak isteme
yen vatandaşları takip etmeye, sanki bununla mühim 
bir hizmet yapılıyormuş gibi, bir tutum ve davranı
şın iç'imıe girmeye başlamıştır. 

Geme başka bir misal olarak, bilhassa silahlı ey
lemlerle h!iç alakası olmayan, fikir planımda kalan, 
163 ncü maddenin 4 noü fıkrasıyla ilgili birtakım ha
reketler de zamanla sıkıyönetim çerçevesi içerisine 
alınmış, hatta bir sukıyönötim sayın savcısı bunu vesile 
ittihaz ederek 163 ncü maddemin belli fıkralarının Ana
yasaya aykırılığı hasebiyle Anayasa Mahkemesine 
müracaat edilmesini talep etmiş ve mahkeme de bu
ma karar vermiştir. 

Bu hadise de gösteriyor ki, M'eclisim'iz sıkıyöneti
mi ilan ederken ve sıkıyönetimin kanuni ve. hukuki 
çerçevesi Meclisimizde çizilirken, tespit edilen ölçü
ler dışarısına çıkılmış bulunmaktadır. 

25 Şubat 1979 tarihimde «Sıkıyönetimin çerçevesi 
ne olmalıdır?» meselesi Meclisimizde tartışılırken, o 
zamanın Başbakanı Sayın Ecevit bu konuda aynen, 
açık ve seçik olarak, kesin olarak şu cümleleri ifade 
etmiştir: «Sıkıyönetimin amaç ve kapsamı konusun
da bazı tartışmalar bulunduğumu ve değişik düşünce
ler ileri sürüldüğümü biliyoruz. Değerli üyeler, bu sı
kıyönetimin başlıca amacı şudur: Anayasanın tanı
dığı hür demokratik düzeni, temel hakları ve hürri
yetleri ortadan kaldırmaya yönelik şiddet eylemleri 
ve bu yöndeki kışkırtmaları önlemek.» Bu şekilde 
açık ve sarih olarak hudut çizilmiş ve bütün gruplar 
da o zaman aynı çerçeve ve hududu bilerek, Sayın 
Başbakanın açüklamasını tasvip ederek oylamalara 
katılmışlardır, 
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Simidi, sıkıyönetim kanununun, 1402 Sayılı Ka
mınım 5 nci maddesine göre, Başbakan Meçisin çiz
diği, gösterdüği hudutlar ve kararlar çerçevesinde bu 
uygulamayı yürütmekle müikeillıeftir. İstirhamımız şu
dur ki, bu konuda Sıkıyönetim Koordinasyon Kuru
lunda görüşmeler yapılırken, dikkat çekildiği takdir-
'de, mesıele gerek insan halkları açısından, gerek sıkı- ; 
yönetim mevzuatı açısından, gerekse Mecllilslınizdelkıi 
çizuılen çerçeve açısından normal ve meşru sınırlar ve 
hudutlar içerisine alınabilir. Biz, bunu isitirham edi- j 
yoruz. 

Bundan sonra, bu meyanda olmak üzere, mesela j 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu Teklifi geldi
ği zaman, bu türlü kanunların da biz hedefini dağıta
rak, mevzuu dağıtarak ve neiüoede milletin büyük kıs- ı 

"mini tedirgin edecek, teşevvüşlere sebep olacak uygu
lamalara vesile verirsek, esas maksat ve istihsal edil
mesi lazım gelen gaye ortadan kaybolmuş olur. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Emre. 
SÜLEYMAN ARÎF EMRE (Devamla) — Bu ba

kımdan, bilıhassa, neticede inananlara baskı mertebe
sine varan, hatta ilim adamlarının" evlerinde kitap te-
tebbuatıyla meşgul olan birtakım din alimlerinin 
kütüphanelerinde tekrar tekrar aramalara müncer 
olacak şekilde sürüp giden bir uygulamamın düzelil-
mesinıi ve bu konuda eğer bir sarih görüşleri varsa, 
Hükümet tarafından burada açıklama yapılmasını is-
'tirriaim eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Emre. 

3. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, dev- I 
let memurlarının atanmalarının kıyıma dönüştüğü 
hakkında gündem dışı konuşması. I 

'BAŞKAN — Sayın Hasan Zengin, Devlet meoıur-
larının atanmalarının kıyım biçimine ulaştığı yönünde 
gündem dışı söz istemektedir. 

Buyurunuz efendim. Süreniz 5 dakikadır. Sizden 
de özen göstermenizi rica ediyorum efendim. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; I 

Bugünkü örtülü MC veya Kerhen MC Hüküme- { 
tinin, yurtsever, devrimci ve Atatürk Milliyetçisi öğ- I 
retmenlerin, memurların ve işçilerin kıyımının ve bun- I 
lamı kurdukları devrimci dernek ve sendikalara saldı- I 
rıların yoğunlaştığı ve daha da büyük boyutlara ula- I 
şacağı, böylece devlette süreklilik ilkesi ortadan kal- I 
dırilarak devletin kökten yikıilmaık'ta olduğu hususun- I 
ıda endişelerimi dile getirmek üzere gündem dışı söz I 
alimış, bulunmaktayım. J 
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Değerli milletvekilleri, «Ülkede enflasyon, yokluk, 
işısizl'Jk, hayat pahalılığı, kuyrulk ve anarşiyi yok ede
ceğim» diye meydan okuyan dünkü muhalefetin ba
şı, yarii bugünkü Hükümetin başı ve bakanl'arı, çalı
şanların bilgi ve vazife yapma yeteneğine bakmaksızın, 
yasaları hiçe sayarak, en kolay yol belledüklefi çalış-
şanların kıyım ve kırımını seçmiş olmakla, bu insan
ları iğnelii sandalyelerinde oturur hale getirmekle işle
ri yavaşlatmış ve durdurmuş oluyorlar. 

Bu, ülke yararına olmayan, utanç verici ve üzücü 
durum yaratılmış olmakla devlet tahrip edilmektedir. 

Geçmiş dönemdeki muhalefetin başı, şimdiki hü-. 
kümetin başının tarifine göre, bu, ayıplı, gayri meşru 
hükümet midir?. 

Tek taraflı düşünerek anarşiyi körükleyen, devlet 
dairelerine kemdi parti mintanlarını veya kerhen MC 
olduğu için destekçilerinin istedikleri militanları yer
leştirerek, partizanca atamalarla bir yere varılamaya
cağı gibi, ülkeyi uçuruma götürecek, dernokrasiıyi or
tadan kaldıracak vahim sonuca ulaşabilir endişesini 
taşımaktayım. 

Yasalara saygılı, adaletli bir davranış içinde buluna
rak çalışanlara güvence verilmesi bugün içinde bulun
duğumuz sıkıntıların daha kolay çıkılmasına yardım
cı olur kanaa'tındayım. 

Ne yazılk ki, Sayın Ecevit Hükümetiyle çalışan 
memurlar kıyılmakta, Danıştay kararları uygulanma
makta, bakanlıklar işgal edilmekte, öğretim üyeleri 
ölıdürüllmıelkte, emekçiler hor görülerek hak ve özgür
lükler ayak altına alınmıakitadır. 

Partizanlıktan ve faşist diktatör bir idare getirme 
gayretlerinden vazgeçilmelidir. Çünkü, 45 milyona 
yaklaşan Türk toplumu, ülkenin mutluluğa kavuşma
sı için çeşitli siyasi görüşlere sahip vatandaşlardan 
oluştuğu gibi; öğretmeni, işçisi, memuru, genci de o 
toplumun içinden çıktığına göre, farklı siyasi düşün
celere sahip olmaları doğaldır. • 

Değerli milletvekilleri, yasaların belirttiği yönde 
Anayasa Çizgisinde çalışan; yurtsever, devrimci, Ata
türk milliyetçisi insanların kıyımı, Türk toplumu içe
risindeki hakşinas sahibi ve yakınları dolayısıyla köy
lüyü, işçiyi, memuru, gençliği, esnafı ve namuslu iş
adamını; kısacası Türk halkını ilgilendirir ve üzer. Ül
kenin selamete çıkarılması için, bu durumda hüküme
tin başının kamuoyundan destek istemesinin samimiye
tine kim inanır? 

Bu tür yönetim ülkeyi selamete değil, felakete gö
türür. Bu ülke hepimizindir. Hükümet edenler hisle
riyle değil, şahsi çıkarları için hiç değil, Türk halkı-
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nın m u M u ğ u için çalışmalıdır. 6 ncı defadır hükümet 
kuran Baş'bakanın bundan önce kurduğu 5 hüküme
tin iflasını anlatmaya gerek yok. 1975'de kurulan 
Birinci MC Hükümeti döneminde devlet bürokrasi-
sürudie büyük kıyımlar yapıldı. İkinci MC dönemimde 
devlet bürokrasisi tahrip edildi. Bağımsızların deste
ğiyle kurulan CHP ağırlıklı Sayın Ecevit Hükümeti 
döneminde, devlet bürokrasvlerindeki tahripler netice
sinde, faşist diktatörlüğe yöneikk pencereler kapatıldı 
ve böylece demokrasimin ayakta k'ateası sağlanmıştı. 

'Bugün ise kerhen MC Hükümeti tarafından bazı 
önemli mevkilere sicilli faşist düzeni kumdaklayanla-
rım getirildiği görülmektedir. Suç işleyen eli silahlı, 
demokrasiye inanmayan, aşırı sol ve aşırı sağ anarşist
lerden, aşırı sağ militanları koruyacak bir şekilde par
tizanca mamur tayini, kıyımı ve kırımı sermaye çevre
lerine yaranabilir; ama emelkçileri ve Türk halkını hüs
rana uğratır, Anapişiyi körükler, demokrasiyi tehlike
ye sokacak boyutlara ulaşabilir. 

ALÎ AK (İçel) — Kızıllardan bahset, kızıllardan? 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Bir milletvekili 

olarak gözlemlerim odur ki.. 
BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen bitirin efendim. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkan. 
Bir milletvekili olarak gözlemlerim odur ki, Baş

bakan Sayın Demirel, aşırı sağ militanların da suç iş
lediğini ve onları korunmadığını açıklığa kavuşturma-
lidır. Aksi halde, Hükümetin başı, sermayenin ma
şası, anarşinin paşası olmaktan kurtulamaz. 

Değerli milletvekilleri, zafer, toplumsal müca
deleyi sürdürenlerin olacaktır. Zafer, demokrasiye, 
halka ve hakka inananların olacaktır. 

Bu inançla, Yüce Meclisin sayın üyelerine sevgi 
ve saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 

4. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'm, Hükü
metin genel tutumu hakkında gündem dışı konuşma
sı. 

BAŞKAN — Kar? MiE'atvöktti Sayın Hasan Yıl
dırım, Hükümetin g^nsl tutumu hakkında söz iste
mişlerdir. Buyurun efendim. 

Sayın Yıldırım, si7: de 5 dakikalık süreye özen gös
terirseniz memnun olurum. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; Güvenoyu almış Sayın DemOrel 
Hükümetinin genel politikası hakkında düşüncelerim'] 
arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum; 
Genel Kurula saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarını, bizim muhalefet anlayışımız 
yıkıcı değildir, yapıcı ve yol göstericidir. (AP sıra
larından, «S'en kendine yol göster» sesleri) 

'BAŞKAN — Efendim, rica ederim, yerinizden 
konuşmayınız lütfen. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Tepkiye ge
rek yok, dinlemesini bilmek lazım. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sen ken
dime yol göster, ne yolu göstereceksin? Yol bilmiyor
sun ki yol göstereceksin. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu.. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Cumhuriyet 

Halk Partisinin demokrasi anlayışı budur değerli ar
kadaşlarım. 

Biz Sayın Demirel gibi hükümete Çankaya hü
kümeti, otel, motel, ister Almanya'da, ister Zürih'te 
kurulsun; ayıplı hükümet, azınlık hükümeti demi
yoruz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — De!.. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Azınlık hükü
metini bizim anlayışımız kabul eder arkadaşlarım. 
Lütfen dinlerseniz, sonuçta herhalde faydanız olur. 

Kuruluş biçimli herkesçe bilinen ve güvenoyu al
mış bu Hükümeti, Sayın Demirel'in yaptığı gibi gayri-
meşru hükümet diye ilan eitmiyoruz. Ancak, güven
oyu aldığından beri Sayın Demire! «Biz yangına tali
biz», diyordu, bu yirmi günlük hükümetleri döne
minde.. 

EROL TUNCER (Gümüşhane) — Bir ay. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bir ayla: hü

kümetleri döneminde Sayın Demirel yangına su hor
tumu ile mi gitti; acaba bulabildiyse benzim hortu-
muyla mı gitti? Bu konuda düşüncelerimi ifade et
mek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demirel, Sayın Ece
vit Hükümeti için, «Bu hükümet gider, dert biter» 
derdi. Meydanlarda bunu söylüyordu, radyo ve tele
vizyonlarda bunu söylüyordu. Değerli arkadaşlarım, 
Svyun. Ecevit Hükümeti gitti; biz demokrasiye inan
mış bir parti olarak bunun sonucuna rahatlıkla kat
lanır ve boyun eğeriz. Sayın Demirel geldi, acaba 
dert bitti mi? Dert bitrmedi, Demirel'in gelişiyle daha 
da arttı. Bir aylık hükümetleri döneminde ölü sayısı 
(AP sıralarından gülüşmeler), bunu üzüntüyle ifade 
ediyorum, gülmeyiniz; ölü sayısı 140 civarında. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeü) — Sen ölü
den bahısedebiliyor musun? 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Rahatlıkla. 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, ikinci uyarım olu

yor size, zorlamayınız beni efendim. 
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HASAN YILDIRIM (Devamla) — Anarşi, bu bir 
aylıik Demirdi iktidarımda, şimdiye kadar görülme
miş boyutlara Varmış ve doruğa tırmanmıştır. Hami Sa
yın Demirel, «Bu hükümet gider, dert biter» demişti. 

'Değerli artkadaşlarım, biz, kamili oinayeitllıeri baş
kaları gibi politikada istismlar edecek zihniyete sa
hip değiliz. (AP sıralarından gürültüler) Biraz sabırla 
dinleyiniz, iktidar partisi mensuplarısınız. Zil takıp gö
bek atanlardan hiç de değiliz. Omun için biz diyoruz 
ki; anarşinin durması, Türkiye'nin dar dönemeçten 
'Sağlıklı çıkması, bir gecede bürokrasiyi altüst etmek
le, 67 ilin valisinij ve emniyet müdürlerini değiştir
mekle, bazı kimıselerin yakınlanını bürokrasimin üst 
kademelerine diyet borcumuzu ödemek içiin getir
mekle, partizanlığı.. 

ADE'M ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hepisii gide
cek, komünistllik önlenecek. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — O zihniyetle 
devam ederseniz 19'81 seçimlerinde yeriniz burası ol
mayacaktır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, yerinizden müdaha
le etmeyin, size uyarı cezası vereceğim efendim. (Gü
rültüler) 

Buyurunuz Sayın Yıldırım. 
KASAN YILDIRIM (Devamla) — Sayın Başka

nım, acalba niye dinlemiyorlar? Gerçekler karşısında 
tepkilerinin sebebi ne? 

'BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, siz cevap 
vermeyiniz Sayın Yılldırım. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanımı. 

Partizanlığı boyacıya kadar indirmekle, hastane
lerde baştabipten tutun, odacı ve kapıcıya kadar sür
günlere gönderilmekle, namlı ülkücü Ayvaz'ları ve En
ver'leri Milli Eğicim Bakanlığında Atama Şubesi Ba-

^şına getirmekle, Danıştayın, hakkında 10' aylık mah
kûmiyet kararı bulunan kimseleri Milli Eğitim Mü
dürlüklerine atamakla, toplumda estirilen terör fır
tınasını bahane ederek anayasal hak ve özgürlükleri 
kısıtlayıcı tedbirlere başvurmakla siz anarşiyi dur
duramazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldıran, lütfen bitiriniz efen
dim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Aksine, eliniz
le topluma anarşiyi sokmuş olursunuz. Böyle devam 
ederseniz, zihniyetiniz böyle olursa, değerli APli dost
larım, bizi yanınızda göremezsiniz. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye çok acı ve korkunç 
günler geçiriyor 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayemiz
de. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Evet, Sayın 
Demirerin sayesinde ilim adamllan teker teker topra
ğın altına göç ediyor. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sizin sa
yemizde. 

ıBAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen bitiriniz efen
dim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Buyurun Sa
yın Başkanım, kaç dakikam var efendim? 

BAŞKAN — Süreniz doldu, bitirimiz efendimi. 

•HASAN YILDIRIM (Devamla) — Efendim, mü
dahale ettiler. 

BAŞKAN — Efendim, ben hepsini hesap ediyo
rum;. Lütfen bitiriniz. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, sık sık müdahaleler karşısında konuşmamı 
yarıda kesumek zorunda kalıyorum. Ancak, şu hususu 
vurguladıktan sonra huzurunuzdan ineceğim1: 

Sayın Damürel'in geçen hafta bir basın toplantısı 
oldu. Basın toplantısında Sayın Demire! anarşiyi kas
tederek «Bu rezaletler duracaktır» dedi. Sayın Demi-
rel'in bu ifadesine canı gönülden katılıyorum, «Bu re
zaletler dursun» deriz. Ve peşine de «Meydan oku
yorum..» 

Değerli arkadaşîarışm, bu «'Meydan okuma» lafı 
günlerden beri kamuoyunda tar'tıışma konusu, eğlence 
konusu edildi. Çünkü deniliyor kİ, «Meydan okuma 
deyimini ancak ve ancak kabadayılar söyler.» Eğer.. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım.. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. Sayın Başkanım bitiriyarum. 

BAŞKAN — Sözünüzü kesmıek zorunda kalaca
ğım. Rica ediyorum. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Anarşiye 
karşı kabadayı. 

BAŞKAN — Beni zor durumda bırakmayınız. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Eğer, Sayın 

Demirel Adalet Partisi Genel Başkanı olarak, Adalet 
Partisi.. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Demogoji yap
ma. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Demagoji de
ğil efendim. 

... Adalet Partisi kongrelerinde bunu söylüyorsa 
karışmayız; ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ola
rak dünya kamuoyu karşısında klalbadayılar gibi nara 
atatmaz. Sayın Demirel, bu narayı attığı zaman, Ağrı' 
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da bir polis memuru şehit ediliyordu, devleıtin savcı- | 
sı ve devletin yargıcı orada ağır şekilde yaralanıyordu 
ve ondan sonra da Adana'da bir komiser şahit edili
yordu. 

/BAŞKAN — Sayın Yıldırımı, Sayın Yıldırım, sö
zünüzü keseceğim efendim. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Bitiriyorum, 
son cümlemi söylüyorum. 

BAŞKAN -— Efendim, sürenüz geçti, ne sizin bu
na hakkınız, ne de benim yeöklim var rica ediyorum. 
San cümlenizi söylemek için size izin veriyorum. 

1. — Yurt dışına gidecek olan Dışişleri Bakanı 
Hayrettin Erkmen'e Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun' 
un vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/733) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşları var. Bir Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi var, okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
12 Aralık 1979 tarihinde Brüksel'de yapılacak 

Dışişleri ve Savunma Bakanları ortak toplantısı ile 
1 3 - 1 4 Aralık 1979 tarihilerimde aynı yerde düzenle
necek Kuzey Atlantik Konseyi Dışişleri Balkanları dü
zeyindeki olağan sonbahar toplantısına katılmak üze
re Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Hayrettin 
Erkmen'in dönüşüne kadar; Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Balkanı Ekrem Ceyhun'un vekillik ötmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu arz ederim. 

Fahri S. Korultürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunul
muştur. 

2. — Yurt dışına gidecek olan Milli Savunma Ba
kanı Ahmet ihsan Birincioğlu'na Devlet Bakanı Or
han Eren'in vekillik etmesinin uygun görülmüş oldu
ğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/734) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 - 12 Aralık 1979 tarihleri arasında Brüksel'de 

yapılacak NATO Savunma Balkanları toplantısına ka
tılmak ü^ere, 6-15 Aralık 1979 tarihleri arasımda Bel
çika'ya gidecek olan Milli Savunma Bakamı Ahmet İh
san Birincioğlu'nun dönüşüne kadar, Mili Savunma 
ıBaJkanlığına, Devlet Bakam Orhan Eren'in vekillik 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Tamam efen
dim, teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bu ilkel düşüncenin yeni
den Türk siyasal bayatına hâkim olması, halkımız için 
ızdırap verİdi, demokrasi için umutsuzluktur. Ancak, 
Cumhuriyet Halk Partisi bütün meseleleri ve demok
rasiyi demokratik kuralar içerisinde bir çözüme bağ
layacaktır. 

Bu umutla, bu inançla hepimize saygılarımı suna
rım. (CHP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım YılidiTim. 
Değerli arkadaşlarım, gündeme geçiyorum. 

etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korultürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Arfvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 6/24, 

6/37, 6/59, 6/98, 6/102, 6/140 ve 6/225 esas numa
ralı sözlü sorularını geri aldığına dair önergesi. (4/246) 

BAŞKAN — Sözlü soruların geri alınmasına iliş
kin tezkereler var, okutuyorum efendim. 

M'illlet Meclisi Başkanlığına 
MUM M'edisi gündemimin 1, 9, 16, 53, 60, 105 ve 

106 ncı sıraların da yer alan 6/24, 6/37, 6/59, 6/98, 
6/102, 6/140 ve 6/225 esas numaralı sözlü soru öner
gelerimi geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Artvin 

Hasan Ekinci 

BAŞKAN — Sözlü sorular geri verilmiştir. 
4. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, 6/190 

esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi (4/247) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündeminin sözlü sorular kısmınım 

144 noü sırasında yer alam 6/190 esas numaralı sözlü 
soru önergemi, Yerel Yönetim Bakanlığı kaldırılmış 
olduğundan geri alıyorum. 

Saygılarımla. 
Çorum 

Mehmet Irmak 
BAŞKAN — Sözlü soru geri verilmiştir. 
5. — İstanbul Milletvekili Numan Uzun'un, 6/285 

esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair öner
gesi. (4/248) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Mîllet Msol'iisi Başkanlığına 
Millet Meclisi gündemlinin 204 ncü sırasında yer 

alan 6/285 esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı 
oevap aldığımda n, sorumun gündemden çıkarılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
istanbul 

Nurdan Uzun 
BAŞKAN — G'erfi verilimiişjtıir. 
6. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 

6/308 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi. (4/249) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
•Millet Meclisli gündemlinin 224 ncü sırasında yer 

alan 6/308 esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı 
cevap aldığımdan, sorumun gündemden çıkarılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Niğde 

Sadi Somuncuoğlu 
BAŞKAN — Sözlü soru geri verilm'işlt'ir. 
7. — Denizli Milletvekili Ahmet Hamdi Sancar' 

in, 6/263 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi. (4/250) 

Millet Meclisi Başlkanlığına 
Gündemin sözlü sorular kısmının 215 ndi sırasın

da yer alan 6/263 es'as numaralı sözlü soru önergeme 
yazılı cevap aldığımdan, sorumun gündemden çıkarıl-
maısıını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Denizli 

Ahmet Hamdi Sancar 
BAŞKAN — Sözlü soru geri verilmiştir. 
8. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 

5 arkadaşının, 10/33 esas numaralı Meclis Araştırma
sı Önergesini geri aldıklarına dair önergesi, (4/244) 

•BAŞKAN — Meclis Araştırmalarının geri alınma
sına dair tezkereler var, okutuyorum!: 

Miılet Mıac&ii 'Başkanlığıma 
10/33 esas numaralı Meclis Araştırması önerge-

mliz, uzun süre gündemde beklediğinden konusu glün-
oeliğGnri kaybetımıiştir. 

©u nedenle önergemlizi geri alıyoruz. 
(Saygılarımızla. 

Zonguldak Zonguldak 
Koksal Toptan Güillteikiiın Kıızılışık 

Zonguldak Tralbzon 
Abdülmuttalip Gül Vıecdıi Aksakal 

Trabzon Kocaeli! 
Kemal Cevher Ibraıhiiım Topuz 

iBAŞKAN — Geni verilmiştir. 
9. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan ve 

7 arkadaşının, 10/36 esas numaralı Meclis Araştırma
sı önergesini geri aldıklarına dair önergesi. (4/245) 

'BAŞKAN — Bir önerge daha var, okutuıyoruınK 

MClkıt M e c M Başkanlığınla 
-10/36 esas numaralı Mecıliis Araştırmaısı ömıerıge-

ımliz, uzun süre gündemde beklediğinden konusu gün
celliğimi fcaybetımiişıtir. 

Bıu nedenle öinergemlizi gerli laluyoruz. 
Saygiillarımuzla. 

Zonguldak Tralbzon 
Koksal Toptan Vecdi Aksıaıkıal 

Kocaeli Zonguldak 
İbrahim Topuz Gültakin Kıızııhşulk 

Artvin Tralbzon 
Hasan Ekinci Kemal Oecher 

Demizlıi Bolu 
Kemal Aykurt Avni Afcyol 

BAŞKAN — Bu önergede de yeterli imza kalma
dığından geni verilmliştiir. 

10. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
10/14 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu 
üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. (4/251) 

'BAŞKAN — Araştırıma Komisyonundan bık isti
fa tezkeresi vardır, okutuyorum!: 

Millet Meclisi Başikanlığıına 
Üyesi bulunduğum 10/14 nolıu Araştırma Komis-

yoınıu üyeliğimden istifa ediyorum, gereğimi ıhigiileri-
mize arz edenim. 

ıSaygiarıımlla. 
Trabzon 

Kemal Cevher 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerime şümul 
muştur. 

11. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat A kay
ın, Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 
dair önergesi. (4/252) 

BAŞKAN — Komisyondan çekilme tezkeresi var
dır, okuıtuyorum efendim:1 

Millet Meclisi Başkanlığımla 
Seçlilmıiş bulunduğum Dilekçe Kanma Komıiisyonu 

üyeliğinden istifa ettiğimi ve geneğM saygıla'rıırnla arz 
ederim. 

Çanakkale 
Ahmet Nlihalt Akay 

'BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tun, 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar
kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia
ları aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi, (10/69) 

ıBAŞKAN —• Aırıaştıırimıa ömergeletrli •varıdır, oikutu-
yıonulm efendimi: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1977 seçimlerimden sonra, parti değiştiren parla

menterlerin eylemlerini içeren, yayınlar ve tartışma
lar günlük yaşantımızın doğal parçası haline gelmiş
tir. Demirel Hükümetinin kuruluş ve güven oyu al
dığı günlerde, parti değiştirmelerin ilginç görünümü, 
yayın ve tartışmaların nicelik ve nitelik yönünden 
yaygınlaşmasına neden olmuştur. Örneğin 23 Kasım 
1978 günlü Milliyet Gazetesinde Orsan Öymen «Se
çimlerden önce sağ içcebinde dört adet AP'linin, sol 
içcebinde bir okadar MSP'linin, CHP'ye geçiş dilek-
çeleniyle pazarlık yapan, seçimden sonra, AP lehine 
transfer kampanyası yürüten iş adamının, milyarlık 
kredi borcu ne zaman ertelenecek? Gümrükte bek
leyen mal ne zaman ithal edilecek bunu da görece
ğiz» derken, 27 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Ga
zetesinde Füsun Özbilen «CHP ve AP'den karşılıklı 
transferlere bir şirketin parasal katkıları anlatılıyor» 
başlığı altında, konuyu derinliğine yansıtmıştır. Baş
kaca örnekleri de sergilenebilecek bu tür yayınların, 
yarattığı kuşkular ve söylentiler, bir parlamenterin 
parti değiştirmesi için kendisine ekonomik çıkar sağ
lanmak istendiği yolundaki açıklaması ile daha ciddi 
boyutlara ulaşmıştır. 

Demokratik rejimlerin, yaşama koşullarından bi
risi, halkın rejimin erdemine olan inancıdır. Kurum
lara gölge düşürecek çirkin girişimlerin kapalı kal
ması, sözkonusu inancı sarsarak" rejimi yaralar. Re
jimin işlerliği hakkında doğacak kuşkuları gidermek 
parlamentonun temel görevidir. Değinilen görev, 
bireysel 'çıkarların her türlü değer yargısının üstünde 
tutan, kişilerin rejime ve kurumlara gölge düşüren 
eylemlerinin açığa çıkarılması ile gerçekleşir. 

Son bir yıl içerisinde, günlük basınımızda Hema 
isimli anonim şirkete yasa dışı işlemlerle ekonomik 
çıkar sağlandığı tartışılagelmiştir. 20 Kasım 1978 
günlü gazeteler de adı geçen şirketin Etibank, Va
kıflar Bankası, Emlak Kredi Bankası, Yapı ve Kredi 
Bankasından yaşayan kurallara aykırı işlemlerle 2,5 

milyar lira kredi aldığı vurgulanmış, 21 Kasım 1978 
günlü gazetelerde ise, aynı şirketin ithal ettiği trak
törlerden 283 adedinin gümrük sundurmalarından 
kaçırıldığı haberi yer almıştır. 3 Aralık 1978 günlü 
gazeteler Başbakan Yardımcısı Faruk Sükan'ın «Ka
mu kuruluşlarının alacaklarını tahsil edebilmek için, 
şirketin mal varlığına el koymalarını» açıkladığı ha
berini sergilemişlerdir. 24 Aralık 1978 günlü Cum
huriyet Gazetesinde Uğur Mumcu «Dr. Sükan'ın 
basın toplantısını izlerken Mıgırdıç Şellefyanlı tnto-
lun, Terakki KoUektif Şirketi Hacı Ali'lerin, Şevket 
ve Yahya Demirci'lerin ve Hemaların nasıl zengin
leştiklerini ve bunların arkasındaki siyasal güçleri 
düşünüyorum» cümleleri ile şirketin politikacılarla 
olan ilişkilerini de gündeme getirmiştir. 

Hema isimli anonim şirketin mal varlığının oluş
masında, kamu kaynaklarının usulsüz olarak kulla
nıldığına ilişkin yayınlar, parlamenter transferlerinde 
izlenen yöntemleri eleştiren, makale ve haberlerle 
birlikte değerlendirildiğinde, şirket yöneticilerimin 
veya ortaklarının transferlerin yapılmasında etkin 
oldukları yolundaki, kuşkulara ciddiyet kazandır
maktadır. 

Yayın ve söylentilerin gerçeklik derecesini araş-
tırabilmek, kamuoyunda duyulan kuşkuların demok
ratik rejime yara vermesini önlemek için : 

A) Demirel Hükümetinin güvenoyu almasın
dan sonra, şirkette görev almış olanlardan kimlerin 
kamu yönetimine atandığının?, 

B) Şirketin kamu kuruluşlarından almış olduğu 
kredilerin miktarlarının ve son hukuki durumları
nın?, 

C) Şirketin ithal ettiği malların gümrüklerden 
çekilip çekilmediğinin çekilmiş ise yasal işlemlerin 
tamamlanıp tamamlanmadığının saptanması gerek
mektedir. 

Dile getirdiğimiz konulara açıklık kazandırabil
mek ficin Anayasamn 88, İçtüzüğün 102 nci madde
leri gereğince Meclis Araştırması açılmasını saygı 
ile dileriz. 

Denizli Ankara 
Adnan Keskin Yaşar Ceyhan 

Manisa Muğla 
Erkin Topkaya Samı Gökmen 

Çankırı Manisa 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu Hasan Zengin 
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Erzurum 
Çetin Bozkurt 

Edirne 
S. Sabri Öznal 

Bilecik 
Orhan Yağcı 

Çorum 
Etem Eken 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

yerini alacak 

2. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar ve 9 
arkadaşının; İzmir Körfezinin temizlenebilmesi için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/70) 

BAŞKAN — Bir başka Meclis Araştırması öner
gesi var, onu da okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin birinci ihracat, ikinci ithalat limanı 

ve aynı zamanda turistik bir şehir olan İzmir'e, kı
yısındaki kaza, nahiye ve köyleriyle birlikte hayat 
veren İzmir Körfezi; her geçen gün bir adım daha 
ölüme yaklaşmaktadır. 

Tabiatın, insanlara bir armağanı olan İznüir Kör
fezi; bir mikrop deposu halini almak ve bataklığa 
dönüşmek üzeredir. Koskoca bir körfez, yok olmak 
ve kıyılarında yaşayan insanlara fayda yerine, zarar 
vermek durumu ile karşı karşıyadır. 

Körfez sularında yapılan bakteriyolojik araştır
malar neticesinde : 

— Bir litre körfez suyunda, milyonlarca bakteri
nin bulunduğu, 

— Yenikale fenerinin doğusunda kalan iç ve uç 
körfez bölgesinin, salgın hastalıklara neden olabile
cek mikropların üretim yeri haline dönüştüğü, 

— Körfez .sularındaki nitrat ve fosfat miktarının 
hızla yükseldiği, 

— Bir gram insan dışkısında, bir milyardan fazla 
mikrop reorganizmanın bulunması nedeniyle; kör
fezi en çok etkileyenin lağım akıntıları olduğu, 

— Artan şehir nüfusu nedeniyle, körfeze dökülen 
bu zararlı akıntıların hızla artmakta olduğu, 

— Dipte yaşayan ve denize hayat veren bir çok 
deniz bitkisinin, artık iç ve uç körfezde bulunma
dığı ve şimdi bu bitkilerin yerini, pislik seven bazı 
koyu yeşil, zararlı deniz yosunlarının aldığı, 

— Körfezin sularında yaşayan canlı sayısının her 
geçen gün azaldığı ve balık türlerinin yok olmaya 
başladığı, 

— İç ve uç körfezin büyük bir bölümünün, siyah 
ve lacivert renkli koyu bir çamurla örtülü olduğu, 

— Bugün için büyük bir tehlike olmaya başla
yan körfezin, yarın bölge halkmın hayatım ciddi bir 
biçimde ve olumsuz yönde etkileyebileceği, 

Hususları ilgili teknik kuruluşlar ve yetkili uz
manlarca beyan ve ifade edilmektedir. 

Halen sularında denize girildiği ve sularında tu
tulan balıkların halk tarafından yenildiği İzmir Kör
fezi; tifo, kolera, çocuk felci gibi hastalıklara neden 
olabilecek tehlikeli b;r yapıya sahip olmuş ve halk 
sağlığını tehdit eder bir hale gelmeye başlamıştır. 

Tehlikeyi görmemezlikten gelemeyiz. İzmir Kör
fezinin, içler acısı durumuna ve göz göre göre kat
ledilmesine seyirci kalamayız. Tedbir alınmadığı tak
dirde, körfezin sonu karanlıktır. 

Ancak, İzmir şehrinin en önemli varlığı ve akci
ğeri durumunda olan körfez için, henüz geç kalınmış 
değildir. Fakat, yarın çok geç olabilir. 

Bugün için gerekli olan temizlik çalışmalarının 
başlatılmadığı, ya da geciktirildiği ve önemli olan ön 
tedbirlerin derhal alınmadığı takdirde; İzmir Körfezi 
için ileri tarihlerde yapılabilecek hiç bir şey kalma-
vacak ve körfez tam bir bataklığa dönüşecektir. 

İzmir Körfezinin içine düşmüş bulunduğu bu ha
zin duruma bir son vermek ve körfezin geleceğini 
her bakımdan teminat altına alabilecek köklü ve 
uygulama imkânı olan tedbirleri en kısa bir zaman
da tespit edebilmek amacıyla; Anayasanın 88 nci ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca, bir Meclis Araştırması yapılması hususunu 
emir ve müsaadelerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

İzmir Erzurum 
Erol Yeşilpınar Gıyasettin Karaca 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Kütahya 
İrfan Haznedar 

Aydın 
Selahattin Acar 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Manisa 
Yahya Uslu 

Kocaeli 
İbrahim Topuz 

Manisa 
Halil Yurtseven 

Adana 
Hasan Gürsoy 

BAŞKAN — Bu önerge de gündemdeki 
alacak ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

yerim 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 

12. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi. (3/735) 

BAŞKAN — Bazı milletvekili arkadaşlarımızın 
izin istemleri var. Bunları okutacağım ve onayınızı 
alacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekdlerinin hiza

larında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanının 6 . 12 . 1979 tarihin toplantı
sında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Hatay Milletvekili M. Sati Reşa, 22 gün has
talığı nedenliyle, 3 . 5 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak, 20 gün has
talığı nedenliyle, 8 . 5 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

Erzurum Milletvekii Nevzat Kösoğlu, 15 gün has
talığı nedeniyle, 13 . 5 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

Urfa Milletvekili Necmötttıin Cevheri, 15 gün has
talığı nedeniyle, 15 . 5 . 1979 tarihin'den geçerli olmak 
üzere; 

Gaz!'anten Milletvekili Cengiz Gökçek, 15 gün has
talığı nedeniyle, 3 0 . 5 .1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

îstanbul Milletvekili Osman Özer, 15 gün has
talığı nedeniyle, 6 . 6 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere; 

BAŞKAN — Tekrar okutup onayınızı alacağım 
efendim. 

«Hatav Milletvekili Mehmet Sait Reşa, 22 gün has
talığı nedeniyle, 3 . 5 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Adıyaman Milletvekili- Kemal Tabak, 20 gün has
talığı nedeniyle, 8 . 5 . 1979 tarihlinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu, 15 gün has
talığı nedeniyle, 13 . 5 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Urfa Miletvekili Necmettin Cevheri, 15 gün has
talığı nedeniyle, 15 . 5 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Cengiz Gökçek, 15 gün has
talığı nedeniyle, 30 .5 .1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekilli Osman Özer, 15 gün has
talığı nedeniyle, 6 . 6 . 1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

13. — Bitkisel yağ üreticilerinin sorunlarını sapta
mak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araştırması 
Komisyonunun görev süresinin' 3 ay uzatılmasına 
dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/2, 3/736) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bazı Araştır
ma Komisyonu başkanlıklarının yeniden süre istemi
ne da'ir tezkereleri var, okutup onayınızı alacağım. 

Yük'sek Başkanlığa 
Bitkisel yağ üreticilerinin sorunlarını saptamak 

amacıyla Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.12.1977 
gün ve 80 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını bugü
ne dek bitiremediğinden, karar tarihinden itibaren 3 ay 
daha müddet verilmesini saygılarımla arz ederim. 

10/2 No. lü- Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

Gümüşhane Milletvekili 
' 'Mehmet Çatalbaş 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

14. — Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinin sorunla
rını saptamak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis 
Araştırması Komisyonunun görev süresinin 3 ay uza
tılmasına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/3, 
3/737) 

BAŞKAN —• Tezkereyi okutuyorum. 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

Gökçeada ve Bozcaada ilçelerimizin sorunlarını 
saptamak amacıyla kurulmuş bulunan Araştırma Ko
misyonumuzun çalışma süresi 31 . 10 . 1979 günü sona 
ermiştir. 
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Komisyonumuz araştırmasını henüz sona erdire
mediğinden, çalışma süresinin karar tarihinden itiba
ren 3 ay daha uzatılmasını dilenim. 

Saygılarımla. 
10/3 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Çanakkale Milletvekili 

Altan Tuna 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

15. — Yurt. dışında çalışan işçilerin sosyal ve eko
nomik sorunlarını saptamak amacıyla kurulmuş bu
lunan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süre
sinin 3 ay uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi. (10/7, 3/738) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kavseri Milletvekili A. Gani Âşık ve 9 arkadaşı

nın, yurt dışında çalışan işçilerin sosyal ve ekononrk 
sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci. 
Millet Mecisi tctü/üğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca Genel Kurulun 28 . 12 . 1977 tarihli 83 ncü 
Birleşiminde kurulmuş bulunan Araştırma Komlsvo-
numuTun çalışma süresi 31 . 10 . 1979 tarihinde sona 
erm;ş bulunmaktadır. 

Konu ile ilgili araştırmalarını tamamlayamamış 
bulunan Araştırma Kom'lsvon umura, karar tarihin
den itibaren 3 ay süre verilmesini delaletlerinizi arz 
eder-m. 

Saygılarımla. 
10/7 No. lu Afa^tırma Komisyonu 

Başkanı 
Kayseri M^'tatvekl'li 

A. Gani Âşık 
BALKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

16. — Türkiye Kömür işletmelerine bağlı Aşkale 
Linyit Kömür İşletmesinin kapatılma nedenlerini sap
tamak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araştır
ması Komisyonunun görev süresinin 3 ay uzatılma
sına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/8, 3/739) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türk!ve Kömür işletmelerine bağlı Aşkale Linyit 

Kömür İşletmesinin kapatılma nedenlerini saptamak 
amacıyla kurulan Araştırma Komisyonumuzun çalış
ma süresi 31 . 10 . 1979 günü sona ermektedir. 

Komisyonumuz araştırmasını henüz sona erdire
mediğinden, çalışma süresinin karar tarihinden itiba
ren 3 ay daha uzatılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
10/8 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Çorum Milletvekii 
Aslan Topçubaşı 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

17. — Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi konu
sunda kurulmuş bulunan Meclis Araştırması Komis
yonunun görev süresinin 3 ay uzatılmasına dair Ko
misyon Başkanlığı tezkeresi. (10/9, 3/740) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş ve 9 arkada

şının, Diyanet İşleri Örgütünün yönetimi konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca Genel Kurulun 
3. 1 . 1978 tarihli 86 nci Birleşiminde kurulmuş bu
lunan Araştırma Komisyonumuzun çalışma süresi 
31 . 10 . 1979 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. 

İstenilen bilgi ve evrakların Komisyonumuza geç 
T - W S olması nedeniyle tetkiklerin' tamamlayamamış 
olan Komisyonumuza, karar tarihinden itibaren 3 ay 
süre verilmesine delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/9 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
İstanbul Milletvekili 

İhsan Toksan 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

18. — İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının sa
tın alınmasında yolsuzluk yapıldığı iddialarını sapta
mak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araştırması 
Komisyonunun görev süresinin 3 ay uzatılmasına dair 
Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/11, 3/741) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

- M'i'lîet Meclisi Başkanlığına 
Konva Milletvekili Faruk Sükan ve 9 arkadaşının, 

İçişleri Bakanlığınca hizmet binalarının satın alınma
sında yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak ama-
cıvla Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi îctürügünün 
102 ve 103 rtcü maddeleri uvannoa Genel Kurulun 
3 . 1 . 1978 tarihli 86 nci Birleşiminde kunılmus bu
lunan Komisyonumuzun 31 . 10 . 1979 tarihinde sona 
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eren çalışma süresinin, Komisyonumuzun üyelerince 
verilen tekriri müzakere taleplerimi görüşmek üzere, 
karar tarihinden itibaren 3 aylık süre verilmesine 
delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/11 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Amasya Milletvekili 
Btem Naci Aıîtunay 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

19. — Karaborsa demir ve çimento satan bayileri 
saptamak amacıyla kurulmuş bulunan Meclis Araş
tırması Komisyonunun görev süresinin 3 ay uzatıl
masına dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/14, 
3/742) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 11 arkadaşı

nın, karaborsa demir, çimento satan bayileri sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi tçtü-
7ii^"nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Genel 
Knru'un 10 . 1 . 1978 tarihli 89 ncu Birleşiminde 
kurulmuş bulunan Araştırma Komisyonumuzun çalış
ma süresi 31 . 10 . 1979 tarihinde sona ermiş bulun-
r-iakadır. • 

Konu ile iîgilı kuruluşların belge ve dokümanları 
zamanında göndermemiş olması nedeniyle çalışmala
rını tamamlayamamış olan Komisyonumuza karar ta
rihinden itibaren yeniden 3 ay süre verilmesine dela
letlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/14 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanveküli 
Niğde Milletvekili 

Hüseyin Çelik 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

20. — Süt üreticisinin koruyucu ve hayvancılığı 
geliştirici tedbirleri saptamak amacıyla kurulmuş bu
lunan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süre
sinin 3 ay uzatılmasına dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi. (10115, 3/743) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 

Millet Meclîs1! Başkanlığına 
Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 10 arka

daşının, süt üreticisini koruyucu ve hayvancıığı geliş
tirici tedbirleri saptamak amacıyla Anayasamn 88 nöi, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca kurulan Araştırma Komisyonunun 3 ay-
hk çalışma süresi 31 . 10 . 1979 tarihinde sona er
miştir. 

Komisyon çalışmasını henüz sonuçlandıramadığın
dan, karar tarihinden başlamak üzere sürenin 3 ay 
daha uzatılması hususunu arz ederim. 

Saygılarımla. 
10/15 No. lu Araştırma Komisyonu 

Başkanı 
Gümüşhane Milletvekili 

Mehmet Çatalbaş 
BAŞKAN— Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
21. — Türk tarımındaki yapısal bozuklukları ve 

verim artışının sağlanması için gerekli önlemleri sap
tamak amacıyla kurutmuş bulunan Meclis Araştır
ması Komisyonunun görev süresinin 3 ay uzatılması
na dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. (10/16, 3/744) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına -

Eskfcehir Milletvekili îsmaîl özen ve 10 arkada
şının, Türk tarımındaki vaptsal bozuklukları ve verim 
artışının sağlanması iç'n gerekli önlemleri saptamak 
amacıvta Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca Genel Kuru
lun 25 . 1 . 1978 tsriMii 97 nci Birleşiminde kurul
muş bulunan Komisyonumuzun çalışma süresi 
31 . 10 . 1979 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır. 

Bilimsel kuruluşlardan ve yapılan bölge toplantı
larından elde edilen bilgi ve dokümanların Komisyo-
numuT; üyelerince de tetkik edilebilmesi için, çalışma 
süremizin karar tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına 
delaletlerinizi arz ederim. 
- Saygılarımla. 

10/16 No. Iu Araştırma Komisyonu 
Basjkanı 

Eskişehir Milletvekili 
îsmail Özen 

R A ^ A N — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 375 — 



M. Mecl.si B : 16 12 . 12 . 1979 O : 1 

Ç) ÇEŞÎTLİ İŞLER 

1. — Görev bölümü yapmadan çalışma süreleri 
sona eren 10/6, 10/13, 10/10 ve 10/12 esas numaralı 
Meclis Araştırması komisyonlarına yeniden 3 ay süre 
verilmesine dair Başkanlık sunuşu. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 3 aylık çalış
ma süreleri içinde başkan, sözcü ve kâtip seçimini 
yapamadan sona eren Millet Meclisi bazı Araştırma 
Komisyonlarına yeniden süre verilmesi için onayınızı 
alacağım. 

Doğu illerinde meydana gelen depremlerin ortaya 
çıkardığı sorunları saptamak amacıyla kurulan 10/6, 
10/13 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu
na, karar tarihinden itibaren yeniden 3 ay süre veril
mesini onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MEYAK konusunda kurulan 10/10 esas numa
ralı Meclis Araştırma Komisyonuna, karar tarihinden 
itibaren yeniden 3 ay süre verilmesi hususunu onayı
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bor Tuzları konusunda kurulan 10/12 esas numa
ralı Meclis Araştırması Komisyonuna, karar tarihin
den itibaren yeniden 3 ay süre verilmesi hususunu 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Bütçe Karma Komisyonu ve Dilek
çe Karma Komisyonundaki birer bağımsız üyelik için 
aday olmak isteyen sayın bağımsız üyelerin, birer yazı 
ile Başkanlığa başvurmalarını rica ediyorum. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlardaki açık üyeliklere seçim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, komisyonlar

daki açık üyeliklere, siyasi parti gruplarınca adaylar 
bildirilmiştir. Her komisyon için ayrı ayrı okutup, 
onayınızı alacağım. 

10/2 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyeliğe, Milli Selamet Partisi Grubun
ca, Mardin Milletvekili Sayın Fehim Adak aday gös
terilmiştir. Onavınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10/3 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyeliklere, Adalet Partisi Grubunca, İz
mir Milletvekili Aysel Uğuraip ve Tekirdağ Millet
vekili Sayın Nihan İlgün aday gösterilmişlerdir. Ona
yınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kalbul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

10/7 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo-
nundalki açık üyeliğe, Adalet Partisi Grubunca, İçel 
Milletvekili Sayın Fevzi Arıcı aday gösterilmiştir. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

10/8 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo-
nundalki açık üyeliğe, Milli Selamet Partisi Grubunca, 
Erzurum Milletvekii Korkut özal aday gösterilmiş
tir. Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10/6, 10/13 esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonlarındaki açık üyeliğe, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunca, Hatay Milletvekili Sayın Sabri Öztürk 

aday gösterilmiştir. Onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10/9 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo-
nuttdaki açık üyeliğe Adalet Partisi Grubunca Hatay 
Milletvekili Sayın Ali Yılmaz aday gösterilmiştir. 
Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme-
venler... Kabul edilmiştir. 

10/10 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyeliğe Adalet Partisi Grubunca Eski
şehir Miletvekili Sayın İsmet Angı aday gösterilmiş
tir. Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... JCabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10/12 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo-
nuridaki açık üyeliklere; Adalet Partisi Grubunca 
Bolu Milletvekili Sayın Avni Akyol, Tekirdağ Mil
letvekili Sayın Nihan tlgün, Tokat Milletvekili Sayın 
Ali Şevki Erek ve Trabzon Miletvekili Sayın İbrahim 
Vecdi Aksakal aday gösterlmiş'tir. Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1Q/14 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyeliklere; Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubunca Samsun Miletvekili Sayın Muzaffer Ön
der ve Adalet Partisi Grubunca Sayın Halil Dağlı ve 
Sakarya Milletvekili Sayın Barbaros Turgut Boztepe 
aday gösterilmiştir. Onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10/15 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyeliğe Milli Selamet Partisi Grubunca 
Erzurum Milletvekili Sayın Korkut Özal aday göste-
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filmiştıir. Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10/16 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyo
nundaki açık üyeliğe Adalet Partisi Grubunca Ma-

1: — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ve 
9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/31) 

2. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 arka
daşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Meclis Araş
tırması ve Genel Görüşme önergelerinin görüşmele
rine geçiyoruz. 

Gündemimizin Genel Görüşme ve Meclis Araştır
ması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 1 ncü 
sırasında yer alan, 10/31 esas numaralı İstanbul Mil
letvekili Sayın Fehmi Cumalıoğlu ve 9 arkadaşının, 
Çalışma. Bakanının tutumu hakkında Anayasanın, 
88. nci, Millet Meçlisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi üzerinde görüşmelere başlıyoruz. 

Savın Hükümet?.. Yok. 
Hükümeti daha evvelce bir defa aradık; görüşme

l e r başlıyoruz. 
Değerli arkadaşlarım, bu Meclis Araştırması öner

gesiyle ilgili, olarak, 11 nci sıradaki, İstanbul Millet
vekili Sayın Turan Kocal ve 9 arkadaşının Çalışma 
Ba'kanının. Bakanlığıvla, ilgili tutumu konusundaki 
10/40 esas numaralı Meclis Araştırması önergesinin 
konuları aynıdır. 

Genel Kurul uvgun gördüğü takdirde, bu iki öner
genin görüşmelerini birlikte yapacağız. Bu hususu 
onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
-affedersiniz. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
ORHAN RtRGtT (İstanbul) — Bu önerge, veril

diği zamanki Çalışma Bakanıyla mı ilgilidir? 
BAŞKAN — Tabii. 

latya Milletvekili Sayın Ahmet Karaaslan aday gös
terilmiştir. Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — O zaman ismin, 
filanca şahıs diye belirtilmesi gerekir; araştırmanın 
sonucu önemlidir. 

BAŞKAN — Efendim, bu değ'şiklik Genel Kuru
lumuzca malum. Daha önce Meclis Araştırması öner
geleri Genel Kurul üyelerine de ayrı ayrı tebliğ edil
miş bulunmaktadır. 

Önerge geri alınmadığı sürece b;zim görüştürme 
zorunluğumuz vardır. Zaman belidir, kişi bellidir; 
görüşmeler o yönde yapılacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
Birlikte görüşülmesi hususunda onayınızı alaca

ğım : Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Birlikte görüşülmesi kabul edilmiş
tir. 

Önergeleri tekrar okutuyorum efendim : 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Çalışma Bakanı Bahir Ersoy, göreve başladığı ilk 
gün Ankara Belediyesi temizlik işçilerinden derlediği 
60 kadar aşırı sol militanın arasında anarşik slogan
lar sövleterek Bakanlığa gelmiş, tarafsız memurlara 
gözdağı veren terör havası içinde makam koltuğuna 
oturmuştur. 

İlk icraatı Dis'k'ih önceden hazırladığı listelere 
göre en üst kademeden en küçüklere kadar memur 
kıyımına girişmek, özlük ve müktesep hak tanımamak, 
onur kırıcı atamalar yapmak, istifaya zorlamak, ek
mek parası uğruna istifa edemeyenleri anarşinin kol 
sezdiği bir serseri kurşuna, hedef olacak Doğu bölge
lerine sürmek olmuştur. 

Yeterlik imtîhanını kazanmış ve atanmış olan iş 
müfettişleriyle, iş güvenliği müfettiş yardımcılığı im
tihanını kazanan memurların kanuni meşru haklarını 
gasp ve iptal etmiştir. 

Anayasa ve İnsan Hakları Beyannamesinin temel 
hak ve hürriyetlerini çiğnemiş, memurların vicdan ve 
dün hürriyetlerini kaldırmış, namaz kılmalarını yasak
lamış, izin alarak Cuma namazına giden memurlar 
hakkınıda «görevini terk etmiştir» şeklinde tutanaklar 
düzenleyerek işlerine son vermek, emeklilik haklarını 
gasp etmek yolunu tutmuştur. 

VI. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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Mesture hanım memurların başörtülerini çıkart
maya zorlamış, sosyetik modaya göre mini etek giy-
meyenleri, ruj; pudra; allık sürmeyenleri Doğu illeri
ne sürmüştür. 

Yurt dışında çalışan işçilerin sorunlarını çözümle
yeceği, sosyal güvenlik haklarını koruyacağı yerde, 
ekniFk narası için gittikleri gurbet ellerinde çalışarak 
birikt'rdîMeri tasarruflarını, dövizlerini ellerinden al
maya hedefleyen emeklilik kanun tasarısını imzalayıp 
savuniarak işçilerimizi mağdur ve perişan etmiştir. 

Ayrıca yurtdışı kaıdrol'arındaki bilgili yurtsever 
mamurları vurt içine alarak yerlerine aşırı sol parti
zan nrl'tanlar atamış, kadro tensikatı suretiyle çalış
kan, namuslu mamurların kadrolarını iptal etmek su
retiyle bunların Danıştaya başvurma yolunu tıkamış, 
içte ye Hışta Çalışma Bakanlığını anarşi yuvasına, par
ti ocağına çevirmiştir^ 

Sayın Bakan Anayasa ve kanunları çiğneyerek bu 
zulüm ve işkenceleri yaparken en küçük vicdan azabı 
dııvmamış, bir gün Yüce Divana gidebileceğini düşün
memiştir. 

Sayın Balkan, kanunların mecbur tuittuğu koordi
natör Bakanlık görevlerini yapmamıştır. Şöyle ki ,: 

1. Ülkelerinde işçilerimizin çalıştığı devletlerle 
yapılan ve yapılacak olan sosyal güvenlik anlaşmala
rı n a b'çâne kalmış, bu işleri bilen, takip eden ehliyetli 
genel müdür ve uzmanları yerlerinden atmış, işçileri
mizin meşru haklarının gasp edilmesine yok edilme
sine sebep olmuştur. 

2. En az 200 bin memurun işçi kadrosuna geç
mesini sağlayacak olan devrimizde kanuni formalite
leri tamamlayıp Resmî Gazetede nitelikleri yayınlan
mış olan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplatıla
rak asgari ücretin 3 300 lira olarak tespitiyle ilan 
safhasına gelen işçi - memur ayrımı kararnamesinin 
çıkarılmasını engelleyen, yüzbinlerce çalışan insanı bu 
"haya* pahalılığı iç'inde geçim sıkıntısına iterek onları 
perişan ve mağdur e^en Sayın Bakan, ihmal lakaydi 
veya kasti olarak görevini yapmamış, suç işlemiştir. 
Bu işlere akî'fn ermiyor diyemez. Yakın.arkadaşlarını 
ve hüküçüîârıriı bilen kişilerden seçmeliydi. M'ST» 
Grubu adına 1978 mali yılı Çalışma Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimiz belirtilirken 'bu konuda 
gerekli uyarı yapılmıştır. Zabıtlara geçen ifadeleri
miz «Sayın Bakana kendilerinden önce kanuni for
malitesi tamamlanan, Şubat 1978\len önce gerçekleş
mesinde bütçe gerekleri ve sosyal adalet bakımından 
zorunluluk bulunan tşçi - Memur Ayırımı Kararna
mesinin yürürlüğe konulması konusunda gerekli te

şebbüsleri yapmakta geç kalmış olduklarını, statüleri 
değ:şecek olan ve geç:m sıkıntısı içinde bulunan en az 
200 bin kişi bu kararnamenin çıkmasını heyecan ve 
merak içinde beklemektedir. 

Günün sosyo - ekonomik şartlan muvacehesinde 
asçari ücret m'ktarı da zamanımızda tespit ettirilerek 
1 Ocaktan itibaren yürürlüğe girmiş olduğuna göre 
;şçi - memur ayırımı kararnamesinin Ocak 1978 so
nuna kadar çıkması gerekirdi.» şeklinde Sayın Baka
na kanunen yapmakla mükellef olduğu görevi hatır
latılmıştır. Buna göre kanuni görevini 4 aydır yap
mayan çalışanların ve işçilerimizin meşru haklarını 
komyamayan Çalışma Bakanının icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, İçtüzüğün 1012 nci maddesi uya
rınca Meclis araştırması açılmasına karar veritaesinii 
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

istanbul Erzurum 
Fehmi Cumalıoğlu Korkut özal 

Sivas Adana 
Temel Karamollaoğlu Hasan Aksay 

Mardin Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu Fobim Adak 

Konya Malatya 
Şener Battal Mehmet Recai Kutan 

Siirt istanbul 
Abdülkadir Kaya Süleyman Arif Emre 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığında iş müfettişi olarak çalışan 

84 görevlinin, vazifelerine keyfi, indi, usulsüz ve ka* 
nunlan hiçe sayarak, Çalışma Bakanınca son veril
miştir. 

Bakan olmanın yasaların üstünde bir kSşıi olduğunu 
zanneden, sorumsuz, mevzuattan habersiz Çalışma Ba
kanının tutum ve icraatının hata ve yanlışlıklarının 
tespitinde büyük faydalar görmekteyiz. 

Çalışma Bakanlığınca 29 Eylül 1974 yılında îlk 
olarak 15021 sayılı bir Yönetmelik çıkarılmıştır. Bu 
yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) ve (c) fılkralanıun 
18 . 2 . 1976 tarihinde değişimi ile müfettiş yardım
cılığı sınavı açılarak 103 kişi göreve alınmıştı. Göreve 
alınan 103 iş müfettişi yardımcısı 28 . 12 . 1977 ta
rihinde yazılı ve 2 . 1 . 1978 tarihinde sözlü imtihan
lara girerek iş müfettişliğini kazanmışlardır. 

imtihanları kazananlara Bakanlıkça resmi tebli
gat yapılmış olması ve göreve atanmış olmalarına rağ
men, Çalışma Bakanlığı 15 Mart 1978 tarih ve 1046 
sayılı yazıları ile iş müfettişlerinin haklarını iptal et
mektedir. iptal gerekçelerinıde müfettiş raporuna da
yandığını söyleyerek talep etektedir. Müfettiş rapo-
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runda ise belirli ve tutarlı hiçbir gerekçe yoktur. Beş 
aynı bölümde isnat edilen hususların tamamı uydur
ma ve varsayım üzerine kurulmuştur. 

Bütününü ihtiva eden gerekçeler . an ah afları ile 
şöyledir. Şayet bugün hava bulutlu olsaydı sokağa çı
kanların yanlarına şemsiyelerini alması gereklidir. 

Her ne kadar hava günlük ve güneşlik ise de şem
siyesini yanına almayan bu iş müfettişlerinin görev
lerine son vermek gibi bir anlayışın içinde hareket 
edildiğini görmekteyiz. 

Cumhuriyet tarihinde emsali görülmeyen böyle bir 
anlayışın bütün hatalarını, noksanlıklarını tespit et
mek ve gerçekleri meydana çıkarmak için Anayasa
mızın 88 noi ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri gereğince Çalışma Balkanının Bakanlığı ile 
ilgili tutumu hakkında bir Meclis Araştırması açıl
masını saygılarımızla arz ve teklif ederiz. 

tstanibul Niğde 
Turan Kocal Sadi Somuncuoğlu 

Tokat Konya 
Faruk Demirtola Agâh Oktay Güner 

Sivas Elazığ 
Ali Gürbüz Mehmet Tahir Şaşmaz 
Erzurum Çorum 

Nevzat Kösoğlu Mehmet Irmak 
Ankara Kayseri 

Necati Gültekin Mehmet Doğan 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüz 
uyarınca Meclîs Araştırması açılıp açılmaması husu
sunda Hükümete, siyasi parti gruplarına ve önerge 
sahiplerinden ilk imza sahibine veya göstereceği bir 
arkadaşımıza söz vereceğim. 

Hükümet ve siyasi parti grupları 20*şer dakika, im
za sahibi arkadaşımız 10 dakika konuşacaktır. 

Şu ana kadar bize söz talebi ulaşmamıştır. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, ben söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zatıâliniz imza sahibi olarak mı? 
FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Evet Sa

yın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Cumalıoğlu. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

MHP Grubu adına Sayın Cengiz Gökçek efendim. 
BAŞKAN — Grubun önceliği var, buyurun Sayın 

Gökçek. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Gök

çek, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Do
ğan Onur, yetki belgelerinizi rica ediyorum efendim. 

Buyurun Sayın Gökçek. 

— 379 

MHP GRUBU ADINA CENGİZ GÖKÇEK 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Eski Çalışma Bakanı Sayın Bahir Ersoy'un, göre
vine başladığı günden beri birçok kanun dışı hareket
ler yaptığı iddiaları yaygın hale gelmiştir. Bunlar da
ha önceki bütçe konuşmalarında değişik üsluplarla 
bu kürsüden ifade edildi; ancak bugün iki önemli hu
susu huzurlarınızda izah etmek isterim. 

Bil'hıd:ği gi'bi İskenderun Demir ÇeFkte daha ön
ce Çel;k - İş Sendikası hâkim, toplu sözleşme yetki ve 
hakkına 'bu sendika sahipti. Eski Çalışma Bakanı Sayın 
Bahir Ersoy'un göreve başladığından bu yana İskende
run Demir Cel'k fabrikalarında bağımsız Çelik - Iş'in 
yanı sıra DİSK'e bağlı Maden - İş Sendikasının bir 
sendika mücadelesi başladı. Çalışma Bakanlığının bün
yesine alınmış olan DİSK'e bağlı Maden - İş Sendika
sı ile ve DİSK'e bağlı diğer sendikalarla çok yakın iş-
b'rliği içerisinde bulunan militan tipli iş müfettişleri 
vasıtasiyle göreve başladığından görevden ayrıldığı 
rçüne kadar devamlı "sendikalar arası mücadele kanun 
çerçevesi içerisinden çıkmış, sürtüşme daha sonra da 
çatışma noktasına varmıştır. 

Nitek'm o tarihten bu yana iki sendikanın kanu
nun tatbik edilmemesi; daha doğrusu kanunun DİSK'e 
bağlı Maden - Iş'in lehine tatbik edilmesi ve bu ter
tiplerin hazırlanması sebebiyle, İskenderun Demir -
Çelik Fabrikalarında 19 işçi öldürülmüş, 160'a yakın 
işçi yaralanmış; 50'nin üstünde işçi, iş hayatını kaybe
derek hapse girmiştir. 

Daha önce de bu tür olaylar yok iken, Sayın Ba
kanın göreve başladığı tarihten itibaren dozajını ve 
kapsamını artırarak, ayrıldığı güne kadar devam et
miştir. O tarihe kadar da bu sendikaların kanlı kav
gasına bir çözüm getirilememiştir. 

Bu sendikalar mücadelesinin kanlı kavgasında 
Bakanın yetkilerini kullanması, tutumunun rolü ne
dir? Bunun açıklık kazanması gerekeceği kanaatinde
yiz. 

Bir hususu daha ifade etmek isterim: Sayın Cum
huriyet Halk Partisinin Bakanı ki, bilindiği gibi par
tisi Sosyalist Enternasyonale üye olmuştur; Sosyalist 
Enternasyonelde hâkim olan sendikalar federasyonu 
olarak karşımızda bu konuda Uluslararası Metal - İş 
Federasyonu mevcuttur. Metal - İş Federasyonu ül
kemizde faaliyet gösteren DİSK'e bağlı Maden - İş 
Sendikasıyla sıkı temasları iki yıllık münasebeti sonu
cu Genel Sekreteri ağzından şu beyanda bulunmuş
tur r 
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«Türkiye üyemiz DtSK'e bağlı Maden -- tş Sendi
kasının son yıllardaki davranışlarını dikkatte takip 
ettik. Eylem planında sürekli olarak hür ve demok
ratik: ilkelerden uzaklaşmakta, komünıisit kuruluşlarla 
fikir ve eylem birliği yapmaktadır. Maden - tş Sendi
kasının komünist bloktaki komünist kuruluşlarla iliş
ki ve işbirliğini tespit etmiş bulunuyoruz. Türkiye'
deki hür ve demokratik işçi kuruluşları da aym kana
attedir. 

Ayrıca, Maden - tş Sendikası, üyemiz ÎG - Me-
tal'den metal işçilerine ödenmek üzere 30 milyon li
ra yardım almıştır. Bu yardımların yerime ulaşıp 
ulaşmadığı konusu Maden - Iş'ten sorulmuştur. Ma
den - tş bizi bu konuda cevapsız bırakmıştır. 39 mil
yon liralık yardımın hangi işyeri grevci işçilerine ne 
kadar ve ne zaman verildiğini biidlirmermşt;(r. İzle
diğiniz genel kurullarında da, bu 30 milyon liralık 
yardım konusu açıklığa kavuşturulamamıştır. 

Görünen odur ki, DtSK'e bağlı Maden - tş Sen
dikası, grevci işçiler için yaptığımız 30 milyonluk ba
ğışı sendikacılık amacı dışında kullanmıştır. Zaten 
Maden - tş Sendikasının, halen işçi ve sendikacılık 
dışımda amaçlar peşinde olduğu gözlenmektedir. Ve 

"arkasından gerekçe olarak, hür ve demokratik sendi
kacılıkla bağdaşmayan, komünist sendikalarla işbirli
ğinin tespiti sebebiyle 24 Ekim 1977 günü ihraç edil
miştir.» 

Böyle bir sendikanın, sayın CHP'nin mensubu bu
lunduğu Sosyalist Emternıasyonelde kurulmuş olan bir 
federasyonun komünist sendikalarla, kuruluşlarla iş
birliği içinde olduğu, hür ve demokratik sendikacılı
ğa karşı olduğu gerekçesiyle federasyondan ihraç et
tiği bir sendika. Sayın Bakanın 2 yıllık icraatı döne
mimde devamlı himaye edilmiştir, desteklenmişitir, bi
lerek, frlmeyerek . Bunun sdbepleri açıklanmalıdır. 
Böyle komünist sendikalarla irtibat kuran, onun dü
şüncesinde. hür ve demokratik sendikacılığa karşı bir 
davranış içinde olan bir sendikayla Türkiye Cumhu
riyeti Devl'et-'nin Çalışma Bakanının irtibatı nedir? 
Buna aç'klık kazandırmak. Bakanın da, partisinin 
de letrnde olacağı kanaatindeyim. 

tş müfettişlerinin, DİSK'in danışmanı olduğu, iş
yerlerinde müşterek tertipler yaparak, müşterek hare
ketler içimde bulunduğu 2 yıllık basında ve efkârıu
mumiyede yaygındır. Bunların açıklık kazanması da 
bir bakıma faydalıdır. 

Bir enteresan konuyu da arzederek huzurlarınızdan 
ayrılmak isterim. Bumdan önce CHP Kurultayımda 
CHP Genel Sekreteri Sayın Üstümdağ, eski Çalışma 

Bakanı Bahir Ersoy'a hitaben (O'nu kastederek) : 
«.Makina Kimya Kurumunda toplu sözleşme yetkisi
ni DtSK'e bağlı Maden tş Sendikasına vermesini söy
ledim. Bakan beni dinlemedi. Üye sayıları arasında 
büyük fark var, yapamam dedi. Öyleyse istifa et de
dim, istifa etmedi.» mealindeki sözleri basında bütün 
Türkiye'ye yaygın hale gelmiştir. Durum gösteriyor 
ki, CHP Genel Sekreterinin baskısıyla Sayın Bakan 
belki DtSK'e bağlı sendikaları himaye etmekte... Ve
yahut baskı altımda, veyahut arzu ederek. Bu husus 
-'a Üstündağ'ın kurultaydaki beyanından- ortaya çık
mış oluyor. Bu bağlantı, bu ifade nedir; açıklanma
sında büyük fayda vardır. 

Mfliyetç; Hareket Partisi Grubu olarak daha ön
ce ifa^e ettiğ'nrz hususları tekrar etmeyeceğiz. Mec-
l's Araştırması açılması yolunda oy kullanacağız. 

Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. (MHP sırala
rımdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür eder'm Sayın Gökçek. 
CHP Grubu adına istanbul Milletvekili Sayın Do

ğan Onur, buyurunuz. 

CHP GRUBU ADINA DOĞAN ONUR (İstan
bul) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin sayın üye
leri; 

İstanbul Milletvekili Sayın Fehmi Cumalıoğlu ve 
9 arkadaşı ile ve yine İstanbul Milletvekili -Turan 
Kocal ve 9 arkadaşının vermiş oldukları, eski Çalışma 
Bakanı Sayın Bahir Ersoy hakkındaki Meclis Araş
tırma Önergeleri birleştirilmiş ve burada görüşmeye 
başlanmıştır. CHP Grubu adına Grubumun görüşleri
ni ifadeye başlarken Yüce Meclisi saygı ile selamlıyo
rum. 

Meclis Araştırması önergesinde tespit edebildiği
miz görüşlerine sıra ile yanıt vermeye ve Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşlerini ifade ederken, eski Ça
lışma Bakanı Sayın Bahir Ersoy'un bakan olduğu 
gün, aşırı sol slogan söyleyen militan kişilerle gelip 
Bakanlıkta göreve başladığı ifadesi gerçekle ilgili de
ğildir. Ama doğru olan bir başka nokta vardır; o da, 
1977 Haziranında bir aylık hükümet döneminde Sa
yın Ersoy Bakanlıktan ayrılırken, kendilerini sela
metçi olarak niteleyen kişiler Bakanlık üst kademesine 
görev verilmiş yöneticilerin odalarını basarak zorla 
odalarından çıkarmışlar, hakaret etmişlerdir. Sayın 
Cumalıoğlu her şeyden önce bu davranışının hesabını 
vermek zorundadır. 

Yine önergede, DİSK'in önceden hazırladığı listele
re göre memur kıyımı yapıldığı iddiası ise doğruluk
tan uzak, tamamiyle sübjektif bir iddiadır. Sayın 
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Ersoy'un Bakanlığı döneminde, Bakanlığın iç işlerine 
sendikaların karışmasını istemediği gibi, Bakanlık ola
rak da sendikaların iç işlerine karışmayacağı fikrini 
kendisine rehber olarak almıştır. Ama Sayın Cuma
lıoğlu döneminde parti rozeti takmayanlar işe alın
mamışlardır. Sendikaların iç işlerine karışılmış, MSP 
doğrultusunda sendikalar kurulması ve yaşatılması 
için çaba gösterilmiştir. 

Bu iddiaların bir belirtisini aynı bakanlığı yürü
ten Sayın Paksu'nun, «MSP doğrultusunda sendikalar 
kuracağız» diye basına yaptığı açıklama ortadadır. 
Sayın Cumalıoğlu, eski gazete koleksiyonlarım ka
rıştırırca, bu doğru gerçeği kendisi de bir kere daha 
hatırlayacaktır. 

Sayın Ersoy'un Bakanlığı döneminde kimsenin ek
meği ile oynanmamıştır, ama devlet memuriyeti kişi
liğini unutup parti militanı gibi çalışan, devlet me
muriyeti ile ilgisi olmayan işleri memuriyet görevi 
ile bütünleştirmeye çalışan kişilerin sürekli takipçisi 
olunmuştur. 1975 yılından 1978 yılına kadar Çalışma 
Bakanlığında yapılan devlet memuriyeti giriş sınavla
rında büyük yolsuzluklar yapılmıştır. Bazı örneklerini 
kısaca açıklamak isterim. Yazılı sınavlarda adaylara 
Bakanlığın görev alanına giren konularla ilgili hiçbir 
soru sorulmadığı gibi, soruların önemli bir bölümü 
ve kompozisyon sorularının tümü dinsel içerikli so
rulara ayrılmıştır. Elimde belgeleri bulunan bu imti
han kâğıtlarından bir tanesinde, 21 nci yüzyılın or
talarında Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığında 
ve Sayın Cumalıoğlu'nun Bakan olduğu dönemde es
ki yazı ile devlet dairesinde imtihan soruları yanıtlan
mıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sorulara Arap harfleriyle ce
vap veren, milli bayramlarımıza sorularda «hayır» 
diyen, Cumhuriyetimizi kuran Kemal Atatürk'e karşı 
çıkan adaylar, komisyonlarca geçer not verilerek ödül
lendirilmiştir. Sınav kâğıdı çok zayıf olan adaylar için 
de, geçer not alacak şekilde yeniden sınav kâğıdı 
düzenlenmiştir. Sahte sınav belgeleriyle devlet me
muru niteliği olmayan kişiler devlet memuru olarak 
göreve başlatılmıştır. Saym Cumalıoğlu'nun göz yum
duğu bu usulsüzlüklere Sayın Bahir Ersoy'un Bakan
lık döneminde göz yumması beklenilemezdi. 

Yine önergede yeterlik sınavını kazanmış iş müfet
tişlerinin bu sınavından bahisle, yapılan usulsüzlük
ler üzerinde duracağım. 3.3.1977 tarihinde yapılan îş 
Müfettişi Yardımcılığı sınavında 110 aday başarılı 
sayılmış, 81 kişinin ataması yapılmıştır. Yazılı sınav 
kâğıtlarının sınav komisyonunca ilgili yönetmelik hü

kümlerine uygun olarak değerlendirilmediği tespit edil
diğinden, bu sınav kâğıtları üniversitelerimizden teşek
kül ettirilmiş 4 Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler 
Fakültesi öğretim üyesinden oluşmuş komisyona ince
lettirilmiştir. Bu 4 öğretim üyesinin, imtihan kâğıtları 
üzerinde yapmış olduğu incelemede, 10 üzerinden 6 
puan alan ve imtihan sonucunda başarılı kılınması ge
reken 84 imtihan kazandı belgesi alandan bir kişinin 
ancak imtihanı kazandığı tespit edilmiştir. 

Adayların sınava katılabilmeleri için, ilgili sınav 
yönetmeliğine göre gerekli olan yeterlilik tespiti ya
pılmadığından sınava alındıkları, yazılı sınavda en az 
6 numara alınması gerekirken, 4,5 puan alanların da 
sözlü sınava çağrıldığı, bazı sorular için belirlenen pu
andan fazlası verildiği ve notların toplantısında, Sayın 
Cumalıoğlu'nun bilgisi altında aritmetik toplama hata
larının yapıldığı, 84 adayın sözlü sınavının tek bir ko
misyon tarafından bir gün içinde yapılmasının da sı
navın ciddiliği ile bağdaşmadığı açık gerçekler olarak 
tespit edilmiştir. 

Bu nedenlerle, söz konusu yeterlilik sınavı 6.3.1978 
tarihinde Sayın Ersoy'un Bakanlığı döneminde iptal 
edilmiştir. Sınavı iptal edilenler daha sonra yeniden 
ciddi ve gerçek bir sınava tabi tutulmuşlardır. Ama 
ne yazık ki, Sayın Cumalıoğlu döneminde imtihana 
girmiş olanların çoğu, ikinci sefer açılan bu imtihan
lara katılma cesaretini gösterememişlerdir. 

iş Güvenliği Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 
konusuna gelince: Bu sınav için oluşturulan sınav ku
rulunun ilgili yönetmeliği de aykırı olarak kurulmuş, 
bu arada bakanlıktaki görev süreleri çok kısa olan ve 
Akıncılar Derneği gibi derneklerle ilişkileri bulunan ki
şilere bu sınav komisyonunda görev verilmiştir. 

Sınavın tam bir değerlendirme yapılmasına imkân 
vermeyecek çok kısa bir süre içinde sonuçlandırıldığı, 
sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde bazı adaylara 
çok yüksek puanlar verilerek korunduğu, sınav kâ
ğıtlarının büyük bir kısmında bariz şekilde değişik ya
zılarla düzeltme ve ilaveler yapıldığı ve bu şekilde is
tenilen şahıslara sınavın kazandırıldığı, zamanın ça
lışma Bakanı Sayın Ersoy tarafından tespit edildiğin
den, bu sınav da 3.2.1978 tarihinde iptal edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin devlet anlayışında bu 
yolsuzluklar karşısında bunların üstüne gitmek vardır, 
bu yolsuzluklar karşısında susmak, bu yolsuzluklara 
ortak olmak demektir. 

YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Niye gitme
diniz üstüne? 

— 381 — 
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DOĞAN ONUR (Devamla) — Devletin tahrip 
edilmesine karşıyız ve karşı olacağız. ı 

Sayın Ersoy, bakanlığı dönemindeki tüm bu işlem
lerine karşı Danıştayda açılan davalarda bakanlık aley- : 
hine bir karar verilmemiştir. Bu da, Sayın Ersoy'un 
işlemlerinin hukuk kuralları içerisinde ve hukukun üs
tünlüğü prensibi içinde başarılı bir şekilde yapıldığı
nın bariz bir kanıtıdır. Yine önergede, belirlenen, 
Sayın Ersoy'un Bakanlığı süresince memurların din ve 
vicdan hürriyetleriyle ilgili hiçbir baskı yapılmamıştır. 

YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Kadınların 
başını açtılar. 

DOĞAN ONUR (Devamla) — Biz özgürlükçü de
mokrasiden yana bir Hükümet kurduk ve sürekli ola
rak özgürlükleri savunmuşuzdur. 

YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Tek taraflı öz
gürlük olmaz. 

DOĞAN ONUR (Devamla) — Dini, günümüz 
dünyasında memurlar üzerinde baskı aracı olarak kul
lanmada, davranışlarda dinin bakanlık işlerine karıştı
rılmasına kesinlikle karşı çıkılmıştır. Bu karşı çıkma
nın kaynağı Anayasadan alınmıştır. Sayın Ersoy'un 
Bakanlığı döneminde namaz küınmasının yasaklanması 
diye bir olay da yoktur. Ama günümüz dünyasında 
fakir ve yoksul halkın hizmetinde bulunması gereken 
devlet kadrolarının, devlet dairelerinin namaz kılınan 
birer mescit haline getirilmesi gerçek islam Dininin te- I 
mel ilkelerine de aykırıdır. Kaldı ki, Çalışma Bakan
lığı bünyesinde bir mescit vardı ve açıktır hiçbir zaman . 
da kapatılmamıştır. Dini vecibelerini Verine getirmek 
isteyen Bakanlık mensupları bu vecibelerini mescitte 
yerine getirebilirler, isterse Müslüman Selametçi kar
deşlerimiz halen orada namaz kılabilirler. 

YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Mescitte adam 
öldürdüler. Namaz kılmak için sizden mi izin alacağız? 

DOĞAN ONUR (Devamla) — İzin almak Allah-
tan bize düşmez beyefendi. Bir MSP'den bir Tanrı
dan izin almak lazım. 

Sayın Ersoy'un Bakanlığı döneminde memurelerin 
başörtülerinin açılması veya açtırılması veya zorlan
ması diye bir şey söz konusu değildir. Devlet memur
larına yaraşır bir kıyafet içinde, Kıyafet Kanununun 
içerisinde Bakanlığa gelinmesi yolunda, yargı organları
nın da kararlan çerçevesinde bir genelge çıkarılmış
tır. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Başör
tüsü giyenler de tasfiye edilmiştir. 

DOĞAN ONUR (Devamla) — Hiçbir bayan me
mur Doğu illerine sürülmemiştir. Kaldı ki, Doğu Ana
dolu halkımızdan son seçimlerde,.* I 
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - - Başör

tüsü giyenler tasfiye edilmedi mi? 
BAŞKAN — Sayın Karamollaoğlu, söz hakkınız 

var efendim. Gelir, buyurur, konuşursunuz. 
DOĞAN ONUR (Devamla) — Son seçimlerde da

hi yeterince oy almış bir parti olan Milli Selamet Par
tisinin eski Çalışma Bakam Sayın Cumalıoğlu ve 9 
MSP milletvekili arkadaşımızın verdikleri bu Araştır
ma Önergesinde, Doğu bölgelerinde yaşayan halkı
mızı, «Eli silahlı eşkiya» diye suçlamış, Doğu Anadolu 
halkını «anarşi kaynağı» göstermiş ve bölgelerde dev
let memuru çalışmasının sanki utanç kaynağı olduğu
nun belirtileri bir talihsizliktir. Ama Doğu Anadolu 
halkı bu düşünceye gerekli dersi gereğinde verecek
tir. Bu, ille de memur atanması, Doğu Anadolu hal
kımıza hizmet için memur gönderilmesi utanç kay
nağı gösterilmemeli idi; oraların da vatanımızın bir 
parçası olduğunu bilmeliydiler. Yüce Parlamento çı
karacağı bir yasa ile kahraman Ordu mensuplarımız 
ve polislerimiz Doğu Anadolu bölgelerindeki «Şark 
hizmeti» tabir edilen hizmeti nasıl yapıyorlarsa, devlet 
kademelerinde Doğu Anadolu'ya hizmetin daha yay
gınlaştırılması daha iyi ulaştırılabilmesi için tüm bu 
kadroların, devlet memurlarının Doğu Anadolu ille
rinde mecburi hizmetle görev yapmalarını Yüce Mecli
simizin hazırlayacağı ve görüşeceği bir kanun tasarı
sında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu üzerine dü
şen görevi elbette yapacaktır. 

«Yurt dışındaki işçilerin ellerindeki dövizleri al
maya yönelik emeklilik yasası çıkarmak», «işçileri 
mağdur ve perişan etme» arasındaki ilişkiyi bir türlü 
anlayamadık. 7.6.1978 tarihinde yürürlüğe giren 2147 
sayılı Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının yurt 
dışında çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakı
mından değerlendirilmesi hakkındaki kanunla, yurt 
dışında çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güven
likleri açısından yeni olanaklar getirilmiştir. Bu yasa 
ayrıca isteğe bağlı yararlanma yolu getirmiştir. Ka
muoyunda anılan şekliyle, işçilerimize ikinci bir emek
lilik güvencesi getirmiştir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin mağdur ve perişan 
edilmesi veya dövizlerinin alınması gibi bir durum 
söz konusu değildir. Yurt dışında çalışan bilgili yurt
sever memurların geriye çağırılma durumları da söz 
konusu olmamıştır Sayın Ersoy'un Bakanlığı döne
minde. Ancak yargı organlarının kararlarına uyarak 
işlemler yapılmıştır. 

Ülkemizin döviz darboğazında bulunması nede
niyle zamanın hükümeti tarafından alınan bir karar-
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la tüm yurt dışı kadrolarımız gözden geçirilmişti ve 
"bu hükümet kararı hayata geçirmiştir. 

Geçmiş hükümetler döneminde yurt dışına yapılmış 
atamalar ve sınavlar konusunda ise, memur ve mü
fettiş sınav ve atamalarındaki gibi yolsuzlukların ya
pıldığı da tarafımızdan ayrıca tespit edilmişti. Bu 
yolsuz davranışların karşısında zamanın Çalışma Ba
kanı Sayın Ersoy'un sessiz kalması beklenemezdi. 
Sayın Ersoy'un Bakanlığı döneminin parti ocağı ve 
anarşi yuvası haline geldiği konusu ciddiyetten uzak 
bir ifadedir. O dönemde devlet desteğiyle besleme 
sendikacılık anlayışı yıkılmıştır. 

Sendikaların devlet desteğiyle değil, işçi desteğiyle 
yaşayabildiğine inanmaktayız. Sendikalar değişik gö
rüş benimsemiş olabilirler; önemli olan işçileri ger
çekten temsil edip edemedikleridir. Bizim için ölçü, 
sendikaların işçileri temsil edip edemeyecekleri ve han
gi sendikaların işçileri temsil ettiği ölçüsüdür. 

Ceylanpınar'da, demin arkadaşımızın ifade ettiği 
Seydişehir'de, iskenderun'da, Konya'da ve örnekleri
ni çoğaltabileceğimiz besleme sendikacılık, parti sen
dikacılığı geliştirme ve girişimleri sizin ortak olduğu
nuz MC dönemlerinde, iktidarlarında kalmıştır. Çalış
ma Bakanlığında Sayın Ersoy döneminde parti milita
nı kişiler değil, çalışma hayatıyla ilgili konularda bu 
dalda ihtisas sahibi olmuş kişiler istihdam edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığının, yurt dışındaki işçilerimizin 
sorunlarına yönelik koordinasyon görevi yürütmesi ge
rekir. Bu koordinasyon görevini yasaların verdiği 
olanaklar ölçüsünde gerçekleştirdiği gibi, Yurt - Danış 
adlı bir birimle yurt dışındaki işçilerimize etkin ve 
yaygın bir hizmet sağlanmıştır. 

Sosyal güvenlik anlaşmaları, Çalışma Bakanlığın
dan ziyade Sosyal Güvenlik Bakanlığını ilgilendiren 
bir konudur. Buna rağmen yurt dışındaki işçilerimi
zin sosyal güvenceleriyle ilgili Çalışma Bakanlığımızın 
dönemi içerisinde Sayın Ersoy tarafından özel girişim
leri ve temasları olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, önergede belirlenen işçi -
memur ayırımı sorununa gelince; bu sorun ülkemi
zin ekonomik ve sosyal yapısı içerisinde istihdam ola
nakları doğrultusunda kısa sürede çözümlenecek bir 
sorun değildir. Bugün ülkemizde işçi - memur sorunu 
gerçekten güncelliğini halen muhafaza etmektedir. 
Yüce Meclisin bu konuda gerekli çalışmayı öncelikle 
yapacağına ve yüzbinlerce çalışanın beklediği bu so-

' runa en kısa zamanda gündeminde yer vereceğine 
inanıyoruz. Bu hususta Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu, elinden gelen her türlü katkıyı yapmak göreviyle 
yükümlüdür. 

Sayın milletvekilleri, Meclis Araştırması açılması-
j na ilişkin Sayın Cumalıoğlu ve 9 arkadaşı, Sayın Tur

han Koçal ve 9 arkadaşı tarafından verilen önergeler 
üzerindeki tespit ve görüşlerimizi, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Yüksek Heyetinize arz etmiş 
bulunuyorum. Tutarsızlıklarla, çelişkilerle dolu bu 

ı Meclis Araştırmasının, Yüce Meclisin zamanım israf
tan başka bir anlamı olmayacağı inancı ile; ayrıca 
Meclis Araştırmalarının kimin için kim tarafından 

1 açılması Anayasa ve İçtüzük gereğince tartışma konu
su olduğu inancı ile, kararın tamamen doğrudan 
doğruya Yüce Meclise ait olduğunu belirtir, Gru
bum ve şahsım adına konuşmamı bitirirken Yüce 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Grup adı-

na söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Cumalıoğlu. 

MSP GRUBU ADINA FEHMİ CUMALIOĞLU 
(İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli milletvekille
ri; 

Sabık Çalışma Bakanı Sayın Bahir Ersoy'un ka-
ı nun, hak, adalet, vicdan dışı tasarrufları ve icraatı 
I hakkında Meclis Araştırması açılması konusunda ver-
' diğimiz önergede, icraatında yapmış olduğu zulüm, 

işkence mahiyetindeki fiillerini önergemizde belirt
miş bulunmaktayız. Aynı konuda Sayın Koçal ve ar
kadaşlarının vermiş olduğu önergede de, anahatlarıy-
la Sayın Bahir Ersoy'un bakanlığı devresinde kanun, 
mevzuat dinlemeyen; sanki «Devlet benim» diyen key
fi, insafsız, haksız ve kanunsuz tutum ve davranışları 

ı belirtilmiştir. 
Önergemizden sonra Sayın sabık Çalışma Bakam 

Bahir Ersoy'un icraatı kanun, hak, adalet, vicdan öl
çülerine sığmayan bir tutum ve davranış içinde devam 
etmiştir. Sahte tutanaklar tutarak namuslu 20-25 sene
lik memurları «10 gün 12 gün gelmemiştir» diye, va
zifelerine son vermek suretiyle zulüm işlemiş, memur 
kıyımında Cumhuriyet tarihinde görülmeyen bir zu
lüm ve işkence makinesini yürütmüştür. İşte haksız 
yere kanunsuz yere işten aldığı vazifeden uzaklaş
tırdığı memurların sayısı belki 500'ü 1 000'i aşmıştır. 

Sayın Bahir Ersoy göreve başladığı ilk günden iti
baren Bakanlık icraatım aşırı solcu Marksist mili
tan bu grubun emrine tahsis ederek DİSK'in önce
den hazırladığı listelere göre memur kıyımına giriş
miş, onur kırıcı atamalar yaparak memurları istifaya 
zorlamış, tarafsız tecrübeli ve namuslu memurları 
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anarşinin kol gezdiği doğu bölgelerine sürmek su
retiyle zulüm ve işkencelere vasıta olmuştur. Yurt içi 
ve yurt dışı Bakanlık kadrolarını aşırı solcu Marksist 
elemanlarla doldurmuştur. Yurt dışındaki bilgili, tec
rübeli vatansever memurları tasfiye etmek için akıl 
ve mevzuata uymayan zulüm hareketlerine başvur
muştur. Yurt dışındaki memurları Bonn'daki başmü-
şaviri yurt içine aldığı zaman mucip emrini gönder
diği zaman harcırahını göndermemiştir; aylarca har
cırahını göndermemiş ve sonra «vazifeye 15 gün içe
risinde iltihak etmemiştir» diye, vazifesine son ver
miştir. Ama, bu insafsız tutumunu Danıştay tashih 
etmiş, vazifesine, memuriyetine dönmesine" karar ver
miştir. 

insafsızca, haksızca memur kıyımına girişen Sayın 
Bahir Ersoy, sabık Çalışma Bakanı, memurların rızık-
larıyla oynamıştır. Kazanılmış meşru haklarını, kanun
suz, haksız, insafsız tasarruflarıyla iptal etmiştir. 
Yüzlerce ailenin ıstırap çekmesüne, çoluk çocuğunun 
gözyaşı dökmesine sebep olmuştur. Vicdanı sızlama-
mıştır. Tecrübeli vatansever memurları Kars'a, Tun
celi'ye tayin ederek, anarşinin kol gezdiği bu bölge
lerde vazife görememeleri, oralara gidememeleri için 
bütün memurları anarşik bölgelere sürmüştür. 

Sayın Bahir Ersoy'un hukuka aykırı bu icraatını, 
«devlet memurluğu kariyerinden gelmediğim için bi
lemedim, bilmeden yaptım» demeye hakkı yoktur. 
Yüksek ve yardımcı idarecilerini, tarafsız, hukuka say
gılı kişilerden seçmesi gerekirdi. Cumhuriyet Halk 
Partisi sayın sözcüsü, burada, iptal edilen imtihan
ların cumhuriyet kanunlarına aykırı şekilde sualler 
sorulması yüzünden yapıldığı hususunda beyanda bu
lundular. Eğer iddialarında samimi iseler Meclis Araş
tırması açılmasına olumlu oy versinler, gerçekler Mec
lisin önünde ve milletin huzurunda meydana çıksın. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Resmi yazı ne
dir? Türkçe değil mi? 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Resmi ya
zı uydurulmuştur, bunlar sahtedir, sahteliğini ispat et
mek, ortaya koymak için Meclis Araştırmasının açıl
masını- açılmasına karar vermeniz gerekir, hakikat
leri burada konuşalım. 

DOĞAN ONUR (istanbul) — Elindeki belgeleri 
göstererek.) Bunlar Çalışma Bakanlığının arşivinden 
alınmıştır. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Biz kaçmayız, ve
ririz. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Oy veri
niz, oy veriniz de hakikatler gün yüzüne çıksın. 

imtihan kazanmış, iş müfettişleri yeterlik imtiha
nını vermiş, müfettişliğe atanmış oldukları halde, son
radan uydurma bahaneler ve vesikalarla bu namuslu 
insanların işlerine son vermesi ne hakka, ne hukuka, 
ne adalete, ne de vicdana sığar. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü işçi me
mur ayırımı konusu Meclise getirilirse bir an evvel 
çıkarılması için olumlu tutum ve davranışta buluna
caklarını beyan ettiler, işçi memur ayırımı kararna
mesi ilan edilme safhasına gelmiştir, Meclisle ala
kası yoktur. 2 sene içinde Cumhuriyet Halk Partisi 
bu kararnameyi, bilhassa Çalışma eski Bakanı Bahir 
Ersoy, Başbakanlığa getirip 2 sene içinde 200 bin ça
lışan işçiyi alakadar eden bu kararnameyi çıkartma
mıştır. «işçinin yanındayız, fakirin yanındayız» de
melerine rağmen işçiyi ezen bir tutum ve davranış içi
ne girmiştir. 

Sendikaların hangisinin yetkili olduğu konusunda 
DİSK'i yetkili kılmak için akıl ve hayale sığmayan 
hile ve teşebbüslere, basikıya başvurmuştur. 

AYHAN ALTUĞ (istanbul) — Hile sizindir. 
FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Yüce Mec

lis, Meclis araştırması açılmasına karar verdiği tak
dirde bu konuya ait vesikaları, belgeleri Meclisin ve 
milletin huzuruna getireceğiz. 

Önergemiz hakkında müspet oy vereceğinizi ümit 
ederek Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum. (MSP 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu. 
Siyasi parti gruplarından başka söz isteyen?..* 

Yok. 
İlk imza sahibi olarak Sayın Kocal, buyurun 

efendim. 
A. BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın Başkan, 

bir dakika efendim. 
BAŞKAN — Sayın Ersoy, bir şey mi var efendim? 
A. BAHtR ERSOY (İstanbul) — Efendim, ben 

de söz isteyeceğim. Bir tartışma yapalım; zira sataş
malar vardır. 

BAŞKAN — Talep edersiniz gereğini düşünürüz 
efendim. Hangi konuda sataşma olduğunu da sözlü 
veya yazılı olarak bize lütfediniz ulaştırınız, inceleye
lim efendim. 

Buyurun Sayın Kocal, konuşma süreniz 10 dakika 
efendim. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi mil
letvekili arkadaşlarımla beraber eski Çalışma Bakanı 
Sayın Bahir Ersoy hakkında bir Meclis Araştırması 
talebinde bulunmuştuk. 
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Bu Meclis Araştırma talebimiz Sayın eski Çalış
ma Bakanının, yasaları, kanunları dinlemeyerek her 
şeyin üstünde olduğunu zanneden bir anlayışın ifa
desiyle, kendisini kanun ve yasalar çerçevesine getire
bilmek ve kanunları ve yasaları kendisine anlatabil
mek, içindi. 

Çalışma Bakanlığı, 29 Eylül 1979 yılında, 15021 
sayılı bir yönetmelik çıkartmış ve bu yönetmeliğin 
gerekli maddeleri ve fıkraları gereğince de, 28.12.1977 
tarihinde yazılı ve müteakiben de sözlü imtihanlar 
yapılmak suretiyle, Çalışma Bakanlığında iş müfet
tişliğine 103 arkadaş görevlendirilmişti. Bu 103 ar
kadaş görev aldıktan sonra yine Çalışma Bakanlığının 
bir yazısı ile kendilerine, gerekli imtihanı vermiş ol
duklarından, iş müfettişliği yardımcılığından, iş mü
fettişliğine geçmiş oldukları ve iş müfettişi olarak 
görev yapacakları bildirilmişti. Ama gel gör ki, 1978 
yılı başında Hükümeti devir ve teslim alan Cumhuri
yet Halk Partisi ve onun o zamanki Çalışma Bakanı 
Bahir Ersoy, bu 103 iş müfettişinin, içlerinde tanıdı
ğım, memur oluşu nedeniyle hiçbir siyasi partiye gir
meleri hukuken mümkün olmayan, ama sempatizan 
olarak içlerinde Cumhuriyet Halk Partili olanlar da 
vardı. Fakat, bu arkadaşlarımız, 103'ü de, hiçbir ta
nesi, yasa ve kanunların vermiş olduğu çizginin dı
şına çıkmamak kararında, yani DÎSK'in vermiş ol
duğu emirleri aynen uygulamama kararında idiler. 
Hak nerede ise, o hak üzerinde çalışma yapacakla
rını, Sayın Bahir Ersoy da çok iyi biliyorlardı. O ar
kadaşlar, yüzde yüz de, komünizme karşı bir anla
yış içerisinde idiler. Tabiidir ki, DÎSK'in ve komü
nizmin emrine girmeyin bu iş müfettişlerinin, Sayın 
eski Çalışma Bakanı Bahir Ersoy tarafından, yasalar 
ve kanunlar bir tarafa itilerek, görevlerine son veri
lecek. Sayın Bahir Ersoy'dan başka birşey beklemek 
zaten mümkün değildi. Kendi anlayışına göre görevi
ni yaptı. Ama, bizim, işte bir araştırma talep edişi
mizin nedenleri içerisinde, kendilerini yasaların üze
rinde zannedenlerin hangi makama gelirse gelsin bir 
gün Yüce Mecliste gerekli şekliyle hesap verecekle
rini unutmamalarını tekrar dile getirmek vardır, bu
nun için Meclis Araştırması vermiş bulunuyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu sözcüsü arkadaşı
mızın da ifade ettiği gibi, «Bu imtihanların yapılışın
da birtakım yolsuzluklar olmuş» dediler. Ve bu yol
suzlukları tespit etmek için de dört tane profesör ça
ğırılmış, bu profesörler imtihan kâğıtlarını, belgeleri
ni tekrar tetkik etmişler 10 üzerinden bilmem kaç not 
almışlar. Peki soralım, acaba o profesörler kimlerdir? 
İslimlerini açıklarlar mı? O profesörler kimlerdir? 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Kimdi p 
profesörter? 

TURAN KOCAL (Devamla) — Evet, araştırma 
açılsın o profesörleri de görelim; açılsın da onları da 
görelim. 

Ayrıca bu yazılı ve sözlü imtihanların yapılışında 
mademki usulsüzlükler olmuştu, neden acaba bu ya
zılı ve sözlü sorulu imtihanları yapan kişiler hakkın
da takibat açılmadı? Usulsüz hareket ettilerse onlar 
hakkında da bir işlem yapılması lazımdı. Neden ya
pılmadı? Sebep? Kurt - kuzu hikâyesi: «Ben seni yi
yeceğim.» Aşağı doğru da aksan dere; ben seni yiye
ceğim, yukarıya doğru da aksan yiyeceğim. Mesele 
bu. 

Uzun boylu vaktinizi almak istemiyorum. Biz, 
ilk imza sahibi olarak ben, Sayın eski Çalışma Ba
kanı Bahir Ersoy hakkında vermiş olduğumuz bu 
araştırma açılma talebimizin kabulü halinde, bütün 
dokümanlarıyla hakikaten yasa dinlemez bir bakan 
olduğunu bu kürsüden ispat edeceğiz, ve ispat etme
ye de hazırız. 

Hepinizden bu Araştırma önergesinin lehinde oy 
külanmanızı talep ediyorum, saygılarımı sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Değerli arkadaşlarım, önergeler üzerindeki görüş

meler tamamlanmış bulunmaktadır. 

Şimdi önergeleri, yani bu konuda bir Meclis 
Araştırması Komisyonu kurulması hususunu onayını
za sunuyorum: Kabul edenler lütfen işaret buyursun
lar... Anlaşılmadı, kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar efendim... Lütfediniz sonuca kadar işaret bu
yurunuz sayalım. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Araştırma açılması, komisyon kurulması hususu ka
bul edilmiştir efendim. (MHP ile MSP sıralarından 
alkışlar) 

Meclis Araştırması yapacak komisyonunun 15 
üyeden kurulmasını onayınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olmasını onayınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyonunun gerektirdiği Ankara dışında da gö
rev yapabilme hususunu onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — İkinci sırada, Antalya Milletvekili 
Sayın İhsan Ataöv ve 9 arkadaşının Konya Milletve
kili Sayın Mustafa Üstündağ'ın Bakanlığı zamanında 
yakınlarına Kıbrıs'ta menfaat sağladığı iddiasını sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi var. 

Hükümet daha evvel bir defa arandı, şimdi Hü
kümet yok, görüşmeleri sürdürüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümüze göre; bu öner
geyi tekrar okutacağım, daha sonra gruplara, önerge 
sahibine ve hükümete söz vereceğim. 

Önergeyi tekrar okutuyorum efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1974 CHP İktidar döneminde CHP Genel Sek

reteri ve eski Milli Eğitim Bakanı Sayın Mustafa 
Üstündağ'ın babası, annesi ve yeğenlerinin Kıbrıs'a 
İskân edildiği kendilerine ev, traktör ve narenciye 
bahçesi tahssisi yapıldığı iddia edilmektedir. 

Kıbrıs'a iskân edilecek vatandaşların malı mülkü 
olmaması gerekmektedir. Halbuki Üstündağ'ın aile
sinin Konya'da işlettikleri arazileri, çalıştırdıkları çi
mento, demir, yem, şeker bayilikleri olduğu gibi Yu
mak ti Genel Meclis Üyesi Hasan Balcı ile tır işlet
meciliği yaptıkları da ifade edilmektedir. Bu imkân
lar içerisinde olup da Kıbrıs'a iskân edilen vatandaş 
olacağını sanmıyorum. 

CHPsinin 10 aylık 1974 Hükümet döneminde Milli 
Eğitim Bakanı olan CHP Genel Sekreteri Mustafa 
Üstündağ'ın yalkını oldukları için bu imkâna kavuşan 
aile fertlerinin Kıbrıs'ta ve Konya'da zaman zaman 
ikâmet ettikleri söylenmektedir. 

Bu durum çeşitli yerlerde söylenip seçim meydan
larında da propaganda vesilesi ile iddialar tekrarlan
mıştır. Konu şimdiye kadar inkâr da edilmemiştir. 

Bu duruma göre 1974 CHP İktidarının 10 aylık 
döneminde Milli Eğitim Bakanı olan Mustafa Üstün
dağ'ın bakan olarak yakınlarına menfaat sağladığı 
iddialarının gerçek olup olmadığının tespiti için Ana
yasanın 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince bir 
Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Antalya İzmir 
İhsan Ataöv Şinasi Osma 

Kocaeli Eskişehir 
İbrahim Topuz İsmet Angı 

Bursa 
Özer Yılmaz 

Amasya 
Muhammet Kelleci 

Ordu 
Bilâl Taranoğlu 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Ordu 
Kemal Şensoy 

Gümüşhane 
Mehmet Çatalbaş 

BAŞKAN — Söz sırası Hükümet, siyasi parti 
grupları ve önerge sahipleri olarak belirlenmiş bulun
maktadır. 

Siyasi parti gruplarına ve Hükümete 20'şer dakika, 
önerge sahibine 10 dakika söz vereceğim. 

Şu ana kadar bize Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Erol Yeşilpınar'ın konuşacağı konusunda not 
geldi. 

Buyurun Sayın Yeşilpınar. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
Grubumuz adına Sayın Mehmet Tabir Şaşmaz ko
nuşacaklardır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Yeşilpınar, müddetiniz 20 dakikadır efen

dim. 
AP GRUBU ADINA EROL H. YEŞİLPINAR 

(İzmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ön
celikle Grubum ve şahsım adına hepinizi saygılarım
la selamlarım. 

Antalya Milletvekili Sayın ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşı tarafından Meclise verilen Araştırma Önerge
siyle su yüzüne çıkan ve şu anda müzakeresini yap
mak üzere olduğumuz konuyu yerinde tetkik etmek 
üzere; ben, Uşak Milletvekilli Sayın Galip Çetin, 
Adana Milletvekili Sayın Cevdet Akçalı ve Ağrı 
Milletvekili Sayın Kerem Şahin 1979 Mart ayı baş
larında Kıbrıs'a gittik. Yapmış olduğumuz tetiklik 
neticesi, elde etmiş okluğumuz bilgiler ve çekilen re
simler günlük yayın organı bir izmir gazetesiiınin 
2 Nisan 1979 gününde bu gazetenin nüshasında ya
yınlandı. 1,5 aylık derin ve şüphe uyandırıcı bir ses
sizlikten sonra Sayın Mustafa Üstündağ, bu gazete
ye ve ayrıca da, yayınının tekrarını yapan bir diğer 
istanbul gazetesine tekzip gönderdi. Tekzipte aynen 
şöyle deniliyordu, altını çizerek okuyorum: 

«Adalet Partili 4 parlamenterin, babam ve uy
duruk yeğenler ile ilgili beyanları neticesii yapmış ol
duğunuz yayın baştan aşağı yalandır. Bunun hesabı
nı mahkemede soracağım ve gerçekler yalanlarımızı 
yenecektik. Adı geçen yakınlarımın Kıbrıs'ta adları
na yazılı hiçbir malı yoktur. Babam, torunu olan 
Kadir Dedeoğlu'nun yanına turist olarak ziyarete 
gitmiştir. Burası sağlığıma iyi geliyor diyerek Kılb-
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rıs'a yerleşmek istedi. Ancak, ben, bumun doğru ol
mayacağını belirterek, kendisimi Türkiye'ye geri ge
tirttim. iftiracılar hakkında yasal yollara başvuraca
ğım» vesaire vesaire, bir yığın tehdit ve «Asarım, 
keserim» laflan. Evet, doğrudur. 

Sayım Milletvekilleri, Sayın Mustafa Üstündağ, 
babasını Kıbrıs'tan geri getirtmiştir. Ancak, bu geri 
getirtmenin tarihi, Sayın İhsan Ataöv'ün bu önerge
yi Meclise verdiği tarihten sonraya rastlar. 

tşin sarpa sardığının farkına varan Sayın Mustafa 
Üstündağ, babasını hemen Türkiye'ye geri getirtmiştir-
Şayet önerge kabul olur da, araştırma açılırsa ve Sa
yın Üstündağ da babasının pasaportunu kurulacak 
komisyona takdim ederlerse, ülkeye giriş vizesinin 
tarihinden bunu kolayca anlamak mümkün olacaktır. 

Ayrıca, Sayın Üstündağ, yeğenlerinin de Türki
ye'ye geri dönmeleri içlin kendilerine baskı yapmış. 
Anoalk, yeğenleri bunu kabul etmeyip Kıbrıs'ta kal
mışlardır. 

Değerli millet vekilleri, yapmış olduğum bu giriş
ten ve sunmuş olduğum bir yayın ve bu yayını ya
landır diye reddeden bir tekzipten sonra sizlere, 22 
adet belgeden parçalar okumak istiyorum. Bu belge
ler, kaybolması ve çalınması ühıtümaılleniıne karşı ço
ğaltılmış ve dört ayrı yerde, ayrı kasalarda, ayrı ay
rı dosyalar hainde muhafaza edilmektedir. Birtakım 
belge de İzmir, Konak Abbanık Şubesindeki 894 nu
maralı özel banka kasamda bulunmaktadır. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

MEHMET • DEDEOĞLU ^Kırklareli) — Yah
ya'nın belgeleriıni saklasanıa. 

EROL H. YESİLPINAR (Devamla) — Bu bel
gelerin edinilmesinde bizlere yardımcı olan kişiler 
Kıbrıs'ta baslkı altına alınmışlardır, ölümle tehdit 
edilmişlerdir, can ve mal güvenlikleri tehlikeye so
kulmuşlardır. Ancak şunu önemle belirtmek isterim 
bi, bu baskılar Sayın Mustafa Üstündağ ve ailesi 
fertlerinden değil, Sayın Üstündağ^, Cumhuriyet 
Halk Partisine ve onun geçmişteki hükümetime ya
ranmak isteyen kişilerce yapılmıştır. 

önce sizlere Lefkoşe Yenişehir Bölgesindeki, Se-
hfiıt Üsteğmen Mustafa Orhan Sakağında bulunan, 
Kıbrıs Türk Federe Devleti İçişleri Bakanlığı Nüfus 
Başyazmanlığı ve Kayıt Daliresinin arşivinden üç adet 
Kıbrıs Türk Federe Devleti göçmen kimlik kartım 
okumak istiyorum. Vatandaşlara ait bu üç adet ta
kip kartı fotoğraflıdır. 

(Birinci takip kartı : Numarası 105355. Adı, Ka
dir. Soyadı, Dedeoğlu. Doğum tamimi, 20 Nisan 1953. 
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i Tabiiyeti, Türkiye Cumhuriyeti. Baba adı, Abdullah: 
Baba Soyadı, Dedeoğlu. Ana adı, Ayşe. Ana Soyadı, 
Dedeoğlu. Adresi, 8/A, Lefkoşe Yolu, Polis Barikatı 
yanı - Mıagosa. Yetkili imzalar ve Kıbrıs Türk Fe
dere Devletinin mühürü. Bu kişi Sayın Mustaf a Üs
tündağ'ın öz yeğenıidıir. 

İkinci taklip kartı : Numarası, 107828. Adı, Hüse
yin. Soyadı, Üstündağ, Doğum tarihi, 1909. Tabiiye
ti, Türküye Cumlhuriyeti. Baba adı, Abdullah. Balba 
soyadı, Üstündağ. Ana adi, Emine, Ana soyadı Üs
tündağ, adres; Güvercinlik Köyü, numarası Y/104 
Magosa, 'ki bu ev numarası sonra Y/7'ye, daha son
ra da B/97'ye değiştirilmiştir, kartın üstünde mev
cuttur. Kartın altında Nüfus Başyazmanlığının yet
kili imzaları ve Kıbrıs Türk Federe Devleti mühü-

J rü vardır. Bu kişi Sayın Mustafa Üstündağ'ın öz ba-
I basıdır. 

Üçüncü takip kartı : Numarası 108129, adı Meh
met Seylit, soyadı Dedeoğlu, doğum tarihi 15 Kasım 
1950, tabiiyeti Türkiye Cumhuriyeti, baba adı Ab
dullah, baba soyadı Dedeoğlu, ana adı Ayşe, ana 
soyadı Dedeoğlu, adres; Lefkoşe yolu numara 106, 
Magosa. Bu kişi Sayın Mustafa Üstündağ'ın öz ye
ğenidir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kartların ve
riliş tarihi kaç? 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, niye 
bağırıyor bu adam? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Kartların veri
liş tarihini soruyorum, MC döneminde mi verildi 
diye. 

EROL H. YESİLPINAR (Devamla) — Mevcut 
ve yok edilmesi mümkün olmayan bu kayıtlara göre 
yukarıda adı geçen bu üç kişi hailen Kıbrıs'ın Tür
kiye'den göç etmiş vatandaşlarıdır ve Hüseyin Üs
tündağ'ın vatandaşlıktan çılkma arzusunu iıhtiva eden 
yazılı bir dileği de halen bu dairede mevcut değildir. 
şimdi belgelere geçiyorum: 

1. Kooperatifimizin (Güvercinlik Köyü Koope
ratifi) 59 numaralı ortağı Sayın Hüseyin Üstündağ' 
•m ortaklık durumunun özetidir. Köyümüz B/97 nu
maralı eve iskân edilmiş olan Hüseyin Üstündağ 
Kooperatifimize ortak olmuştur. Kooperatif serma
yemizden 10 adet hisse 'alarak kendisine 59 sıra nu
marası verilimiştl|r. Kendisine. 47 no.lu senet ile 
16.845 lira hayvan kredisi, 10 koyun ve bir koç, 46 
no.lu senetle de hayvan yemi kredisi verilmiştir. Yem 
kredisi kendisinden tahsil edilmiştir. Ancak 16.845 

I lira olan hayvan kredisi faiziyle birlikte hesaplan-
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mızda durmaktadır. Kendisine patates tohumu kre
disi verilmiştir, kendisine kuru ziraat kredisi veril-
mişüiır, kendisine 7,034 lira 259 no.lu makbuzla 
569 774 lira olan kooperatif kârından hiisse ödenmiş-
tir. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ne ödenmiş
tir? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Kâr pa
yı ödenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Türkcan rica ediyorum, ye
rinizden müdahale etmeyin efendim. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmiır) — Sayın Başkan, 
çarptırmasın. 

BAŞKAN — Efendim, sizin istediğiniz gibi ko
nuşmak zorunda değil ki hatip. 

NECCAR TÜRKCAN (îzmlir) — Tarihleri de 
söylesin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. Lütfedin, oturun. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — «Koope
ratifimizle halen ortaklık münasebetleri devam etmek
te olan 107 828 no.lu göçmen siıci! kartı hamili 59 
no.lu ortağımız Hüseyin Üstündağ'ın 17 891 lirahk 
vadesi geçen borcu kooperatifimiızce tahsil için icra 
yollarına başvuirulmuştur. Kıbrıs dahilinde almış ol
duğu kredilerden borcu olan bir kişinin btir göçme
nin nasıl Kıbrıs dışına çıkabildiğine hayret etmekte
yiz.» Güvercinlik Köyü Kalkınma Kooperatifi, Baş
kan Mustafa Yanarateş, Sekreter Döndü Topuz, im
zaları. 

«Yukarıdaki imzaların köyümüz kalkınma koope
ratifi yetkilileri Mustafa Yanarateş ve Döndü To-
puz'a aiıt olduğunu tasdi/k ederim.» Köy Muhtarlığı 
ve altında mühürlü belgesi. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Tarihlerini de 
söyle. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Tarihi
ni okuyayım mı? 7.8.1979'da düzenlenmiş bu belge. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Ne vakit ve
rilmiş? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — İkinci 
belge; «Güvercinlik Kalkınma Kooperatifi, koope
ratifimizin mevcut İçtüzüğüne göre kooperatifimize 
ortak olabilmek için köyümüzde ikamet etmek, ya 
Kıbrıs'lı Türık ya da Türkiye'den gelmiş göçmen ol
ması gerekmektedir. Bu niteliklerin haricinde bir 
kişinin, mesela yalın bir turistin kooperatifimize or
tak olması mümkün değildir. Kooperatifimizin mev
cut 106 ortağının tamamı köyümüzde ikamet etmiş 
olan, halen İkamet etmekte olan Kıbırıs'h Türk olan 
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ve Türkiye'den gelmiş Türk göçmen olan kişilerdir» 
Güvercinlk Köyü Kalkınma Kooperatifi ve Köy 

Muhtarlığının imza tasdiki. 
Bir fotoikopi (elindeki kâğıdı göstererek); bu fo

tokopide Sayın Hüseyin Üstündağ'ın kooperatife 
500 lira sermaye yatırarak ortak olduğunu gösteren 
61 275 no.lu tahsilat makbuzu. Bir fotokopi (ekinde
ki kâğıdı göstererek); kooperatifin ortak fihrist def
terinin 59 sıra numarasında kayıtlı Sayın Hüseyin 
Üstündağ, yaşı 70, Bir fotokopi (elindeki kâğıdı gös
tererek); kendisinin imzaladığı bir senet, kopperaıtif-
ten aldığı koyunlar ve bir koç karşılığı imzaladığı bir 
senet. Bu 47 numaralı senettir. Çok orijinaldir, va
desi 9.11.1980'dir. Bu senedin son taksit vadesi 9 Ka
sım 1980'd'r. Son taksit vadesi 9 Kasım 1980 olan 
bir senedin altına imza koyan bir kişi, bu tarihe ka
dar Ikooperatif ortağı kalacağına ve dolayısıyla Kıb
rıs'ta oturacağına dair iradesini beyan etmiş demek
tir. Yani Sayın Ataöv, bu Araştırma Önergesini ver
memiş olsaydı, Sayın Mustafa Üstündağ'ın babası, 
2 yeğeni gibi halen Kıbrıs'ta olacaktı kanısındayım. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Adamı niye tedirgin 
ettiniz? 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Konuyu çarp
tırıyorsun, ne zaman gitmiş? 

ORHAN BtRGİT (İstanbul) — O duymuyor, 
ben duyuyorum buradan, o duymaz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Konuyu 
bu hale Sayın Mustafa Üstündağ getirdiler efendim. 

BAŞKAN — Sayın Türkcan, rica ediyorum efen
dim, lütfediniz, yerinizden müdahale etmeyiniz 
efendim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bir senet.. 

MEHMET DEDEOĞLU (KırUareli) — Yahya 
Daroirel'in senedi mi? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Hayır 
efendim. 

Yine bir senet. Ben, Mustafa Üstündağ'ın baiba-
sı olan Sayın Hüseyin Üstündağ'ın oturma kastını ve 
turist olmadığını ispata çalışıyorum, beni yanlış an
lamayın. O kadar.. Burada Mustafa Üstündağ «Ba
bam turistti» diyor, ben oturma kastını ispata çalışı
yorum. Lütfen müdahale etmeyin. Bunlar önemli 
değil, oturma kastı, turis olmadığının ispatına çalışı
yorum. Yani bir kişinin, bize yalancı diyen bir kişi
nin bu beyanının yalan olduğunu ifade etmeye çalı
şıyorum, yanlış anlamayın. 

Yine bir kredi takip föyü, yine bir kredi taıkip fö-
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MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — O bel
geler ne zaman düzemlenımıiş? Senetin tarihlerini söy
ler misiniz? 

EROL H. YEŞÎLPINAR (Devamla) — Bir tahsi
lat... 

BAŞKAN — Sayın Dedeoğlu, rica ediyorum, 
mükerreren ben de ikaz ediyorum, siz de durmadan 
müdahale ediyorsunuz. Hatip istediği gibi konuşu
yor efendiim, yani illa tarih vermek zorunda değil 
demdkki. 

NECCAR TÜRKCAN (izmir) — Sayın Başkan, 
çarptırıyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, nasıl yapalım yani, Sayın 
Türkcan? Sayın Yeşilpınar'a burada dikte edemeyiz 
ki konuşma biçimini. Buyurunuz efendim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — 76 529 
numaralı bir makbuz var elimde (ki çok önemlidir) 
bu belge de çok değerli bir belgedir. Mesela Sayın 
Mustafa Üstündağ, bahse konu olan Hüseyin Üs-
tündağ benim babam olan kişi değildir, bir isim 
banzarliği olsa gerek diyebilir. Ancak, Sayın Üs-
tündağ'm gazetelere gönderdiği tekzibin 31 nci satı
rında bahsi geçen yeğeni Kadir Dedeoğlu ile dedesi 
Hüseyin Üstündağ bu fişte yan yana gelmişlerdir ve 
ikisinlin de islimleri vardır ve bu fişin üzerinde: «Hü
seyin Üstündağ adına yatıran Kadir Dedeoğlu» yaz
maktadır. Yani, o Hüseyin Üstündağ Sayın Musta
fa Üstündağ'ın babası olan Sayın Hüseyin Üstündağ' 
dır ve bunun tersini söylemek de mümkün değildir, 
çünkü fişin üzerinde Hüseyin Üstündağ adına yatı
ran torunu Kadir Dedeoğlu'nun imzası vardır ve is
mi vardır. 

Yine aynı şekilde bir fiş, madem müdahale edi
yorsunuz ben fazla ilerlemek istemiyorum. Yine bür 
fiş aynı şekilde... 

MEHMET DEDEOĞLU (Kurklareli) — Hangi 
tarihte vermliş, tarihini söyle. 

EROL H. YEŞILPINAR (Devamla) — Esasen 
tarihlere şimdi geleceğim, toprak tahsisleri, ev tah
misleri bunlar sonra yapılan işlemler orada turist ola
rak değil de oturma kastını ispat eden belgeler, çok 
acele ediyorsunuz. 

«Köyümüz sakinlerinden ve Türkiye'den gelmiş 
göçmen statüsü ile köyümüz B/97 kapı tahsis no.lu 
evde ikamet etmiş olan Hüseyin Üstündağ'ın yine 
köyümüz kalkınma kooperatifine borçlandırılarak 
kendisine verilmiş olan 10 adet koyun ve bir adet 
koç, 10 adet yavrulamış kuzusu, gerekli bakımları 
yapılmak ve merada güdülmek üzere geçici olarak 

bana bırakılmıştır. Ancak, koç ölmüştür. Halen ben
de bakımı, yapılan 10 koyun ve yavrusu 10 kuzusu 
vardır. Bu hayvanlar halen Hüseyin Üstündağ'a ait
tir. Bu hayvanlara ait kooperatif borcunu ödeyerek 

j bu hayvanların benim mülkiyetime geçmesini arzu-
lamaktadyım. 

Beyan ederim.» 
ABİ Gözütok : Kıbrıs Magosa Güvercinlik Köyü 

B/37, kapı numaralı evde oturan köy sakini, (imzası) 
«Yukarıdaki beyan köyümüz sakini Ali Gözütok 

tarafından huzurumuzda yapılmış ve imzalanmıştır. 
(Tasdik ederim) 

Köy Muhtarlığı.» 
Söz konusu Hüseyin Üstündağ, 1976 yılında tu

rist göçmen statüsü altında ve kendisine 107 828 göç
men sicil numarası verilerek köyümüzde bulunan 
B/97 kapı numaralı evde kendiıslJne iskân verilerek 
İskân edilmiştir. Kendisine toprak dağıtımında kö
yümüzde uygulanan norm üzerinden hesaplanarak 
33, 34, 35 ve 36 pafta numaralı toplam 153 dönüm 
arazi tahsis edilmiş ve işlenmek üzene kendisine ve-
riimişliir. Bu tarlaları işleyebilmek ve hayvancılık da 
yapabilmek için kendisi köyümüz kalkınma koope-
ratTiifiine 59 sıra numarası ile ortak olmuştur ve haten 
de ortaklığı devam etmektedir. 

Kendisine verilen araziler dışında, ayrıca 9 dö
nümlük bir narenciye bahçesi de tahsis edilmiştir. 
Bu bahçenin içinde köyümüzce numaralanmış olan 
kuyulardan 27 numaralı su kuyusu bulunmaktadır. 
Kalkınma kooperatifi tarafından kendisine verilen 
10 koyun ve 1 koçu Ali Gözütok isimi köyümüz sa
kinini, çoban olarak tutarak bakım için kendisine 
verilmiştir, ancak bu hayvanlar için kooperatif e olan 
borcunu halen ödememiştir ve kooperatifçe bu borç 
icraya intikal ettirilmliştir. 

Halen Hüseyin Üstündağ adına tahsisli olan 
B/97 kapı numaralı evde Hasan Yücetürk isimli bir 
kişi ailesi ile birlikte geçici olarak oturmaktadır, ara
zilerini de bazı köylüler geçici olarak işlemektedir
ler. 

Köyümüz sakinlerine «Bir müddet için Türkiye' 
ye gidiyorum» diyerek köyden ayrılan Hüseyin Üs
tündağ'ın köyümüz ve köyümüzdeki kalkınma koo
peratifi ile olan maddi ve manevi ilişkileri hukuken 
devam etmektedir. Taba 70'e herkes köyümüzde 
Hüseyin Üstündağ'ı çok iyi tanımaktadır, çünkü 1 
yıl 9 ay fiilen köyümüzde ikamet etmiştir. 

Kıbrıs - Magosa Güvercinlik Köyü Muhtarlığı 
Muhtar Lütfi Zararsız, Aza Nuri Çizzar. imzaları 

I ve Köy Muhtarlık mıühürü.» 
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Kıbrıs Türk Federe Devletinin mü'hürünü taşı- , 
yan bir belge, (Elindeki belgeyi gösterdi) I 

Kııbrıs Türk Federe Devletinin mühürünü taşıyan I 
ve Magosa Kaymakamlığı tarafından tasdiki yapıl- < 
mış olan ve üzeninde 57 tane köy sakininin ismi olan 
bu belge : «Güvercinlik 1976 yılı İçme suyu parası 
cetvelidir» adlı belge. Ve bu cetvelden sonra tahsilat. 

Bakınız «Tahsûlat makbuzu 17 975. Güvercinlik 
Köyü içme suyu sandığı ödeme makbuzu» 

«Güvercinlik Köyü sakinlerinden olan Bay Hü
seyin Üstündağ'dan 1977 devresi esnasında aşağıda 
gösterildiği şekilde, içme suyu için 100 lira tahsil 
edilnrştir. İçme suyu parası tahsil edilmiştir ve tah
silatı yapan ilgilinin imzası burada. 57 köy sakininin 
ismini ihtiva eden cetvelim Magosa Kaymakamlığın
ca onaylanması neticesi 17 975 sayılı makbuzla 1977 
yılı içme suyu parası olarak Sayın Hüseyin Üstün
dağ'dan 100 lira tahsil edilmiştir. Sanırım ki, her
hangi bir evde misafir, ya da bir ülkede turist olarak 
bulunanlar makbuzla içme suyu parası ödemezler. 

Ben, Hüseyin Üstündağ'ın, oğlu Mustafa Üs- I 
tündağ'm 'ifadesinde dediği gibi, turist değil, orada 
göçmen statüsüne tabi bir kişi olarak bulunduğunun 
ispatına çalışıyorum. Bize atılan, yalan denilen bir 
beyanı çürütmeye çalışıyorum. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — O ga-
'zetedetoi yazı size mi aitti? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — İşte bu 
açılardan bu iki belge çok değerli belgelerdir ve Sa
yın Hüseyin Üstündağ'ın oğlu Mustafa Üstündağ'ın 
dediği ve iddia ettiği gibi Kıbrıs'ta turist olarak de
ğil, ikamete raptedilmiş göçmen olarak bulunduğunu 
kanıtlayan en önemli delil ve belgedir. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Makbuzsuz 
para verilmez. Makbuza belge denilmez. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Adalet 
Partisinin şerefli dört milletvekiline ve Türk basını
nın Basın Ahlak Yasasına uymuş şerefli iki yayın 
organına müfteri ve yalancı damgasını vurarak onla
ra kara çalan Sayın Mustafa Üstündağ'ın bu 2 belge 
karşısında ne duruma düştüğünün ifadesini siz sa
yın milletvekillerine bırakıyorum. 

ORHAN BİRGlT (Istambul) — O milletvekille
rinden biri Mustafa Üstündağ'a telefon ettiği zaman 
ben yanındaydım. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar 2 dakikanız var. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — 55 imza

lı bir belge. Ben Sayın Mustafa Üstündağ'a telefon 
ettiğimde şunu söyledim : «6 belge yayınlandı gaze- J 

. telerde. Yanılıp da Hüseyin Üstündağ benim babam 
I değildir demeyiniz, çünkü üzülerek diğer 16 belgeyi 
1 de yayınlamak mecburiyetinde kalırız» dedim. Bir 
I milletvekilinin daha fazla küçülmesine gönlüm razı 

olmadığı için böyle bir ikazda bulundum. - . 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bazı pazarlıklar 
istedin, yapma... 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, Sayın Yeşilpınar 
ben duyuramadım belki zatıalinize, 2 dakikanız var 
efendim. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Oldu 
efendim, toparlıyorum. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ocak Gazetesi 
de araya girdi hatta Erolcuğum, biliyorsun. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — «İlgili 
makama, köyümüzün eski sakinlerinden Türkiye 
kayıtlarına göre 1909 Konya ve Kıbrıs kayıtlarına 
göre 1909 Köprü -ki, Sayın Hüseyin Üstündağ'a bir 
doğum yeri uydurmuşlar Kıbrıs'ta- doğumlu ve 
107828 no.lu sicil kartı sahibi Hüseyin Üstündağ'ın, 

I yine köyümüz sakinlerimden Hasan Yücetück'ün ha
len oturmakta olduğu B/97 kapı tahsis numaralı ev
de, hepimiz gibi göçmen statüsüne tabi olarak bir 
müddet oturduğunu ve köyümüzde ikamet ettiğini 
bayan ederiz.» 

55 adet imza. 
Sadık Üstündağ : Mustafa Üstündağ'ın sülalesin

den bir kişi. 

«Köyümüz sakinlerinden Hüseyin Üstündağ'ın 
yakını olan ve halen Magosa'nın Maıraş bölgesinde 
bahçecilik yapmakta olan Sadık Üstündağ, 1977 yı
lında köyümüz rezervli arazisinden tarla tahsisi ala
rak 40 dönüm arpa ve buğday ekmiştir, bu araziye 
ait 1977 yılı desıteban parası, yani köy bekçi parası 
80 Bâra olarak tahakkuk etmiş, bu paranın ödenip 
ödenmediği hususu muhtarhğımızca bilinmemekte
dir.» 

Magosa Güvercinlik Köyü Muhtarlığı ve imza
lar. 

Ve bu paranın da halen tahsil edilmediğine ve 
kayıtlarda ismen durduğuna dair - işim önemli bi
zim için, para önemli değil - bir belge. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Sizin 
zaten parayla işiniz yoktur. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bir paf
ta. Bu pafta Magosa bölgesinden bir paftadır. Der
hal izahına geçiyorum, vaktim azaldı. 

Kadir Dedeoğlu'na, inceleme dağıüm komisyo
nunun 203 sayılı kararıyla, Ayluka bölgesi Lefkoşe 
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yolıu Barikat yanı, Ulıuçam Caddesindeki 8/A kapı mu-
maralı bahçel'ü ev tahsis oljunımıuşitur. Bu evin gerisin-
dekü tarımsal kaynaklar ise şöyledir; bir imparator
luk. 

33/3 - E pafta 78/1 parselde 18.2 hükümet dönü
mü - yani büyük dönüm - karşılığı narenciye. 

33/3-E 79 parselde 11.1 hükümet dönümü ve bah
çe numarası 10 olan sulu arazi. Bu arazi Maigosa 3'lü 
komitesi tarafından verilmiştir. 

Kapalı modern bir sera bahçesi. Bu bahçeler içe
risinde bin tavukluk bir tavukçuluk işletmesi. 3 adet 
derin kazılmış kuyu ve 3 adet kuvvetli basınçlı de
rin kuyu su pompası ve ayrıca da gayri resmii ola
rak Sakarya Paketlenme Evi yanındaki 67 kapı nu
maralı canlı balık restoranı. L - 920 sarı plakalı bir 
otomobil ve plakasız bir kamyonet. 

Değerli milletvekilleri, esasında Kıbrıs Eşdeğer 
Mal Yasasınla göre 5 nüfusa kadar olan bir aileye 6 
ila 7 küçük dönüm - büyük dönüm değil - arası na
renciye ve 1 dönüm 2 evlek sulu arazi verilmesi ge
rekirken, partizanca çeşitli baskılat ve kayırmalar 
neticesinde bu kişilere 5 - 6 misli fazla gayri menkul 
tahsisi yapılmıştır. 

Ayrıca da verilen bu arazilerin sınırlarında bu
lunan vakıf arazileri de - paftada gözüküyor - baş
kalarına tahsis edilmeyerek, kiraya verilmeyerek 
«Dedeoğiu» soyadlı yeğenlerin kullanımına bırakıl
mış < 

BAŞKAN — Sayın Yeşllpınar, süreniz geçti. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Toparlı

yorum efendim. 
BAŞKAN — Toparlamak değil de, bitirin efen

dim, yani toparlama zamanı da geçti. 
MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Çok da

ğıttı kendisini, kolay kolay toparlayamaz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bitiriyo
rum efendlim, müsaade ederlerse bitireceğim. 

BAŞKAN — Müsaade zaten ediyorlar, yok böy
le bir şey. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Yeğen
lere hep soracağız. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, Kıbrıs'ta şu anda bile Mayıs 1978'den 
önce usulüne uygun olarak yerleşmek niyetiyle Kıb
rıs'a gitmiş işlemlerini tamamlamış ve kendilerine 
halen bliır mesken ve yeteri arazi tahsis edilmemiş 
olan birçok şehit ailesi, şehit babası, şehit anası, 
şehit kardeşi, Barış Harekâtına katılmış birçok gazi 
ve sakat kalmış kişi ve Güney'deki mal ve mülkünü 
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bırakıp Kuzey'e göç etmiş birçok göçmen Türk ai
lesi mevcut iken, Üstündağ ve Dedeoğiu soyadlarını 
taşıyan babalara, yeğenlere tanınan bu ayrıcalı ve 
yasa dışı işlemin hesabı mutlaka sorulmalıdır ve ne
denleri araştırılmalıdır. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Bravo, 
yeğenlere hep soracağız. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Geçmiş
te «yeğen» edebiyatı yaparak, yüce milletimizi alda
tarak hükümet olanlar, bugün kendilerine ait 1 değil 
2 adet yeğenlerinin ve üstüne bir de babalarının he
saplarını vermek mecburiyetindedirler. 

Kıbrıs'ta Üstündağ ve Dedeoğiu soyadları üze
rine kayıtlı gayri menkullerin bugünkü rayiç değeri 
40 milyonun üzerindedir ve alıcıyım, 40 milyonun 
üzerindedir. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Sen 40 
milyon eder misin? 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, Sayın Yeşilpınar... 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Vallahi 

benim 40 milyon edip etmediğimi bilmiyorum ama; 
sizin 5 para etmediğimizi biliyorum. -(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, şimdi karşılıklı 
sohbete de zamanınız kalmadı, çünkü 5 dakika geçti 
süreniz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Tüm bu 
konuların araştırılması ve gerçeğin bir kere daha ka
muoyu önüne sergilenmesi amacıyla grubum oyu 
müspet olacaktır. Şayet önerge kabul edilirse, kuru
lacak olan Araştırma Komisyonunun çalışmalarını en 
kısa b'r zamanda tamamlayalbilmesi için, elimizde olan 
ve' zamanın müsaadesizliği nispetinde sunamadığımız 
olan bilgelerle birlikte bu komisyonun emrinde ola
cağımızı bildirir, bu duygularımla şahsım ve grubum 
adıma Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP sıraların
dan alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstaribul) — Ocak Gazetesinin 
de sana selamı var Erol'cuğum. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bırak bun
ları., bırak. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
adına Sayın Tahir Şaşmaz. 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Şaşmaz: bir dakikanızı alayım. 
Buyurun Sayın Erdem. 
TARHAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Meclis Araştırması anlayışınıza katılmıyorum, bunu 
Heyeti Umumiyeye arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığın?.. 
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TARHAN ERDEM (İstanbul) — Başkanlığın, 
Meclis Araştırması uygulaması anlayışına katılmıyo
rum; bu husustaki fikrimi Umumi Heyete, Genel Ku
rula arz etmek istyorum. 

BAŞKAN — Yani getiriliş mi, müzakere biçimi 
mi, nedir? 

TARHAN ERDEM (İstanbul) — Müzakere biçi
minize ve anlayışınıza. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARHAN ERDEM (İstanbul) — Sayın Başkan, 

y«-n arkadaşlarım; 

Görüşülmekte odan Meclis Araştırma konusuyla, 
bundan öncekiyle de, şimdi görüşmekte olduğumuzun 
konusuyla da ilgili sizleri rahatsız etmeyeceğim. An
cak, Meclis Araşltırması, araştırma uygulaması, bugün 
Milisimizde, kanımca, çok yanlış uygulandığı için, 
çok yanlış noktalara doğru Büyük Millet Meclisini 
götürdüğü endişesiyle bazı görüşlerimi arz etmeye ça
lışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, Meclis Araştırması Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin denetim yolları başlığı ile 
Anayasamızda 88 nci maddede yazılmaktadır ve eğer 
tabiri caiz ise tanımlanmaktadır. Meclis Araşltırması 
her iki Meclisin de yetkilerimdendir. Meclis Araştır-
ması 'belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan ince
lemeden ibarettir. Anayasamızın metni budur; belli 
bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden iba
rettir. 

Eğer denetim yapıyorsak, şu anda yaptığımız gö
rüşmeler bir denetim ise; denetim, içimizdıen veya 
vatandaşlarımızdan herhangi birinin işlemleri ve ey
lemleri hakkında denetim, Anayasamızda Türkiye Bü
yük Millet M'eclis'inin denetim yollarında değil, yargı 
erkinin kullanılma bölümünde düzenlenımliş ve orada 
tanımlanmıştır. 

Denetimden amaç şudur; Türkiye Büyük Millet 
Meclisine karşı sorumlu hükümetin veya başbaka
nın veya bakanlardan birisinün işlem ve eylemleri hak
kında denetim söz konusudur. 

İkinci arzım da şu; Araştırma ile soruşturma ara
sında, Anayasa hukukumuzun getirdiği fevkalade 
önemli, ciddi farktır. Araştırma, bir konu hakkında 
Meclisin fikir edinmesidir, bilgi edinmesidir. Soruş
turma, hükümetin veya üyelerinden herhangi birinin, 
hükümet etme yetkisini kullanarak yaptığı jşlemlerden 
dolayı cezai sorumluluğa da dönüşebilecek bir soruş
turmadır. Vargı ile Meclis denetimi arasında sınırda 
bulunan bir iştir, bir çalışma alanıdır. 

Halen yapmakta olduğumuz şey, arkadaşlarımın 
konuşmalarından gördüğüm, bir eski bakanın veya ba
kanların, bakanlık faaliyetleri sırasındaki işlemlerinin 
Meclis kürsüsünde suçlanması haline dönüşmüştür. Bu 
yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisinde değil, 1876' 
dan. itibaren ilik Kanunî Esasiye ile kurulan Meclisi 
Mebusandan itibaren Millet Meclisinin Türkiye'de 
ve bütün dünyada kaçındığı, elini sürmek istemediği 
konulardan birisidir. Yargıya yasama organı el attığı 
zaman bu işin sonunun nereye gideceğini hiç kimse 
bilemez ve sınırını da koyamaz. Yapmakta olduğu
nuz şey, mevcut bakanlardan birinin yargılanması de
ğil, 3 sene önceki bir balkanın veya 2 ay önceki bir 
bakanın faaliyetlerine el atmış durumdasınız ve bunu 
burada suçlamaktasınız ve bunu burada muhakeme 
etmektesiniz. Bu, simidi bir siyasi platform olarak bu
rada bir siyasi sonuç almak için kullanılabilir. Cum
huriyet taHühii, Birimci Meclisten itibaren, 1957 sonra
sında, 1920- 1923 arasında bunun çök değişik model
lerini görmüştür, acılarını çekmiştir. Onun için, sayın 
üyelerimizin bu konuda dikkatini çekmek istiyorum. 

'Bir üçüncü konu aydınlanma konusudur. Konu
dan aydınlanmak başka bir şeydir,-bir kişinin, siyasi 
bir kişiniın yaptıklarından aydınlanmak, onun faali
yetlerini siyasi kürsüde, Mıeclis kürsüsünde eleştirmek, 
irdelemek başka bir şeydir. 

Anayasamız çok değişlik yollarla siyasi kişilerin, 
hükümet adamlarının, bakanların nalsıl denetlenece
ğini, nasıl yargılanacağını alçılk açık yazmıştır. Meclis 
Araştırması hakkında Hukuk Fakültemizde yapılmış 
bir doktora tezi de vardır. Deminden beri size arz 
etmek istediğim, arz etmeye çalıştığım konuyu teh
likeli görerek uzun uzun yazmıştır, örneklerini ver
mektedir. Sizi şu saatte okuyaralk rahatsız etmek is
temiyorum; kütüphanemizde vardır, Sayın Erdal 
Onar'ın doktora tezli. 

Öztetlersem; Sayın Başkanıma istirham ediyorum. 
bu müzakereyi burada hiç değilse kendileri incelemek 
için, benim sözlerimi lütfedip kesisinler. 

Meclislimizi, vatandaşlarımızın işlem ve eylemleri
nin yargılandığı bir siyasi merkez olmaktan kurtara
lım. Kendimizi siyasi insanlar olarak, Türk Milleline 
karşı sorumlu, demokrasiye inanmış, Cumfhuriyet'e 
inanmış insanlar olarak, kendimizi ilk devlet kurul
duğundan bugüne kadar binlerce yıldan beri ayrıl
mış, yasama, yargı ve yürütme eriklerinin kullanılma 
alanlarının içine hep beraber sokmayalım. 

Biz, yasama organıyız. Neyi yapabilip, neyi yapa
mayacağımız çök açık bellidir. Belli olmasa bile bin-
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lerce yıllık devlet hayatı bize bunu öğretmiş olmaîı- I 
dır. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar.) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdem. I 
Değerli arkadaşlarım, Meclis Araştırmalarının I 

hangi konuda ve hangi amaca ulaşmak için verileceği 
hususu gerek Anyasamızda ve gerekse İçtüzüğümüzde 
belirlenmiş bulunmaktadır. J 

Meclis Araştırmaları belli bir konuda bilgi edinil
mek için veriliyor. Bu Meclis Araştırması görülme- I 
lerinden sonra Genel Kurullar, hakkında Meclis Araş-
ıtırma'sı istenilen bakan veya başbakan veya diğer ilgi
liler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzü
ğünün gereği olarak eğer mali, cezai bir sorumluluk ge- I 
rektirecek nitelikte görür ise, daha sonra bu yola teves-
>sül etme olanağı ve yolu açılmış oluyor. Bunun dışında 
'bir 'başka nreyyidesi yok. Mille't Mecli'si Başkanlığının öı 
bugüne kadar izlediği yol budur ve gerek Anayasa
mıza ve gerekse İçtüzüğümüze uygun olduğu kanaa
tindeyiz izlediğimiz yolun. I 

Teşekkür ederim Sayın Erdem. 

Değerli arkadaşlarım, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu adına Sayın Taıh'ir Şaşmaz söz istediler; bu
yurun Sayın Şaşmaz. 

MHP GRUBU ADİNA MEHMET TAHİR ŞAŞ
MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin 
değerli üyelerini, şahsım ve Grubum adına saygıyla 
selâmlıyorum. 

Sayın üyeler, halkın itibar oylarını alıp, Meclis 
üyeliği şerefine hak kazananlar olarak, en ufak bir 
lekenin dahi yakıştırılamayacağı temizlikte, dürüst
lükte olmamız, başta gelen gayemiz olmalıdır. Vatan
daşların bizlere karşı duymuş olduğu saygınlığı yok 
etmemek için, azami gayreti ve titizliği göstermemiz 
gerekir. Şahsi kanaattim olarak, Yüce Meclisin üyesi I 
bulunan her arkadaşımın bu hususta en haisas titizliği I 
gösterdiğinden eminiz. Bundan en ufak ıbir şüphe
miz olmadığını da peşinen belirtmek isterim. Ancak, 
bütün bu iyi niyetli değerlendirmelerimize rağmen, 
üzücü suçlamıalara maruz kalan üyelerimize yönelti
len ithamlara şahit olmanın ezikliğinden bir türlü 
kurtulanııyoruz. Tabii, hesabı kitabı yapılmadan, aslı 
astarı soruşturulmadan yapılan bütün bu suçlamalar j 
neticesinde, tamiri mümkün olamayacak yarayı de
mokrasimiz almaktadır. Öyle ki, vatandaş haklı ola
rak, tiksintiye varabilecek bir derecede, öfke ve ha
yal kırıklığı içerisinde; «Bizler sizleri şahsi çıkarları- I 
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nızın peşinde koşasınız, hertürlü hileli menfaat tez
gâhtarlığını yapasınız diye mi seçip gönderdik, yoksa 
sizlere rey veren bu çilekeş millete refah içinde bir 
hayat sürdürebilmelerinin yolunu aramanız, toplum 
saadetini, emniyetini sağlamanız için mi gönderdik» 
demektedirler. 

Bizlerden itimatlarını esirgemeyen bu aziz mille
timizi düş kırıklığına uğratmaya hiçbirimizin hakkı 
yoktur. Aksi halde çok büyük bir yanlışın, çok büyük 
bir insafsızlığın meydana gelişinin başta gelen tertip-
çisi olma durumuna düşmüş oluruz. Maalesef aksini 
iddia edemeyeceğimiz birçok ağır ifchamilar Meclis 
tutaklarına dün de bugün de geçmiş bulunmaktadır. 
Gülünç ithamlar da yapılmıştır, haklı, gerçekçi ithamlar 
da yapılmıştır. Sırf demagojiye yönelik çamur atmalar 
olmuştur bazen; çamuru tutmazsa bile izli kalır hesa'bı 
düşünülerek. Skanıdala yol açabilecek büyük yolsuz
lukların yapıldığı belgeleriyle tespit edilen menfaat 
şebekelerin ortaya çıkardığı durumlar da 'olmuştur 

Hani etme, bulma dünyasıdır derler; dün siyasi 
çıkar hesabıyla hareket eden, ezeli ve ebedi muhale
fetten başka hiçbir şeyi beceremeyecek olan malum 
bir partinin birçok üyelerinin gerçekle hiçbir alakası 
olmamasına rağmen, habbeyi kubbe yaparcasına, 
yersiz, insafsız suçlamaları olmuştur. Halkçılık ede
biyatları, çerçevesinde neler söylenmemiştir, neler. 
Tabii, neticede iddia ettikleri ithamların hakikatle ala
kası olmadığını kendileri de anlamışlardır sanırım. 
Bir noktada halk verelim, sırf, yıkıcı, parçalayıcı mu
halefeti meslek edinenlere; koltuk ihsainıyla yapmış ol
dukları kırk bohçalı iktidarları dönemimde acaba hal
ka dönük ne gibi yüce duygularla hareket edüp, hangi 
sosyal imkânları sağlayabildiler? Tabii ki, hiç. 

Peki dün insafsızca isnatlarda bulunanlar, bugün 
kendileri çok ağır ithamlara maruz kaldılar, hem de 
belgeleriyle, raporlarıyla. Hangisine «Asılsızdır», di-
yebildiler? Bir bakanın kardeşinlin kaçakçılık yaptığı
nın aksini ispatlayabildiler mi? 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Kaçmadılar, hepsi 
burada. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Koo
peratifçilik dümeniyle baldız hanımlara yağ ticaretiyle 
çıkar temin eimenin gerçek dışı olduğunu kanıtlaya
bildiler mi? (CHP sıralarından gürültüler) 

Pek az baskı yapan... 
BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, Sayın Şaşmaz, beni 

bir dakika dinler misiniz? 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Bu

yurun beyefendi. 
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BAŞKAN — Araştırma önergesinin konusu ma
lum, değil mi efendim? Malum, zatıâlinizce, 

MEMET TAHÎR ŞAŞMAZ (Devamla) — Ma
lum efendim, geçiyorum. 

BAŞKAN — Şiımjd'i, mie bir başka kardeşim, yol
suzluğu ıkomu, ne de başka bir olay ıkıomu. Şimdi Sa
yım Üsıiünıdağ'ım yaıkiimlarımıım Kılbnııs'a yedaşıtlirildıiğ'i' 
ve oırajdain ımenıfaat ıteimlim. edildiği giibıi bir liddıiıa var. 
©umun üzerimde konuşunuz, rica ediyorum. Bir daha 
lilfcaza ımjabal varımayaceğiınjizi sianıiyoıruım, rica, edi
yorum 

MEHMET TAMİR .ŞAŞMAZ (Davamla) — Geli
yorum Zalteım. Yeğenler fıalliaın dıa sayıldı. Onun fiçiım 
hatırlatmak Ihalbınndia. 

Teşekkür ederimi. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. Konunun, dışınla 

çılklalftimlaımiaıya çalıışıırıım, rieıa ederim. 
•MEHMET TAHliR ŞAŞMAZ (Devamla) — Ve 

mliihaıyat komuışıurkıam keındinıi fazilet ıfliımısai, ıkendlimdem 
'gayırüisiiınıin ise ınezaliat mönısulbuiymuş gütni tieğerıiıandıir-
ımeyi marifet sanıaln CHP Genel Sekreteri Sayını Üs-
tüımdağ ıhlaJklkıınJda Aınıayasamın 88 inici muaddeslimlim 2 mcıi 
fııknası 'gereğince Sayım Atalöv vıe arkadaşları ilarafım,-
idalm ıMöciis Anaştaırnası iistanımiiişitir. 

IBıuigjüın yüksek huzurlarımızda Üstümdağ'ımı, hem de 
balllklçıllılk edebiyatlara, yapamak şöhrete ulaşmış olan 
Sayım Üsıtlüındağ'ıra babası, ammesi ve yeğeınlerimrim 
Kılbrııs'ıa lislkıân edildiği, kendilerimle öv, traıkfcör ve na-
'nanıcıiye ıbiaihiçıesii tahsisi yaıpıllduğüna dair iddialar, tariv-
Şulmialkltadır. Tespit edebildiğiımjiz kadarıyla Kıbrıs'a 
yerieşiüirileoek Iklknısalleiriim ımıalı, mülkü olmaması ge-
tfakmıaktedir. Oysa Üisıtüınidıağ ailesinin (Konya'da işlat-
itlüklarH arazileri, çıaluşiti'ridıtolıan çümemto, demir, 'yem;, 
ışıakıer bayilikleri olduğu; bunlarım yaım sura Yumak 
i l Gemial Miacfei; Üyesi Hasan Balcı iite TIR İşlst-
ımieoiiliği yaptıkları dıa bazı mahalli kilimıseılıer tarafım
dan ifade edilmektedir. 

IBU kadar (kokanlarımı sahibi olan tinisanlamm Kıb-
ırıs'ıta lislkânıa Ihalk kazanıp ıkjazanıamıayaaağı yolundaki! 
ıkararn Yüüe Mıeelliıs üyelerinim talkdirleriine suınıuıyoınuımı. 

1974 lyılıınldıalkli 1Q aylık CHP iktidarıi döneminde 
Sayım Osıtüınıdağ'ım yaikımllıarıınıa sağlanan, hu mıenfialaıt 
hiadiısesli çeşlMü yanlarda islöylemip, 'seçiiım, meydanilarım,-
ıda propaganda sermayesi yapılmıştır, halen bu ko
nuda bir limıkjânda bulunulmamıştır. 

(MEHMET DEDEOĞLU (KHlklarelıi) — Tekzip 
var, tekzip., 

MEHMET TAHÎıR ŞAŞMıAZ (Devamla) — Kem-
diınıi an yüce sananlarım, an özge duygularım edebiyat 

slîımısıarcıllığıınii yapanlarım gerçek yömileriyie, yaptık
larıyla söylediklerinin birbiriyle uyum halinde mi, 
yolkjsia tezat ihlalimde rnıi hulumduğu'nıum ibellrlemımıesi ve 
asıl ö'nıemılıi lalıanı Yüce Parilıamenıto lüyeiî'aniıntiını zam 
altınıda Ikaikn'akitıan kjuırıtulımialannın, 'öam'imli vıe ger|çeik-
ılıerim güm ışığıma ısengilamabilmasii iiçiim. Yüce Meclis 
lüyelar'iıniim MecDils Sonuşituınmlaısımiın açılması lehiinde oy 
Ikulainımialarımı ıtamıennli ediyor, ıhepüıniize s'aygiilarımı 
ısulniuyomum. î(M'HP ve AP sınalarımdıam: alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşekkür. adarlim Sayım Şaşmaz. 
Cuimıhurıiıyet Halk (Parltlisıi Grubu adıma Sayım; Or

han Akbulut, buyurıunıuz efendim. (CHP sırıailarından 
lallkıışjlıarı). 

IGHP GRUBU ADINA ORHAN AKBULUT 
i(!Sivas) — Sayım 'Bıaşkam, değeırlüi ımlilleıtivekiMerıi; 

'Sayın 'ihsanı Atalöv ve arkadaşları ıtarafıınidam venilen 
araşltı'rmıa ömlengasiimıdelkıi iddiaları baikikımdıa tam' bir 
açııkblklıa Cumhuriyet 'Halik Parılllsi'nlimı görüşüınia olta
ya toymaya çıaliişiacağımı. 

Adalet Parıtliısiniim Sayım sözcüsü Yeşıilıpiıniar, Ada
let Faııtiısıiınliin, yoisuzlıuklair ikomıusıumdia basında açık, 
isseçlilk Iballgalar yayınlliaınıırkian; bu yolsuzlıuıklar bağım
sız yangı oırgamlarımca kanana bağlanırken, Mecllis 
Gemel Kurulu «Hırsız Başbakan» •sıaslerliyl'e çımılıarıkıan 
rnddeln suısikum kaldııklanmı.. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Başkam, bu lafla
rın ne alakası var? (AP sıralarından gürüüıtübr:) 

ORHAN AlKBÜLUT (Dıövamıla.) — Bugün, bıiır iç 
dökmie, bim hımıç aılıma güıdüısüyle ıhırçınılaşıtLtkllarrni 
gerçielkltein üzüntüyle göraııekıtayiiz. (AP sırailanmdıan. 
igünülMüıler) 

Sayım Yeşilipımar... (AP sıraları nidan gür|üilıtiüler) 
Sayım Yeşiipınıaır «Daiviadam vaz geçensaniz p'artlî de-
ğiıŞltinaceğim» deidıiğümıize 'üamıik oilduğumu ılıfade eder
sem, sanıiyoınum iki em azımdan omurlu 'inşam: olarak 
bu çatınım altımda, ve hele hele Adiaüeıt F'ar&ıi suriala1-
nımdia otUTimiamanız lazım geliir. (IAP sırala'nındam gü-
rıüllıtüler. IBaşikamım itokimağt vurıması) 

EROL H. YEŞtiLPINAR (İzmir) — Hafoetmıişsıin 
sen, benli Gnulbum da, basım da blil'i'r. 

İBAŞKAN — Sayıln, Akbulüt, sliz de lütfen, konuya 
dömlün efiandıim. 

EROL H. YEŞlıLPINAR (İzmıir) — Sayım Bıaş
kam sataşma vardur, Şöz listiıyorum, efendiim. 

İBAŞKA'N — Zamanı geİdiğiimlde iistensûniiz, fcakjdiir 
ediarî veri'niz veya vermeyiz. 

EROL H. YEŞİLPINAR (izmir) — Mahmut 
Türikmiemioğlm'maım bana ıtrainsfer tekili f atıtiiğimli tarih-
teniıyfe açılklayayım liısıtensıemiz. 
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BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, Lütfediniz, oturu
muz efendim. Siz konuşurken 'arkadaşlarımız mümkün 
olduğu ıkjaıdıar susmiaya çalıştılar, dinlemeye çalıştı-
laı'. Lütfen efendim lütfen,. (AP ve CHP sıralarından 
(Gürültüler) 

lORHAN AKIBULUT (Devamla) — Sayın Baş
aklan, ıkjoınıuşaimiilylorıuım. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, hatibi diin-
leyicillm. 

ORHAN lAKBULUT (Devamla) — Sayın Yeşıil-
pınar iddialar ortaya (konduğu ziaımain.. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmlir) — Benden değil, 
Saym ÜsiDüındağ'ıdan balhısiet. (CHP sıralarından gürül-
ıtüler) 

ORHAN AKBULUT (Devamla) — Efendim lüt
fen, ben sizi gayet sakin dinledim, lütfedin siz de 
dinleyin. 

EROL H. YEŞİLP1NAR (İzmir) — önergeden 
bahset, ortada bir konu var. 

ORHAN AKBULUT (Devamla) — Beyefendi, 
ben konuyu bütün ayrıntılarıyla bütün açıklığıyla or
taya koyuyorum. Lütfedin dinleyin, göreceksiniz ha
kikatleri. 

Sayın Yeşilpınar bu iddialar karşısında, Cumhuri
yet Halk Partisi Genel Sekreterinin 1,5 ay sonra ga
zetelere zorunlu olarak bir tekzip gönderdiğini söy
lemektedir. Basın mensupları ve basınla uzaktan ya
kından ilişkisi olan arkadaşlar bilir ki, mahkeme ka
nalıyla gönderilen tekzipler anında yayınlanma'' Mah
keme, tekzibin yapılıp yapılmayacağına karar verir. 
Basınla yakından uzaktan ilgili olan arkadaşlar bu
nu. bilirler. Bu bakımdan da süre uzar. 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda - elbetteki Sayın 
Tarhan'ın belirttiği gibi - bir polemik konusu yap
mak istemiyorum; ama gerçekleri bütün açıklığıyla 
Yüce Kurula sunmaya çalışacağım. Araştırma öner
gesindeki. iddiaları açıklıkla yanıtlayabilmek amacıy
la bu konudaki gerçekleri olduğu gibi Yüksek Mec
lisin bilgilerine sunuyorum. 

1974 yılında Kıbrıs'ta başlattığımız Barış Hare
kâtına, o dönemdeki Hükümetin Milli Eğitim Bakanı 
olan Sayın Mustafa Üstündağ'ın yeğeni Kadir Dede-
oğlu da katılmıştır. Türk Ulusunun yararları ve Kıb
rıs'taki Türk toplumunun özgürlüğü için Kıbrıs'taki 
Barış Harekâtına katılan Kadir Dedeoğlu, diğer Ordu 
mensuplarımız gibi, görevini onurla yapmış, savaşın 
en çetin geçtiği bölgelerde dövüşmüş ve savaş sonra
sı madalya ile ödüllendirilmiştir. 
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Ayrıca, Üstündağ'ın yeğeni, amcası Milli Eğitim 
Bakanı olduğu için askerlikten kaçmamış, tam tersi
ne, normal olan vatani görevini Kıbrıs'ta başarıyla 
yapmıştır. Kıbrıs'ta bulunduğu süre içinde, Kıbrıs 
uyruklu bir Türk kızıyla tanışan Üstündağ'ın yeğeni 
Kadir Dedeoğlu, terhis olduktan sonra 1975 yılında 
bu hanımefendiyle evlenmiştir. Kıbrıs'lı bir Türk kı
zıyla evlenen Kadir Dedeoğlu, Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin yasalarına göre 8 Ocak 1976 tarihinde 
Kıbrıs'ta eşinin yanına yerleşmiştir. Çiftçiliik ve bah
çecilik yaparak yaşamını sürdürmek için çalışmakta
dır. 

Mustafa Üstündağ'ın babası Hüseyin Üstündağ 
1976 yılında, torunu hasta olup Türkiye'de Numune 
Hastanesine yatınca, torununun yokluğunda, onun 
eşinin yanında bulunmak üzere Kıbrıs'a gitmiştir. 
Hüseyin Üstündağ'ın Kıbrıs'a gittiği günler de, Tür
kiye'den giden yurttaşlarımızdan bazılarının Kıbrıs'a 
yerleşmelerinin yoğun olarak sürdürüldüğü günlerdir. 
Hüseyin Üstündağ, orada tanıştığı bazı yurttaşların 
da önderliği ile, Kıbrıs'ın iklimi sağlığıma iyi geliyor 
diye, torunu olan Kadir Dedeoğtu'nun 25 Haziran 
1976 tarihinde tmar ve İskân Bakanlığına yaptığı 
başvuru üzerine, 2 Eylül 1976 tarihinde Kıbrıs'a is
kân edilmiştir. Bu işlemler, Kıbrıs Türk Federe Dev
letinin Kıbrıs'a yerleşen Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşlarına iskân yapmak suretiyle en yakın akrabala
rını Kıbrıs'a yerleştirme mevzuatına göre yapılmış
tır. 

Hüseyin Üstündağ'ın Kıbrıs'a yerleştiği haberini 
bir süre sonra öğrenen oğlu Mustafa Üstündağ, mek
tup ve telefonla gerekli girişimlerde bulunarak baba
sının Türkiye'ye dönmesini istemiş, dönmek isteme
yince ikna için kardeşini göndermiş, yine ısrar edin
ce annesini göndermiş ve sonunda kardeşlerini tekrar 
Kıbrıs'a göndererek 70 yaşını aşmış yaşlı babasının 
Türkiye'ye gelmesinde ısrar etmiştir. Bunun sonucu 
olarak 1977 yılının Temmuz ayında Üstündağ'ın ba
bası, kardeşleri tarafından biraz da zorlanarak Tür
kiye'ye geri getirilmiştir. 6 Ekim 1977 tarihinde Hü
seyin Üstündağ'a tahsis edilen mallar iptal edilmiştir 
ve Hüseyin Üstündağ'ın Kıbrıs'ta kendisine tahsis 
edilen mallarla ilgili olarak herhangi bir ilişkisi kal
mamıştır. Hüseyin Üstündağ'ın Kıbrıs'a yerleşmesin
de en küçük bir kanunsuzluk ve yolsuzluk yoktur. 
70 yaşındaki yaşlı bir kimsenin sadece ısrarı vardır. 
Bırakınız Mustafa Üstündağ'ın babasını Kıbrıs'a yer
leştirmek için bakan yetkisini kullanmasını, Kıbrıs 
Türk Federe Devleti yasalarına uygun olarak iskân 
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yapılan yaşlı babasını zorlayarak geri getirtmiştir. 
Yaşlı babasının Kıbrıs'a yerleşme isteği, geçimini çift
çilikle ve bahçecilikle sağlayan oğullarına 70 bin li
ralık da bir Kıbrıs'a gidiş - geliş külfeti yüklemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Meclis Araştırma önerge
si Meclis Başkanlığına verildikten sonra Sayın Üstün
dağ basına bir açıklama yapmış, bu açıklamayı mil-
ıletvekilerinin Meclisteki dolaplarına da dağıttırmış
tır. 

Bu konu ile ilgili olarak 2 Nisan 1979 günü Yeni 
Asır Gazetesinde yapılan yayın üzerine, Mustafa Üs
tündağ gazeteye gerçdkleri yansıtan mahkeme eliyle 
ıbir tek tdkzip göndermiş ve bu iddiaları ortaya atan 
kişi ile Yeni Asır Gazetesi hakkında birer milyon li
ralık tazminat davası açmıştır. Sayın Yeşilpınar'ın 
telaşı biraz da buradan gelmektedir. Çünkü konuşma
sını yaptıktan sonra yerine oturduğunda, malımı 
mülkümü eşimin üzerine kaydettirdim, benim alacak 
bir şeyiniz yoktur diye, mahkemenin daha şimdiden 
vereceği kararı da, neticesini de aşağı yukarı kendisi 
bilmektedir. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Benim hak
kımda açılmış bir dava yoktur. Zabıtlara geçsin. 

ORHAN BİRGİT (istanbul) — Var efendim, 
var. 

ORHAN AKBULUT (Devamla) — Sayın millet
vekilleri... 

BAŞKAN — Tamam, geçti Sayın Yeşilpınar, ri 
ca ediyorum geçiyor, Öksürsenlz bile geçiyor zapta. 

ORHAN AKBULUT (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Mustafa Üstündağ, Dışişleri Bakanlığına 
bir dilekçe üe müracaat ederek, babası Hüseyin Üs
tündağ ve yakınlarıyla ilgili olarak Kıbrıs'ta ne gibi 
mal varlığı olduğunun resmi kanallardan saptanarak 
kendisine 'bildirilmesini de ayrıca istemiştir. Mustafa 
Üstündağ'ın Dışişleri Bakanlığına yaptığı bu başvu
ru üzerine resmi kanallardan yapılan araştırmanın 
sonucunda Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Üstündağ'a 
bildirilen resmi yazıyı olduğu gibi Yüce Meclisin bil
gilerine sunmak istiyorum. 

Şimdi yazıyı aynen okuyorum : 
«1. Cumhuriyet Halik Partisi Genel Sekreteri 

Mustafa Üstündağ'ın babası Hüseyin Üstündağ'ın 
torunu Kadir Dedeoğlu Kıbrıs Barış Harekâtına ka-
tıimiiş ve Kıbrıs Türk Federe Devleti uyruklu bir kız
la evlenerek 1975 tarihli işgücü Şevki Yönetmeliği 
hükümleri uyarınca 8 Ocak 1976 tarihinde Kıbrıs'a 
iskân edilmiştir. Kadir Dedeoğlu'nun 25 Haziran 
1976 tarihinde iskân Bakanlığı nezdlnde yaptığı is

tek üzerine Hüseyin Üstündağ 2 Eylül 1976 tarihin
de Magosa kazasının Güvercinlik köyüne, yakın ak
baba statüsünde ve mevcut uygulamalara uygun ola
rak iskân edilmiştir. Başlangıçta kendisine yarı in
şaat durumunda olan « - ki Sayın Yeşilpınar'ın değin
diği konutlardır -», Y/4 numaralı konut tahsis edil
miştir. Ancak bu konutun yapımını tamamlayamama-
sı üzerine, adı geçene 2 oda ve 1 salondan oluşan 
sosyal konut niteliğindeki B/97 numaralı bir başka 
konut 7 Şubat 1977 tarihinde tahsis edilmiştir. Bu 
arada Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu
nun 1976 tarihli Toprak Dağıtım Kararnamesi uya
rınca köyde yapılan toprak 'dağıtımı uygulaması so
nunda diğer göçmen ailelerine verildiği gibi Hüseyin 
Üstündağ'a da normal norm dahilinde 60 dönüm ku
ru tarla ile 4 dönüm narenciye bahçesi verilmiştir. 

Bu köyde yaklaşık 6 ay ikamet eden Hüseyin Üs
tündağ, 1977 yılının Temmuz ayında Türkiye'ye git
miş ve bir daha geri dönmemiştir. Bunun üzerine 
kendisine yapılan tahsisler, 6 Ekim 1977 tarihinde ip
tal edilmiş ve bahis konusu B/97 numaralı konut 
30 Mart 1978 tarihinde Hasan Hüseyin Yücetürk 
isimli başka bir hak sahibine devredilmiştir. Böylece 
Hüseyin Üstündağ'ın Kıbrıs'a iskân edilmesinden do
ğan tüm hakları 6 Ekim 1977 tarihinden itibaren ip
tal edilmiş ve Kıbrıs'taki taşınmaz mallarla ilgili ola
rak herhangi bir ilişkisi kalmamış bulunmaktadır.»' 

Diğer yandan, adı geçenle ilgili olarak, Konya 
Cumhuriyet Savcılığından Kıbrıs Türk Federe Dev
leti makamlarına Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla 27 
Aralık 1977 tarihinde gönderilen yazıyla, Kıbrıs Türk 
Federe Devleti İmar İskân ve Rehabilitasyon Bakan
lığınca verilen yanıtta aşağıdaki hususlar ifade edil
mektedir : 

«1. Kıbrıs Türk Federe Devletimin bu konudaki 
mevzuatı, Kıbrıs'a yerleşen Türkiye Cumhuriyeti va
tandaşlarına istek yapmak suretiyle en yakın akraba
larını Kıbrıs'a yerleştirmek hakkını vermektedir. Bu 
haktan yararlanan Kadir Dedeoğlu'nun, 25 Haziran 
1976 tarihinde istekte bulunması üzerine, dedesi Hü
seyin Üstündağ, Kıbrıs Türk Federe Devleti makam
ları tarafından 2 Eylül 1976 tarihinde iskân edilmiş 
ve rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde kendisine 
norm dahilinde arazi tahsis edilmiştir. Araba tahsisi 
gibi bir uygulama ise asla söz konusu değildir. 

2. Dosyalarda yapılan inceleme sonucunda Hü
seyin Üstündağ'ın Sadullah Üstündağ için 14 Eylül 
1976 tarihinde istek yapmış olduğu, bunun üzerine 
Gazi Magosa iskân Şube Müdürlüğünün Sadullah 
Üstündağ'a tahsis edilmek üzere Güvercinlik köyün-
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deki B/98 numaralı konut hakkında rapor tanzim et
tiği, ancak bundan sonra işlemlerin tamamlanmadığı 
saptanmıştır. 

Ayrıca, yerinde yapılan inceleme sonucunda Sa-
dullah Üstündağ adında herhangi bir ikisinin Güver
cinlik köyü de dahil Kıbrıs'ta iskân edilmediği ve 
ikamet etmediği açık seçik ortaya çıkmıştır. 

3. Sadık Üstündağ'a Mayıs 1978*den sonra bir 
tarihte Manas bölgesinde villa tipi bir ev tahsis edil
diği yolundaki iddianın da gerçek dışı olduğu saptan
mış, hatta böyle bir 'kimsenin isminin dahi iskân ka
yıtlarında bulunmadığı görülmüştür. Bununla beraber 
Oğuz Torun adında 'bir TC göçmeninin isteği üzeri
ne Sadık Üstüntürk adında bir vatandaşımızın Gü
vercinlik köyüne iskân edildiği saptanmıştır.» 

Görüldüğü gibi, Hüseyin Ustündağ'ın Kıbrıs'ta 
malik olduğu hiçbir şey yoktur. Kıbrıs Türk Federe 
Devletinin kurallarına göre, Kıbrıs'ta yerleşenlere ve
rilen konut ve araziler kime tahsis edildiyse onun ta
rafından kullanılabilir, hiç kimseye satılamaz, kiraya 
verilemez ve devredilemez. 

Önerideki iddia 1974 yılında Mustafa Üstündağ 
Milli Eğitim Balkanı iken babası Hüseyin Üstündağ 
ve yakınlarına çıkar sağladığı hakkındadır. Yukarı
daki belgelerden de anlaşılacağı gibi Hüseyin Ustün
dağ'ın iskân edildiği tarih 2 Eylül 1976'dır. Kıbrıs'ta 
Barış Harekâtında tanıştığı Kıbrıs'lı bir kızla evlenen 
Ustündağ'ın yeğeni Kadir Dedeoğlu 1975 tarihli İş
gücü Sevk Yönetmenliği uyarınca 8 Ocak 1976 tari
hinde Kıbrıs'a iskân edilmiştir. Ustündağ'ın Milli 
Eğitim Bakanlığı zamanında Kıbrıs'la ilgili en küçük 
bir işlemi olmamıştır. 

Yukarıda belirttiğim, gibi babasının Kıbrıs'a iskân 
olduğunu öğrenen Mustafa Üstündağ, 1977 Temmuz 
ayında 'babasını geri getirmiştir ve Hüseyin Üstündağ' 
in Kıbrıs'la hiçbir ilgisi kalmamıştır. 

Araştırma önergesindeki Mustafa Ustündağ'ın 
Milli Eğitim Bakanı iken yakınlarına- çıkar sağladığı 
yolundaki iddianın tamamen geçersiz olduğunu bir 
kez daha vurgulamakta yarar görmekteyiz. 

Sayın miietvekilleri, Araştırma önergesinin 2 nci 
paragrafında, Ustündağ'ın ailesinin «Konya'da, işlet
tikleri arazileri, çalıştıkları çimento, demir, yem, şe
ker bayilikleri olduğu», gibi, «Yunak ilçesi İl Genel 
Meclisi Üyesi Hasan Balcı ile TIR işletmeciliği yap
tıkları» da iddia edilmektedir. 

Ustündağ'ın 70 yaşındaki annesi ve babası ve kar
deşlerinin bir kısmı Konya'da çiftçilikle uğraşmakta
dır. Arazileri vardır, ama daha ziyade geçimlerini 

ortak arazi ekere'k ya da arazi kiralayarak sağlarlar. 
Yaşamlarının hiçbir dönemlerinde çimento, demir, 
yem ve şeker bayilikleri olmamıştır. Herhangi bir 
kimse ile de TIR işletmeciliği yapmamışlardır. Çift
çiliğe paralel olarak hayvancılık yaptıkları için kü
çük bir yem dükkânları bulunmaktadır. 

Hüseyin Ustündağ'ın babası ve amcaları savaşlar
da şehit olduğu için ailede evin tek çocuğu olarak 
kalmış, evlendiği eşinden 12 çocuğu olmuştur. Bun
lardan 8'i hayattadır. Mustafa Üstündağ milletvekili 
olarak görev yapmaktadır. Diğer 2 oğlundan birisi 
Konya'da ilköğretim müfettişi, diğeri ilkokul öğret
menidir. Hüseyin Ustündağ'ın 3 kızından 2'si; biri 
çiftçi ile evli, bir diğeri de bir ilkokul öğretmeni ile 
evli bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Akbulut, süreniz bitti efen
dim. 

ORHAN AKBULUT (Devamla) — Bitiyor efen. 
d im. 

Hüseyin Ustündağ'ın 27 torunu vardır. Bunların 
hepsinin yaşamlarını büyük zorluklar içerisinde emek
leriyle sağladıklarını görmek mümkündür. Yetişme
lerinin bir gereği olarak haramı, helali bilen bir aile
dir. Zenigın değillerdir, orta halli bile değillerdir; 
ama onurlu, geçimlerini kendi bilek güçleriyle sağla
yabilmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Sekreteri olan Mustafa Üstündağ'ı yıpratabilmek 
için, kendi liderlerinin yaptıklarını başkaları da ya
pıyor gibi kamuoyuna gösterebilmek için, hiçbir in
celemeye dayanmadan, yalan ve iftiraya dayalı olarak 
bu Araştırma önergesi hazırlanmıştır. 

Üstündağ Milli Eğitim Bakanıyken, Ustündağ'ın 
yeğeni Kıbrıs'ta savaşıyordu. Önergeyi verenlerin 
Genel Başkanlarının yeğeni gibi Soğukolük'ta, izmir 
Efes Otelinde asker kaçağı olarak eğlenmiyordu, 
mahkeme suçlusu ilan edilmiyordu. (CHP sıraların
dan «Bravo»' sesleri, alkışlar). 

Ustündağ'ın yeğeni Kıbrıs'ta tanıştığı bir Türk kı
zıyla evlendi, yasalara uygun olarak Kıbrıs'a eşinin 
yanına yerleşti. Sonra kardeşleriinti de yanına aldırdı. 
Ustündağ'ın yeğeninin annesi ve babası halen Kon
ya'nın Seydişehir ilçesine bağlı olan Orta Karaören 
kasabasında yaşamaktadır; 7 çocukları vardır. Tah
minen 40 dönüm civarında sulanmayan bir arazinin 
sahibidirler. Yaşamlarını akıl almaz zorluklar içeri
sinde çiftçilik yaparak sürdürmektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Akbulut, bitiriniz lütfen efen
dim. 
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ORHAN AKBULUT (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Halik Partisi Grubu olarak biz, Ge
nel Sekreterimizle ilgili her şeyin araştırilmasını isti
yoruz. Kıbrıs'ta Hüseyin Üstündağ'a sağlanan bir 
kuruşluk menfaat varsa ortaya konulmasını diliyo
ruz. 

Önergede sıralanan bir sürü iftirayla Üstündağ 
ailesine demir, şeker, çimento bayi'lıikleri ve TIR or-
taklıMart olduğunu uyduranlara sesleniyoruz: Bu 
malların bayiliklerini yapmak ayıp değil; ama ken
dilerince namuslu yoldan emekleriyle hayatlarını ka
zanmak isteyen bu aileye, sahip olmadıkları şeyleri 
varmış gibi göstermek acaba neden? Kendi liderleri-
nin ailesinin TİR ortaklıkları, çimento bayiliği değil, 
çimento fabrikaları ve sayılamayacak şirketleri oldu
ğunu bile bile, Üstündağ ailesine bunları zorla yakış
tırmaya çalışmanın nedeni, liderlerinin yaptığı yolsuz
luklar sonucu... 

BAŞKAN — Sayın Akbulut, sözünüzü kesmek 
zoruna kailaeağım efendim... 

ORHAN AKBULUT (Devamla) — ... başkaları
na atarak, inancı kamuoyuna vererek örtbas etmek 
istemeler indedir. 

Bağlıyorum Sayın Başkan. 
Önergeyi verenlere açıktan bir öneride bulunuyo

ruz : 1965lerde Demiral ailesinin ekonomik durumu 
ile, 1969'da Üstündağ milletvelkiili olduğu zaman Üs
tündağ'ın ailesinin ekonomik durumu arasında bü
yük farik olmadığını tahmin ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Akbulut, keseceğim sözünü
zü efendim; son cümleyi lütfedip söyleyiniz^ efendim. 

ORHAN AKBULUT (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Adalet Partisi gerçekten yolsuzluklar konusunda 
titiz davranıyorsa, Sayın Demirel'in varlığı ile, aile
sinin varlığının yüzde l'i ile Sayın Üstündağ'ın bü
tün ailesinin varlıklarını takas edelim. Siz Genel Baş
kanınızı buna razı ediniz, biz Sayın Üstündağ'dan 
bunu eflıbetteki sağlayacağız, 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akbulut. 
'İmza sahibi olarak zatıâliniz, Sayın İhsan Ata-

öv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
1,5 sene önce Yüce Meclise verdiğim bir önerge... 

Önergedeki üsluba da dikkat ederseniz, meydanlara 
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söylenen sözlerin gerçek olmadığını tahkik etmek ve 
şayet yoksa, bir sayın üyemize bele bir büyük Parti
mizin Genel Sekreterine izafe edilen sıfatların doğru 
olmadığını tespit etmek için bir araştırma yapalım 
dedim. 

Şimdi, Sayın Başkanın da söylediği gibi, araştır
ma, eğer gerçek olduğu, yani hepsinin yüzde yüz ol
duğu ortada olsa araştırma yapılmaz; o zaman so
ruşturma yapılır, cezai müeyyideye girer. Araştırma, 
şayet bunlar yapıldığı zaman ortaya çıkarsa, o za
man soruşturmaya gidecektir. Bu bir denetim yolu
dur. 

Şimdi, Adalet Partisi Grup Sözcüsü arkadaşımız 
burada bazı belgeler okudu; Halk Partisi Grup Söz
cüsü arkadaşımız da bazı belgeler okudu. Dernek ki, 
bir şey var... Benim önergeden sonra, Hariciye Veki
linden, bilmem nereden birçok dokümanlar toplan
mış. Bunun nedenleri var. Yani, ateş olmayan yerde 
duman tütmez ki... Hem 40 dönüm kurak arazisi var, 
çiftçilik yapar; hem de Kıbrıs'ta göçmen olur. Nasıl 
oluyor? 

Şimdi Sayın Üstündağ, biz bu önergeyi verdiği
miz zaman hakikaten dolaplarımıza birer bildiri at
tı, doğrudur, işte «Yoktur» dedi. Hatta bir gazete, 
«Hüseyin Üstündağ babam değil» tabirini de kullan-' 
di bir gazetede. Şimdi Hüseyin Üstündağ babası ol
duğu çıkıyor ortaya. Yani Üstündağ'ın, Hüseyin Üs
tündağ babası değilse; acaba bu Hüseyin Üstündağ 
başkası mı? Ve bu Hüseyin Üstündağ başkası mı? Ve 
bu Hüseyin Üstündağ, oradaki Kadir Üstündağ'la 
beraber oturan Hüseyin Üstündağ baba değil de, Kon
ya'nın Seydişehir'in Ortakaraviran Köyündeki Hü
seyin Üstündağ baba ise, bu iki Hüseyin Üstündağ'ı 
da araştırmamız lazım. O zaman, Sayın Üstündağ'ın 
babasının da o mu olduğu, bu mu olduğu ortaya çı
kacak. Yani biziim araştırmamızın birçok yönlü fayda
sı var. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım bakınız ben... 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Ama öyle 

bir şey denilmedi. Yanlışınız var. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Hayır, ben ga
zetede okuduğum için söylüyorum ve ben Sayın Üs
tündağ yani bu bir talihsizlik şöyle bir talihsizliktir. 
Sayın Üstündağ radyolarda ve beyanlarında devamlı 
«Yeğen» den bahseder, mütemadiyen bir yeğenden 
bahseder. (CHP sıralarından «Doğru, yanlış mı?» ses
leri) Bir dakika beyler, dinleyiniz bakın, dinleyiniz, 
Şu yeğen ve Adalet Partisinin Genel Başkanının 
bir şeyi vardı da, 2 sene bu Devlet elinizdeydi. Dev-
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letin arşivleri elinizldeydi. Devletin memurları eliniz-
deydi de, niye bunu ortaya koymadınız? 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Mahkûm 
oldu; daha ne olsun? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Mahkûm olan 
adam, Adalet Partisi iktidarında mahkûm oldu; ni
ye kaçırdınız? Niye hudut dışına göndermek için eli
ne belge verdiniz? Sizin itktidarınız zamanında kaçtı, 
sizin iktidarınız zamanırtda aldıysa aldı, sizin iktida
rınız zamanında ihracat yaptıysa yaptı. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Ataöv, o konu halle
dildi efeidim, rica ediyorum... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yani, onunla Kıb
rıs'ta 10 koyun, 1 koç, 10 tane kuzu beslemenin alâ
kası yok beyler, yok. Yani, Kıbrıs'ta villada oturmak, 
Kıbrıs'ta narenciye bahçesi almak, «Kadir Üstün-
dağ'dı, o onun oysuydu, bu bunun buysuydu» diye
rek, bu işin altından kalkılmaz; bu araştırılacak. 

Şimdi parmaklarınızı göreceğiz; araştırılacak. 
Araştırıltiktan sonra, şayet Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisinin Sözcüsünün söylediği gibi, belgeler de o 
şekilde ise, biz demokrasinin icabı olarak çıkar, bu 
kürsüden Sayın Üstündağ, sizin için meydanlarda 
söylenen sözlerde haksızlık olmuş, sizi bütün bu söz
lerden biz de tenzih ediyoruz diye elini sıkarız; biz 
buyuz. Ama böyle olmadığına göre, demek ki, bir 
takıntı bir yerde insanı ezik duruma getiriyor, yani 
eziliyor insan. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Ezilen sizsi
niz; müfterisiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Canım, biz neden 
ezilelim? Meydanlarda 14 Ekimde geldik, kardeşim, 
eziklik hali var mı bizde? Baksanıza yahu; 184 me
busla iktidarız ıbugün, 214 mebustan 2012'ye indiniz, 

hâlâ muhalefetsiniz. Neden ezileceğiz? Çoğu da hü
kümet edemiyoruz, ondan mı ezileceğiz? Ezik olan 
sizsiniz. Çıkın bu ezikliğin içinden, kurtarın kendi
nizi, kurtarın kendinizi. Başkasına «Hırsız» demekle 
bir yere varılmıyor, başkasının yeğenini itham et
mekle bir yere varılmıyor. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — O eziklikten 
kurtulmak için müfterilük ediyorsunuz. (CHP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin rica 
ederim, bitirelim bu işi biran önce. 

Sayın Ataöv, siz de lütfen sükûnetle... 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Başkasını itham 

etmekle bir yere varılmıyor. 
Meydanlardan geldik meydanlardan, Yüce millet 

kararını verdi ve sizin için hükmünü verdi, bizim için 

j de hükmünü verdi ve biz bugün sizden az olmamıza 
| rağmen, bak nasıl Türkiye'ye hükmediyoruz, yaa. 
ı HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — 2 ay sonra, 

2 ay sonra... » 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sen, 2 ay sonra 

3 ay sonra... Şu halinize bakın bir. 
Bunu niçin söylüyorum, biliyor musunuz? Bunu 

şunun için söylüyorum: 
Yalanın, kimseyi ihya ettiği görülmemiştir. 

ORHAN BÎRGİT (istanbul) — Doğru, doğru. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Radyolarda bağı

ra bağıra sakız yaptığınız şeyler sizin içinde söyle
niyor: «Yeğenler ve yiyenler; tarla alanlar, villa alan
lar, koyun alanlar, koç alanlar...» 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Mahke
mede söyle bunları, mahkemede. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — «Kıbrıs'ta bir ne
vi imparatorluk kuranlar» dedirtiyorsunuz meydan
larda, bundan çıkalım dışarıya (CHP sıralarından gü
rültüler) 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Bu ezikliği
nizi kurtarmak için bunları söylüyorsun. 

BAŞKAN — Eferidim, müdahale etmeyiniz. Sa
yın Dağlı, müdahale etmeyiniz; hiç olmazsa siz in
safa geliniz. (Gürültüler) 

Sayın Ataöv rica ediyorum, siz de lütfen konu
ya geliniz efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başkanım, 
işte bunu söyletmemeik için ve Sayın Üstündağ'ı bu 
ithamlardan tenzih etmek için, Sayın Üstündağ'm 
kendisinin ifade ettiği, Grubunun biraz evvel bura
da tasrih ettiği, o, Üstündağ ailesinin gerçek sahibi 
olduğunu bir kere daha tescil etmek için, gelin bu 
araştırmayı yapalım. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Açacağız. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ondan sonra göre
ceğiz ne çıkacak bunun altından. Takdir sizin, açar
sınız da açmazsınız da. 

HASAN ALİ DAĞLI (Manisa) — Biz parmak
larımızla kimseyi himaye etmeyiz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz, Grup Söz
cümüzün biraz evvel ifade ettiği gibi, elimizdeki do-
kümanlarila sizin elinizdeki dokümanları karşılaştırı-

' rız, sonucuna razı oluruz. 
Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataöv. 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş

kanım, izninizle, bazı sataşmaları açıklığa kavuştur
mak istiyorum. 
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BAŞKAN — Nedir hangi konular efendim? I 
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Efendim, 

benimle ilgisi olmayan bazı uydurmalar, yalanlar I 
oldu. i 

Sadık Üstündağ diye, benim yeğenim varmış; yok I 
böyle bir yeğenim. I 

Bunun yanında, babamla ilgili olmayan şeyler I 
söylendi. Kadir Dedeoğlu yeğenimdir, doğrudur. 
Onunla ilgili, varit olmayan, tamamen iftiraya daya- I 
nan sözler söylendi. I 

Müsaade ederseniz kısaca bunlara açıklık getirmek I 
istiyorum. 

BAŞKAN — Tabii efendim, buyurunuz. I 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş

kanım, benim de sataşmadan ötürü söz talebim var. I 
BAŞKAN — Zatıâlinizin de talebini alacağım 

efendim. 
Sayın Üstündağ, rica edeyim kısa olsun efendim; I 

çünkü çalışma zamanımız da bitiyor, bir başka istek 
de var, onu da inceleyeceğim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Tabii, te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşilarım, 2 yıla yakın
dır, arkadaşlarımın da belirttikleri gibi, meydanlarda 
sömürülmeye çalışılan 'bu konunun bugün Meclisi
mize gelmesinden duyduğum mutluluk büyüktür. 
işin gerçeği, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü 
tarafından, olduğu gibi açıklanmıştır. Araştırma öner
gesinin özünü 'bir kez daiha bilgilerinize sunmak isti
yorum. 

1974 yılında Mili Eğitim Bakanlığı döneminde, 
Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini kullanarak baba
mı, annemi, kardeşlerimi yeğenlerimi Kıbrıs'a yerleş
tirdiğim; mal mülk temin ettiğim söylenmektedir. 

1974 yılında ne yeğenim, ne kardeşim, ne babamla I 
ilgili Kıbrıs'a bir gidiş, yerleşme olmamıştır. Bunu j 
iddia eden arkadaşlarım da, değerli meslektaşım Sa- I 
yın Ataöv de sanırım bunu kabul etmektedir. O za
man, Araştırma Önergesinin anlamı kalmıyor. Buna 
rağmen ben, şu anda da Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu ekseriyettedir, Cumhuriyet Halk Partisi Gru- | 
bunun tüm üyelerinden, içtenlikle, araştırmanın açıl
masını isteyeceğim; açılsın ve sonuna kadar lütfen 
konuşalım, iftira yapanlar kimse, bütün bunların mas- I 
kelerini halkımızın önünde, Meclisin önünde indire- I 
lim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Demirel 
bunları söyleyemez işte. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, 1974 yılında Üstündağ ailesinden Kıb- J 

I rıs'a bir giden olmuştur; yeğenim Kadir Dedeoğlu, 
i harbin en hareketli zamanında Kıbrıs'a çağrılmıştır. 

Kız kardeşim o köylü giysileriyle ağlayarak. evime 
I gelmiştir; «Bakansın, oğlumu Kıbrıs'a gitmekten önle, 
I ölür» demiştir. Üstündağ, «Herkesin çocuğu gibi öle-
I çekse o da orada ölecek» demiş ve yeğenini Kıbrıs'a 
I göndermiştir. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al-
I kışlar) 

Üstündağ'ın yeğeni Kıbrıs'ta en hararetli savaş 
alanlarında dövüşmüştür, oradaki aldığı, düştüğü bir 
yerden aldığı sonuçta da böbreğini kaybetmiştir; Nü-

I mune Hastanesinde böbreği alınmıştır. 
Değerli arkadaşlarım, oradaki bir Türk kızıyla 

tanışmıştır ve evlenmiştir; tamamen Kıbrıs'ın yasa-
I larına göre Kıbrıs'a yerleşmiştir. 

I Değerli meslektaşım bana soruyor, «40 dönüm 
I tarlası olan nasıl Kıbrıs'a göçmen olarak yerleşir?» 
I d;ye. 
I IBU çocuğun babasının Konya'nın Ortakaravİran 
I Köyünde kimi ibir yerde bir 'evlek, ikimi bir yerde bir 

dönüm, 40 dönüm kuru arazisi vardır. Bir gün - iç
tenlikle götürmek isteyeceğini arkadaşlarımı - otur-
dukıliarı evi (görseniz, içiniz parçalanır; hâlâ, birçok
larının köpeklerini bağlamayacakları ortam bir evde 
otururlar; yüznumaraları 15 - 20 metre dışarıda, ahır 

I yanlarında; bu tip bir evde otururlar. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Biz de böy-
I le yerde büyüdük. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Süleyman da öyle 
I yerde büyüdü. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ '(Devamla) — Ben de 
Öyle büyüdüm. 

'Bu 40 dönüm arazinin sahibi olan kızkardeşiınün 
ve eşinin 7 çocuğu vardır. Eğer Üstündağ bunlara 
arasıra çocuklarının eski ayakkabılarını göndıermez-
se, halen bunlar doğru dürüst yıllıda ayakkabı bula
mazlar. (Böyle bir ailenin çocuğu Kıbrıs'ta savaşmış, 
gazi olmuş, oradaki bir kızla evlenmiş, yasal olarak 
oraya yerleşmiş; bu yolsuzluk mudur, bu suiistimal 
midir? 

Bu ülkenin bir yurttaşı olarak orada savaşan bi
risi, oradaki bir kızla evlenerek oraya yerleşmiş; so
run budur. Soruma, bütün suçuyla sevabıyla bunu 
alıyorum, her /tarafta bunun hesabını 'vermeye hazır
lanıyorum; inkâr ettiğim yok ki. 

Bu çocuk böbreklerinden hasta olduktan, evlen
dikten sonra bu yerleşme olmuştur ve 1976'da ol-

I muştur; 1974 yılında değil. Yani yeğenimin Kıbrıs'a 

— 400 — 



M. Meclisi B : 16 12 . 12 . 1979 O : 1 

yerleşmesi 1976'da olmuştur; benim Bakanlığım dö
neminde değil. 

Burada Numune Hastanesine yatınca babamı ora
ya gönderdik; bundan haberim var. Turist olarak 
gitti dediğimin nedeni budur. Babam oradaki küçük 
çocuğa ve eşine bakmak üzere gitti, yeğenim Gazi 
Kadir Dedeoğlu burada bir ay kadar yattı, böbreğini 
verdi. 

Babam orada bulunduğu süre içerisinde, habe
rim dışında, orada öğrendiklerine göre, torununun 
yakınlığından yararlanarak, - yakınlarını iskân için 
Kübrıs'a davet edebilirler - yine Kıbrıs'ın yasalarıma 
uygun olarak Kıbrıs'a 'babamın iskânı talep ediliyor, 
Kadir Dedeoğlu tarafından ve babam oraya iskân 
ediliyor. Bunun, sakladığım tarafı yok. Teferruatı 
arkadaşım açıkladığı için zamanınızı almayacağım; 
bahamın orada yerleşmeye giriştiğ'ini duyduktan son
ra, çeşitli yollardan girişimlerde bulundum. Bırakın 
yardımcı olmayı, en son, arkadaşım anlattı, kardeş
lerimi gönderdim, hahamı aldırttım. Kıbrıs'ın yasala
rı açık, bizzat kullanmazsanız tahsis edilen malı, ne 
devreddbil'iırsiniz, ne kiraya veeroiilr, ne satabilirsi
niz; ama arkadaşlarım maalesef bunu istismar etme'k 
için, Yeni Asır Gazetesinin birinci sayfasında man
şetle, resmimle, «evini kiraya vermiş...» Yeni Asır 
Gazetesinideki şu manzaraya bakın (gazeteyi göste
rerek) «Dört Adalet Partili milletvekili, CHP Genel 
Sekreterinin babası, iki yeğeni ve damatlarına Kıb
rıs'ta 4 villa ve 105 dönüm arazi verilmiş olduğunu 
yerinde saptadı»! diye yayınlar yaptırılmıştır. Bunun 
üzerinıe tekzip gönderdim, yayınlandı. İkinci bir ya
yın yaptı arkadaşım, hakkıdır, onu da tekzip ettim. 
Bu arada Dışişleri Balkanlığına da yazdım, «Kıbrıs'ta 
ne varsa lütfen bildirin, Hüseyin Üstündağ ile ilgili» 
diye. Dışişleri Bakanlığının incelemesi sonucu gelen 
belgeyi arkaldaşım aynen okudu. Orada da belirtildi
ği gibi, «Hüseyin Üstündağ, şu zamanda terk etmiş
tir ve buna verilen 'bütün mallar İptal edilmiştir» 
denmiştir. 

Size içtenliğimle söylemek istiyorum; Ibaibamın, 
71 - 72 yaşındaki babamın oradaki iddiası, yaşamla
rını pırasa satarak, ıspanak satarak, çiftçilik yaparak 
zorla sağlamaya çalışan kardeşlerime 60 - 70 bin li
raya malolimuştur; babama bu yüzden sürekli kahre
derler. 

Şunu da huzurlarınızda açıklıkla söylemek iste
rim, bununla onur duyuyorum : Üstündağ ailesi 
Konyaldadır, yakındır; 'gerek Yeşilpınar değerli ar-
kada'şırnla, gerek Ataöv ile birlikte - eğer bir gün 

lütfederlerse - annemin, babamın ıkonuğu olarak bir
likte oraya gidelim, hem de bir de pilavlarını yiyelim 
ve yaşamlarını birlikte izleyelim. 

Değerli arkadaşlarım, burada neler söyleniyor, 
bakın : Babamın ve kardeşlerimin şeker bayilikleri, 
demir bayilikleri, çimento bayilikleri, TIR ortalklık-
ları... Bunlar çok söylendiği için, 'bugün burada ba
na bu olanak verildiği için şükranlarımı sunuyorum; 
bunlar yok. Olanları ayıplamıyorum değerli arkadaş
larım; namusiarıyla, doğru yoldan, onurlarıyla ka-
zanmışlarsa, kutlarım. Bizde olmadı hu, olamadı da. 
1969'dan beri milletvekili olarak bulunuyorum. Be
nim Parlamentoda bulunmamdan beniim ailem ya
rarlanamadı. Çünkü, Cumhuriyet Halk iPartisi Gruibu 
içinde, Cumhuriyet Halk Partisi anlayışı içinde yok 
bu; yeğenleririi, yakınlarını devlet hazinesinden ya
rarlandırıp zengin etmek; olmadı, olmayacak da!. (CHP 
sıralarından alkışlar) Hepinizi açıklıkla çağırıyorum 
Ve davet ediyorum. Kardeşlerim orada. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sataşmaya cevap 
mı bu? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sataş
maya cevap. 

Hepinizi, hepinizi... 
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, Sayın Üstündağ, 

sizden bir ricam var efendim : Şimdi itham (gerekmi
yor, gerekmemesi de lazım herhalde. Sanıyorum, bir 
başka konuya geçmenize gerek yok. Sataşma nede
niyle söz aldığınızı hatırlatmak istiyorum. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Hemen 
bitiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ortak, çerek arazi kirala
yarak geçimlerini sağlıyorlar. Konya'dalar, çiftçilik 
yaparlar, haklıdırlar onda; bir yem dükkânları var
dır, yem bayilkılerii vardır. Belli bir 'miktarda ahırlar, 
yine o dükkanla bir ıgjidip görürsek heralberce, inışalalh 
arkadaşlarıma görüleceğim, durumları Ibudur. Zengin 
değiıllıerdii', orta halli falan da 'değillerdir; ama onurn 
laHıyla ıkıaızanııp ıgjirJmıektddıMer. Hâlâ lüstlünıdağ'ın ana
sı, ©kjtliğli ıspanağı söker, Konya'dakji 'kadınlar paza
rıma götürür ve her perşernlbe günü orada ıspanak sa
tar. Üstündlağ'ıin; yaşamı Üstündağ'ın alesiniin yaşamı 
budur. 

Arıkiadaşum bir lörıniek, verdi; eğer arkadaşım'in ver
diği o örmeğe riazıysanız, ben her an % 1 'i ilfe Sayın 
Damiirieİ alestanın seryietürtin % l'ıi ile takas elCmeye 
«bütün aileyi, hazırım, (CHP sıralarından «Binde bi
rine hiıntde bilime» sesleri) Binde birine de hazırım. 

Değerli 'arkadaşlarını, burada Sayın Yeşilpınar bir 
şey söyledi. 
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EROL H. YEŞİLPINAR i(tzmlir) — Seydişehir' 
deki araziler de dahil Mi? 

MUSTAFA Ü8TÜNDAG i(Devaml'a) — Heıpsunıi, 
hepsimi, hepsini değiştirmeğe hazırımı. Hepısıimii, hep
simi değiştirmeye hazinim., 

Omu Ida söyleyeyim; Seydişehir'de benim kıardsş-
terimlin arsası filan yoik ankadaşlıar. Kanm Emime Üs-
tiümdağ'ın 7Û)Q mfetrekiateliık bir, bahçesli vıar, babasın-
ıdan ıkıltıiikıal etimle ve benliım değil; skıanm Emine Üs-
Itlüınıdağ Seydişehir'lidikı; 70$ mjeltrıökiare, 700] döinlüım. 
değil, lütfen, 70|Q ımıet'rîetfcaırıa arsası vardır. Bunum, dı
şımda varsa Ibiir ışley onu da vermeye hazinim. 

İD'eğerlıi ,arik|adaşilaram dediler ıkii, «Buraya yeğeni Sa
dık, Üsltündağ...» Bunu, gazete de yazdı, tekzibimde de 
ıgöndardıiımı; yok, böyle bir yeğenim. Ailemin ilcimde 
iSaldiik; liamliınjdle iblirisli gerçekten yoik Sayım Yeşıilpmar.., 

EROL H. YEŞjİiLFINAiR (îzmliır) — Kıbrıs'talki 
Sadılk; Üsıtünidağ 'kılımı? 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Kıbrıs'ta-
Ikü iıneel'emiemim. isorauautoda da gelen şey şu; Sadılk Üs-
'tünldağ diye birisi yok, Sadık ÜstÜmitürk, diye bûrlisli 
var. 

Değerli aırik'adaşlanm, halkçılık edahiıyaıtı fjiılan 
iyapımiayıız biz}. IBiz, inançlarımızın ©eneğimi yaparız, 
Özümıüzlde halkçıyız; biz.; onu savunuruz, ve saivumma-
ya ıdlevairn edeceğiz, balkı sialvunimiaya devam edeceğiz, 
Ne annesinin, ne babasının Kıbrıs'ta b ' r kprıuşluik, • 
- hâlâ devam «diyor, Hüseyin Üstündağ'ın Kıbrıs-
Ita ımjalllilkli olduğu şeyler devam ediyor» dıiyioriar -
masi varsa, bu ikiürisüdem ilan ediyorum; hepslimi siz© 
ıdlevınötımieya hıazji'rımı, devrattinmeyıe hazırım; nesi 
varsa, (bir çöpü varışa.. Açık; söıylüyiorum, Hüseyin Üsı-
ICüımdağ'ıın, eşi Riabiia Üsıtlündağ'ıın klandıeşlteriinüın nesi 
vansıa, laçjıkılılkla ıbiir Idalha çizuyorum,, önada 'dövüşten 
ıgazii, tonadalkji Übikl <k;ız!la evlenen Kadir Dedeoğlu oria-
ıdadııır, Ikfaosmnjın 'yanındadır ve Ifcardaşi Seyit Mehmet 
Dedeoğlu oradadır; iBunun dışımda ine gibi iddiamız 
varsa, «amalık; - mülk, var» diyorsanız, «Üısıtündıağ, sağ
ladı» diyorsıamıız, hepsiimji olduğu gibi - batınım geçer, 
ısiözüırrı geçer ailemle - devriattürmeye bazırım. 

IDeğerli arkadaşlarım... 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Hüseyin Üs-

lUündağ babam değil imli? 
jBAŞKAN — Efendim, bitiriniz lütfen Sayın, Üs-

itünldağ/ 
MUSTAFA ÜSTÜNIDAĞ (Devamla) — Hemen 

bitiMıyoriuim efendini. 
iHüseytin Üstündağ Ibaibam değildir dediler. 
Ben ailemle gurur duyarım, alınterleriyle geçinirler. 

(Ben buıntuı hiçbir yerde, hiçbir zaman demledim. Nere

de olduğunu da görmedim, Mimliyorum. Efelndim fi
lan gazeteye yaadırmışsanız, ona bir diyeceğim yok; 
iarna benlimi Hüseyin Üstündağ babamdır, onu hiçbir 
zam'an, değeri arkadaşlarım, linlkâr etmedim, etmem 
de-

Değerlü ankıadaışlarjm, orada ibaẑ ı tehditler falan 
ölm'uiş, taainmıanuz;]; fetenimi benim sizlini gidiişlinizd&n 
ifillaın ıhaJbeıiim 'yoik, benlim yapıım da yoiktur zaten o, 
olanalk, dıışı, ısliız de lb,unu ikiabıuıl ederisiimıiz. 

IDiğer taraftan, müsiaade edersiemiz, ıbiir cümleyi, 
oradan bana bildirilen bir paragrafı oikıuyaralk sözlerii-
me ısiom vereceğim;. Sayın Yeşjüpıın'ar oraiya bıilgi topla-
imaya güdliyar, biilgıi ttıoıplarnıa siafbasındaıkli ıkoınıuşımıa-
s:ı Sayın Yeşliılpınar'la biırliikjte ikjöıye güden dıiğcir Akli 
İkisi, itoamet eden Türlkjiıye Ouimihııriiyiatli göçımıemıi Dur
du Özer'diir; Aıkçaıalıi ile Vadeli Ikjöyümde Tünkliye 
ıCumlburliyeti ıgöçımjenJi Duırdıuı Özıerldir. Bu hey atin, ifcö-
ya g'eknıasLindıen ımlalkjsiaıt, OHP Gelnel Sekreteri babası. 
Hüseyin Üısltündağ haiklkıinda illeri sürülen ve basına 
da akjsadan iddıiıalan nıedanji'ylıe, AP aleyhine 6 milyon 
Tünk Llklası tazımiimiat talebi ıiie diava açmış ve ikazan-
mıştiır. Ben açmışım bu davayı ve Ikıazianmışıım, «Ka-
narın tiemıyliz, ediilebıilmtesıi için bazı deliltere ihtiyaç 
Vardır. IBunları ıslağjliaimtalk; içlim Güvenoinliik Köyünde 
iaraştıılmia yapılıyoir. Bıalfcın evrakı toplarken ne dem
iyor; bir de Sayın Meclis Başkanımız burada, onu da 
büglerliıme isıuinımıalk, 'istenim, 

«Cumhuriyet Halk Partisi Gısmeıl Sekreteri Mus
tafa Üstündağ'ın - dikkat edin arkadaşlar, neler söy
leniyor - Bababsı Hüseyin Üstündağ halklkıınıda bilgi 
«toplamaya 'geldiğimi - Sayın Yeşlilpımar diyor bumu -
ve bu 'konuda göırevlendirlilmliş bulunduğunu hazin (köy
lülerim iıfadelertitııe (gjöıne Türkiye Büyük Miİöt Meclisi 
Başkanı Sayım Karaikaş'ın temsıilen geldiği» şakliındb 
de bir iffalde ide bulunmuştur. IBu zjalhııtlar ellimıdedir, 
Ibu çok, yetkili 'kişidendir, elimdeki şey çıolk 'yatikı'Ü kıi-
ışidamdir, 

EROL H. YBŞİEPINAR (iızmür) — Uydurma, 
uydurma. 

(MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Değerli 
aıılkadaşılanım, sözlümü bitiriyorum, slon oümlami siöy-
llüyorumı. Bu Ömergeyi veren değerli aırkaıdaşım Sayım 
llhsian Ataölv'ie, bugün Adalet Partisi Grubunun Söz
cüsü olanalk, ikpınıuşam değerli artkadaşım Sayım, Yeşilpı-
narla bu Ikjonuıda gömüşlerimi ıhıuzuırunıuızda lifade etme 
loliaımağı verdlkleüi 'itoin teşekkür ediyorum. 

(Ben, içtenMdıe, lalamı tölduğu gibi ısöyledim. Tıeîe-
ifiom ıgörüşmemlizı veya ısiızıiın baima ibazı kiışjilerle gönder
diğimiz; haberler,, o biizlim lairamızldadır, omlan burada 
lifıade 'etaıjemim doğru olduğu ıkanısında değilim. 
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iBAŞKAN — Sayım Üstiiinidağ, sünemiz de biniyor, 
kbmuşjmıa ısıürıenliz geçiyor efendim, 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ '(Devamla) — Son cüm
lemi siöyıliüıyarıuim Say ün Başkanımı. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Bana değil 
Başkanla teşekkür et, 

IMUSTıAFA ÜSTÜNDAG (Devamla) — Başkana 
dia teşelklklür ddiyororn, sıağolıuın; 'ama Say m, Yeşilpımaır 
siz; bu olanıağu vermıeseydinliz ben bu konuşmayı ya-
parnıazdııırnı; onıuin iyim ıteşekkjür ediyor uım, 

IDeğerli arkadaşlarımı, Sayın Yeşilpımar'da.. 
BAŞKAN — Sayım Üstündağ izim verir imisiniz 

efendim? Ben süreyi uzatmak zorunda kalıyorum; 
sizliın bitliırişiniizi foekliıyoruırnı. Maıailesef omu da, bu fır
satı da vermediniz bana efendim. 

ıMlUSTAFA ÜSTÜNDAG ((Devamla) — Bir oüımp 
le Sayiin ©aşjkanıim mlüısa'ade eder misimiz? 

iSayıın Yesjipımıar bu işlerim büıtüm gerçek yönümü 
en az, şu benlim anlattığım kadar bilmektedir. 

Durumu 'hepinizin takdirlerinize sumuyorum. 
IMıelliis Ariaştaması açılması için, Cumhuriyet 

Halik Partisi burada ekseriyettedir, durum görünü
yor, hepimizden diliyorumı arkadaşlar, lütfen emine, 
boyuınıa şu tamuyu tartışalım. 

Hepinlizıe staygıiıar suınıuyoruım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

iBAŞKAN — Teşaklkjür ederim. 
ıBeğarfli arlfeadtaşllıaıriıım ıkjonuinun ı&oraunıa kadar gö-

rüışmıelerin uzatılması hususumu onayımıza £ umuyor um: 
KıaJbuil edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Sayın Yeppımiar !slizim sataşma iddiamız hangi 
konuda cifend! im? 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmıir) — Efendim, te
lefon ikoınıuışmjasımdıa benlim kendilerinie, «DaMadam 
ivazlgeçeyiım, isem de bumdarı vazlgeç» diye bir laf geçti. 
i(CHP sırallıarından gürültüler «Yok öyle bir şey» ses
leri) 

BAŞKAN — Evet, zaptı getirttim; hayır, var. 
IHASAN ALÎ DAĞLİ (Mainıisa) — Yok öyle bir 

şey Sayım ̂ Başkan. 
IHAŞKAN — Efendim, ben zaptı gatirtttim, sizlim 

soylemıenli'Zie 'veya beyefendimin iddiasıma gerdk yok, 
yani zahııt ortada. 

'Diyor ki, sayın sözcü, «Sayın Yeşilpınar davadan 
vazlgeçiens'enfe; parti değiştıineceğim..» (CHP sıralarım
dan gürültüler) Efendim bani dimley'imiz lütfen, 

i«...Oaivadamj >vaz geçerseniz parti değiişıiiireceğıim de
diğinizle (tiaınmkj olduğuimiu ifade ödersem, sanıyorum 
ki en lazımdan onprlu bir insan olarak bu çatımın altım 

da ve bele Adalet Partisi sıralarımda otuımrmazsınız» 
diyor. 

Bunu sataşma kabul ediyorum. Buyurunuz efen
dim; sadece bu konuya münhasır olmak üzere söz 
veriyorum. 

EROL H. YEŞİLPINAR (tzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Bu tip bir sataşmadan dolayı söz aldığım için 
öncelikle çok üzgünüm. Çünkü, herkes kendi bey
ninde, kendi kalbinde, kendi gönlünde bir siyasal 
fikir oluşturur ve o siyasal fikrin parelerinde, ister 
sandık seçmeni olsun, ister her hangi bir partinin 
köydeki delegesi, temsilcisi olsun, ister ilçe başkanı, 
ister il başkanı, ister genelbaşkanı, ister milletve
kili, ister bakanı olsun bunu değiştirmek mümkün 
değildir. Sizler ne kadar Halk Partililiğinizle övünü
yorsanız, ben de o kadar Adalet Partililiğimle övü
nüyorum. Ancak, ortaya konan bir hususu delilleriy
le - aksi de varit olabilir, nihayet araştırma istiyo
ruz - ortaya koyan bir sözcüyü yaralamak için bu 
tip bir sözün sıralardan söylenmemesi gerekirdi. Ben, 
Sayın Üstündağ ile yapmış olduğum telefon görüş
mesini size aynen aksettirmek istiyordum ama, Sayın 
Üstündağ biraz önce, «O aramızda kalsın» demele
rine rağmen, aramızda kalmasında hiç bir şey yok, 
ben, açıklayabilirim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sen ister
sen açıklayabilirsin. Bütün genel yönetim yanımday
dı. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — 26 Ağus
tos 1979 günü, sıkıyönetim görüşmeleri için, sıkıyö
netimin uzatılması için izmir'den buraya geldik. 
20 Ağustos günü yapılan yayın neticesi Kıbrıs'tan 
elde etmiş olduğumuz 22 adet belgenin 6 tanesini 
ancak gazete sütunlarına sığdırabilmiş idik, 16'sı eli
mizde idi. Aşağıda - burada oylama bittikten sonra, 
tzmir Milletvekili Mahmut Türkmenoğlu'yla kutula
rımız aynı odadadır - Mahmut Bey benim yanıma 
gelip dedi ki, «Sayın Yeşilpınar, beni - ve rahmetle 
anıyorum - Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ı 
muhtelif tarihlerde Sayın Üstündağ Kıbrıs'a gönder
miş, bunların tetkiki için; biraz da kooperatifçi ol
duğu için; çünkü kooperatif ilişkileri var, ortaklık 
durumları falan. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Türkmen
oğlu'nu ben mi göndermişim? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Öyle de
di bana Mahmut Türkmenoğlu. «Ben gittim, yaptım 
araştırmayı ve Sayın Üstündağ'a bir rapor verdim. 



M< Meclisi B : 16 12 . 12 . 1979 O : 1 

Bu raporda, senin beyanınla gazetelerde çıkan yayı
nın çeliştiğini söyledi bana. O zaman ben, yanımda 
idi, derhal çantamı açtım; buyurun dedim; Sayın 
Mahmut Bey; görüyorsunuz, işaretli olan şu 6 tane 
yayınlanmıştır, işaretlenmemiş olan bu 16 tane ya
yınlanmamıştır. 

Kalktım, evime gittim. Akşam 23.00 otobüsüne 
biletim vardı. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, bu konuştuğunuz 
davadan vazgeçme ile mi ilgili? Bir başka konu mu? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Hayır 
efendim, aynı konu. 

BAŞKAN — Davadan vazgeçme... 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Aynı ko

nu. 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Transfer 

teklifi vardı. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Ve o ka

dar üzüldüm ki; çünkü Sayın Mustafa Üstündağ'la 
bu konuda, ki, bu konuyu kendileri yaratmıştır, ye
ğen edebiyatı yapa yapa; birin karşısına, karşıdaki 
parti de elbette «iki yeğen çıkaracaktır. 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Çok fark 
var, çok. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — O bakım
dan, yapmış olduğumuz hareketin belki de dozunun 
fazla kaçtığına hükmettiğim için - samimiyetle söy
lüyorum - açtım telefonu Sayın Üstündağ'a... 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Sekreterliğine... 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Dedim ki, 
sayın beyefendi, böyle böyle bir laf etmişsiniz o Hü
seyin Üstündağ'a. Hatta Kula'larda, Manisa'larda, 
Selendi'lerde, Kütahya'larda ben propaganda için 
görevliyken duydum; o Hüseyin Üstündağ Öbür Hü
seyin Üstündağ değilmiş. Babası olan değil de, bir 
de yayma yapılmış. Ama olsun, eğer böyle bir şey 
varsa, sayın yeğeninizle sayın babanızın aynı fiş üze
rinde isimleri var; bunları da yayınlamak mecburiye
tinde kalmayalım (aynen söylüyorum) sizin üzerinize 
gerektiği kadar gittik. Bunu burada keselim. Zaten 
bir Meclis Araştırması var; orada kabul olursa ger
çekler ortaya çıkar, kabul olmazsa araştırma yapıl
maz dedim ve kendilerinin bizim yayınımıza karşı 
bir karşıt yayın vermelerini önlemek için bir uyarı
da bulundum. O sırada bana Sayın Üstündağ'ın söy
lediklerini; «Burada aramızda kalsın...» 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Söyle söy
le. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yalan. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Yönetim 

Kurulu toplantısındaydıriız. Senin hakkında dava aç
tık, davaya bakın beyler şimdi, hukuk biliyorsunuz. 

MEHMET DEDEOGLU (Kırklareli) — Sen bil
miyorsun hukuk. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Ben bili
rim, ben de bilirim. 

Uşak Milletvekili Sayın Galip Çetin, Ağrı Mil
letvekili Sayın Kerem Şahin, Adana Milletvekili Sa
yın Cevdet Akçalı ve ben bu yayını yaptırıyoruz. 
Siz sadece benim aleyhime dava açıyorsanız, kasıt 
var demektir; dava düşer. Diğerleri aleyhine dava aç
tınız mı? (CHP sıralarından gürültüler) Açmadınız. 
Demek ki, hukuk biliyormuşum, değil mi? Hukuk 
bil i yormuşum... Bu davadan vazgeçelim, kasıt var
dır, hukukçu var, kasıt vardır ve Meclis kürsüsünden 
ilan ediyorum, bu konuda, tütün rüşveti yolsuzluğu 
hariç, bu konuda benim aleyhime açılmış dava yok
tur. Dava Yeni Asır Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Güngör Mengi ile sahibi Sayın Dinç Bilgin aleyhine 
açılmıştır. Benim ismim dahi geçmemektedir, çünkü 
onları tütün rüşveti olayının davasındaki duruma dü
şüreceğimi bildikleri için benim üzerime dava ile gele
memişlerdir. Şimdi telefonda bana teklif, seni tetkik 
ettik, kafa yapın, durumun, baban berber, ona da 
değinmek istiyorum. Burada roman yazdınız Orhan 
Akbulut Bey. Ben, makasın şıkırtısı, usturanın cızır
tısı ile büyüdüm bu boya geldim, benim de karnım
da ağam yok. Ben de köylü çocuğuyum, Mahmut 
Türkmenoğlu'nun Bademler Köyünün 12 km. öte
sindeki Payamlı Köyündenim ve bizi Mahmut Bey' 
le sık sık karıştırırlar, aynı köylü zannederler. Ana
mın adı Hatça, ninemin adı Hatça, hâlâ daha köyde 
oturur, ocaktır. Hani eğer edebiyata girersek biz de 
Sayın Üstündağ sülalesi gibi çok şehit verdik. Benim 
anam doğduğunda babası şehitmiş. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, sizin annenizle 
babanızla ilgili her hangi bir konu olmadı efendim. 
Sayın Üstündağ konuştu ise iddia olduğu için konuş
tu. Rica ediyorum... 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Konuyu 
bu kadar küçüğe indirgememek lazım. Ben berber 
çocuğu olurum; ama Adalet Partili olurum; ama 
Aydın Gürpınar milyoner çocuğu olur, Halk Partili 
olur. (CHP sıralarından gürültüler) Anlatabildim 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Yeşilpınar, rica ediyorum 
efendim. Yani konuyu dağıtmayınız lütfen. 
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EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Telefona 
geliyorum. 

BAŞKAN — Konu da aydınlandı zaten bu ka
darıyla. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Efendim, 
telefon da şu... 

Hayır bitmedi efendim. Benim müddetim var mı 
Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hangi süre? Konu içerisinde süre 
var. 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bir daki
ka... 

Telefonda bana teklif şuydu - o arada da bir 
istifa vardı Hükümetten, istifa vardı. Bir Devlet Ba
kanı istifa etmişti, bir boşluk vardı - «Sen bu işleri 
bırak, kafa yapın müsait. Sen gel bize, biz senin aley
hindeki tütün rüşveti olayı davasının tazminatını bir 
liraya indirelim» - kaldırırız demiyorlar - «bir liraya 
indirelim ve o şekilde...» 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Kaldırsalar gele
cek miydin? 

EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Hayır. 
«... o şekilde kapansın gitsin ve sen de geç yeri

ni al.» (CHP sıralarından gürültüler) Ve dediğim şu 
oldu: «Siz 2 milyonluk tazminatı lütfen avukatınıza 
söyleyiniz, 10 milyona çıkarınız. Ben sizin saflarınız
da değil karşınızda mücadele etmek istiyorum.» 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yalancı. 
EROL H. YEŞİLPINAR (Devamla) — Bu bel

geleri, isim vereyim, bu belgeleri dışarıya sızdığını 
tahmin ettiğiniz Ruşen Erikmen isminde bir memu
ru işinden attınız; ama, o kişi değildi bize belgeleri 
sızdıran, başka kişilerdi. Onlar, Halk Partili olduk
larını tahmin ediyorum; ama, biraz da gerçeklerin 
ortaya çıkmasını isteyen ve başlarındaki kişilerin ne 

gibi kişiler olduğunun kamuoyuna yansımasını is
teyen Halk Partililer idi. Siz yanlışlıkla orada çalışan 
bir Adalet Partili Ruşen Erikmen adındaki bir me
murun işine son verdiniz. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yeşilpınar. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Yalancısın sen. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Araştırma 

Önergesi üzerindeki görüşmeler sonuçlanmış bulun
maktadır. Şimdi bu konuda bir Meclis Araştırması 
açılması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Cumhuriyet Halk 
Partisinin çoğunlukta olduğu belli oldu Sayın Baş
kan, zapta geçsin. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Adalet Partisin
den soruşturmayı isteyen 5 kişi var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... 
Araştırma açılması ve komisyon kurulması hu

susu kabul edilmiştir. 
Meclis araştırması yapacak komisyonun 15 üye

den kurulmasını onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihin
den başlamak üzere 3 ay olmasını onayınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyonun gerektiğinde Ankara dışında da gö
rev yapması hususunu onayınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, gündemdeki konuları sıra
sıyla görüşmek için, 13.12.1979 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.14 

>>©-« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

16 N O BİRLEŞİM 

12 . 12 . 1979 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Cumhurbaşkanlığı tezkerezesi. 

2. — Meclis Araştırması önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
4 

ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin Önergesi. (10/34) 

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

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

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

8. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu 
Başkanı Necmettin Er bakan ve 12 milletvekilinin 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresiade çarpışan 
yabancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/11) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 
nci. Millet Mecisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad-

OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — İstanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 

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

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

3. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

4. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrencilerin 
sorunlarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele-



deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/39) 

11. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

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

13. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/42) 

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

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

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

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

18. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde 
baza öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıko

nulduğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10j2 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/47) 

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

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

21. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

22. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/50[) 

23. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/51) 

24. — Yozgat Milletvekili Hüseyin Erdal ve 9 ar
kadaşının; 4 . 1 . 1979 ve 9 . 1 . 1979 tarihlerinde mey
dana gelen tren kazalarının gerçek nedenleri ile bu 
konuda alınacak önlemleri saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

25. —• Adama Milılötvekiilli Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve 10jl nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Ana-



dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buıl'danlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin .önergesi. 
(10/53) 

28. — Sivas Milletvekilli Alı Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasanın '88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/54) 

29. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldandı ve 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

30. — Adanla Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına, ilişkin Önergesi. (10/55) 

31. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

32. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı İz
mir Televizyon Müdürülüğünce yapılan satın almalar
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 
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34. — İstanbul Milletvekilli Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlığına özerk
lik verilmesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/58) 

35. — Ankara Millet vekili Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10Û ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 

36. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

37. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Polis Enstitüsü ile diğer polis eğitim ku
rumlarında yapılan eğitim ve öğretimin öğrencileri 
anarşiye yönelttiği iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (lQ/59) 

38. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Türk Dilinin bugünkü durumu ile Hükü
metin bu konudaki tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/20) 

39. — Hatay Milletvekili AH Yılmaz ve 12 arka
daşının; mukaddes emanetlerin yurt dışında sergilen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeelri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

40. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt 
ve 9 arkadaşının; TRT'nin yayınları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/21) 

41. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 arkadaşının; DSİ Genel Müdürünün partizan tutu
mu ile akaryakıt dağıtımı konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/22) 



42. —• Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 11 arka
daşının; emniyet mensuplarınca vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/61) 

43. — Hatay Milletvekilli Ali Yılmaz ve 14 arka
daşının; akaryakıt darlığı ve alınması gerekli önlem
ler konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

44. — Bolu Milletvekili' Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/63) 

45. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 15 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve (id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

46. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

47. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/66) 

48. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal vo 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 
giyimleriyle ilgili olarak 'baskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

49. — Trabzon Milletvekili Ertoz Vahit Suiemiez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka-
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nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumundan 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması için, Anayasanın 88 ndi, Millet 
Meclisi çtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/68) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

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

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

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

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

8. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

19̂  — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
(Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

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

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

22. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Bankası Başkanı Mc. Namâra'nın ziyare
tine ilişirin Başbakandan sözlü soru (jnergesi. (6/63) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Eldktromekanik Sanayi Anonim Şirketi
ne ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

24. — Gümüşhane Milletvekili Mehmet Çatalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez İlçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) j 

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

26. — Muğla Milletvekli Ahmet Buldanlı'nın, ı 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genelkur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba- I 
ikandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

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

28. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner-
gesi. (6/71) 

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

30. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve iş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 
- 31. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

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

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

34. — İzmir Milletvekili Erol II. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs .gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

36. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bademler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılı
şına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

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

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

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

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



41. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
anarşik olayların sokturmalarını yapan görevlilerin 
başka ilere tayin edildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/85) 

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

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

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

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

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

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

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

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

50. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ba
zı kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandı
ğı İddiasınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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J 54. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/99) 

55̂  — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
I Anadolu Ajansında çalışanların sosyal haklarına iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/100) 
56. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Yusuf Öz-

I baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/101) 

57. — Kastamonu Milletvekili 1. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka- „ 
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına 

I ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/134) (*) 

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

59. -*- Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, TÖB -
DER'in Bolu'daıki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

60. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş-

I kin Adalet Balkanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

I 61. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/108) 

62. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 

j beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

I 63. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, ba
zı memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurulla
rına ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/106) 

64. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nafciilere ilişkin İçişle-

I ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/10(7) 
65. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 

I Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

I 66. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 

| ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 



67. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela» 
Zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

68. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya
bancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

69. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

7Q. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/111) 

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

72. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

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

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

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

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

77̂  — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihleri arasında yapılan ta
yin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Babanından sözlü 
soru önergesi. (6/150) (*) 

78. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un Hac ile 
ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

79. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

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

81. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

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

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

84. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

85s — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

86. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

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

88. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1.1.1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve nakille
re ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/158) (*) 

89. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

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

91. -^ İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) ^ 

92. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakahdan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

93. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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94. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

95. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

96. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

97. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

98. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

99. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

100. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) 

101. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

102. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

103. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'm, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

104. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

105. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincinin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri »aka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

106. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, 
uluslararası ilişkilerimizle ilgili demeçlerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/225) (*) 

107. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

108. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

109. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

110. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu ilin
de ilk ve orta dereceli okulların izinsiz olarak tatil 
edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/200) (*) 

111. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

112. — Urfa Milletvekili-Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

113. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

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

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

116. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

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

118. —"İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'rn, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) (*) 

119. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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122. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

123. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

124. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, İs
tanbul Milletvekili Turan Koçal'ın ikametgâhına ya
pıldığı iddia edilen saldırıya ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/159) 

125. — tzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

126. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava 
kirliliğinin Önlenmesine ilişkin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

127. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

128. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakdilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

129. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

130. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

131. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

132. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 
yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

133. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

134. — tzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
İskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

135. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

136. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

137. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, Ye
nişehir Sağlık Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

138. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

139. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin 'Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

140. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

141. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere 'ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/182) 

142. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtana Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

143. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
B. Alman eski Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

144. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, der
nek bildirilerinin Ordu belediyesince yayınlanmasına 
ilişkin Yerel Yönetim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/190) 

145. — Çorum Milletvekili • Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

146. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize ilişkin Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

147. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan 
ve İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

148. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) •(*) 

149. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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150. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem Boz' , 
un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesinle ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

151. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

152. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Ensitiıtüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişiklin Mitili Eğittim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

153. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorumlarına ilişkin Mil
li Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi. (6/239) 
(*) 

154. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda, çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü .soru önergesi. (6/240) (*) 

155. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

156. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaça'k silahlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/242) '(*) 

157. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Ethem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

158. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/203) 

159. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenoi kayıtlarına ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

160. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
TaJbİi Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

161. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

162. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

163. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Bidiğinin faali

yetlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

164. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru-önergesi. (6/244) (*) 

165. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
sonucuna ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

166. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

167. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

168. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
Bak anlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

169. — Erzincan Milletvekilli Timuçin Turan'ın, 
D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa
nayi ve Teknoloji Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

170. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde bulunan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından söızlü soru önergesi. (6/219) 

171. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa nakindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

172. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere iişkin 
Milli • Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

173. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine il'işikin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

174. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

175. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, dış 'temısiilcilikleriırni'zide görevli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesli. (6/255) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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177. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayının bazı özel tiyatrolara tah
sisinle ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

178. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

179. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

180. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Mili Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/258) (*) 

181. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğ-
lu'nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime 
ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/259) (*) 

182. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

183. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Denizli Emniyet Teşkilatı görevlilerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

184. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri bakanların
dan sözlü sotru önergesi. (6/262) (*) 

185. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ga
zete kâğıdı tahsisine ilişkin Başbaikandan sözlü soru 
önergesi. (6/264) (*) 

186. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstitüsündeki bazı öğretmen
lere ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/247) 

187. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf ÖZbaş'ın, Gazi Eğitim Enistitüsündeki bazı öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

188. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbaikandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

189. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, akaryakıt sorununa ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/250j) 

190. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapian zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

191. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

192. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şir
ketinin ödediği Gelir Vergisine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

193. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

194. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Ka-
rol'un, TV'die yayınlanan ekonomik konulardaki be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/270) (*) 

195. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

196. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

197. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Diyanet İşleri Başkanlık Makamında meydana ge
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/271) {*) 

198. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin 
Başbaikandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

199. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğiu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere ilşkin Maliye Bakanından sözlü som öner
gesi. (6/274) (*) 

200. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayicilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Balkanından sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

201. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya 
Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın yakınlarına bazı 
imkânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/277) (*) 

202. — İzmir Milletvekilli Şinasi Osma'nın, viski 
ithaline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) (*) 

203. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen 
öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/282) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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204. — İstanbul Milletvekili Numan Uzun'un, İs
tanbul Trafik Müdürünün görevden alınmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/285) (*) 

205. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy'un, bö
lücülük faaliyetlerine ilişkin Barbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/286) (*) 

206. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy'un, ko-
miseırllk imtih'anıyla ilgili basında çıkan habere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

207. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin Başba-
kandan sözlü soru önergesi. (6/289) (*) 

208. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğîu' 
nun, DİSK. Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

209. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca' 
nın, kayıp olduğu iddia edilen bir işçiye ilişkin Baş-
b'akandian sözlü som önergesi. (6/291) (*) 

210. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan, söz
lü sıoru önergesi. (6/292) (*) 

211. — Aydın Milletvekilli Nahit Menteşe'nin, 
DİSK'in 1 Mayıs Hazırlıklarına İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

212. — Sakarya Milletvekilli Güngör Hun'un, 
madeni eşya imalalt tesisi inşasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi, (6/294) (*) 

213. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
A. Hikmet Müezzin oğlu'nun vergi mükellefiyetine iliş
kin Başlbakıandıan sözlü soru önergesi. (6/295) (*) 

214. — Bollu Milletvekilli1 Avni Akyol'un, Bolu -
Düzeie'de gösterilen «Babayiğit» iadl'i f ime ilişkin İçiş
leri Bakanından söızilü soru önengesi. (6/296) (*) 

215. — Denizli Milletvekilli Ahmet Hamda San-
car'ın, Bayındırlık Bakanının ıbir gazetedeki beyanla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/263) 

216. — İçel Milletvekilli Ali Ak'ın, yabancı bir 
gazetedeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/297) (*) 

217. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, bölücü-
dlüık ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 

218. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, görev
lerinden alınan ve yerler4! değiştirilen işçi ve memur
lara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/299) (*) 

219. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Hamle Gazetesi Matbaasına yapılan 
saldırıya ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/300) <*) 

220. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
Ankara Giilveren Lisesindeki felsefe sınavı soruları
na ilişkin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/30Iİ) (*) 

221. — Adama Milletvekili. Hasan Gürsoy'un, İs
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 22 numaralı bil
dirisine llişikn Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

222. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm, İzmir' 
de yapılan 1 Mayıs toplantısına İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/303) (*) 

223. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çan
kırı Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası hakkındaki ceva
ba ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/307) (*) 

224. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi Hâkimlerinden Ham-
di Sevinç'e ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/308) (*) 

225. :— Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
TÖB - DER'in 1 Mayıs'ta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 

(*) 
226. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Kıb

rıs Televizyonu hakkında bir gazetede yayımlanan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

227. — Hatay Millet vekili Ali Yılmaz'ın, TÜSÎAD 
bildirisiyle ilgili demecine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/311) (*) 

228. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, «Gemi 
sahiplerinin mesuliyetlerinin sınırlandırılması» hakkın
daki sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/312) (*) 

229. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğîu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

230. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Talim 
Terbiye Kurulunun din dersinin kaldırılması hakkın
daki kararına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/314) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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231. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün bir gazeteye yaptığı açıklamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi. (6/315) (*) 

232. — İzmir Milletveili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24 ncü 
Kurultayındaki beyanına ilişkin Çalışma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

233. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
4 Ocak 1978'den bu yana işe alınan memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/317) (*) 

234. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
TRT - DER Genel Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/318) (*) 

235. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/319) (*) 

236. .— İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın. 
Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 
ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

237. — Tra'bzon Milletvekili İbrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, nebati yağ sıkıntısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/283) 

238. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nıın, 
bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

239. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçmen'in, 
Dünya Sağlık Teşkilatınca yapılan ilâç yardımına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/305) 

240. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Gazetesinde ya
yımlanan bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/321) 

241. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
katil zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın Askeri Cezaevin
den kaçışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/322) 

7 
KANUN TASARİ VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ib 

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

u- Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta-
3- rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
ş- 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka- . 

nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
n, raporları. (2/394) (S. Sayısı :-105) (Dağıtma tarihi : 
:û 1 8 . 5 . 1978) 
n 

2. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
n, 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu-
j - nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka-
i. nun Teklifi ve Milli Eğitim Komisyonu Raporu. 

(2/672) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 30 .4 . 1979) 
n, 
n X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komis
in, yonu Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta-
r- rihi : 31 . 5 . 1978) 

:ı, 4. — İsparta İH Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
k 7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
n 21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-

bay)'m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş-
c- bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
n (3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

-,, 5. — Yalvaç İlçesi, De'bbağlar Mahallesi, Hane 
j . 21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 

1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası-
1, nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
j . Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da-
u ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Malatya, Merkez İlçesıi, İsmeti ye Maihallesıi, 
i, Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 

oğlu, Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
n 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 : 1 4 . 2 . 1978) 
ı-
:" 7. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 

Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Altayi 
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) 

8. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15 te 
kayıtlı Yusuf oğlu, Şakibeiden olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme-
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sime dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komıisyo--
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16). (Dağıtma tarihi : 
14 . 2.1978) 

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

10. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisti 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) 

11. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıitora-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendünin 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 MiHctvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasımın kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 11Q ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındla 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisti Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. MecM 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28.2.1978) 

13. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşımın, 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) 

( X ) Açık oylamaya t ab i işler. 

14. — 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) 

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

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

17. — 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) 

18. — 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) 

19. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkımda kanun teklifi ile 455 
noi maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kamum teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) 

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

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

22. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel 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) 

23. — 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
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meçlisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) 

24. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair 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 
Raporu. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 4 . 1978) 

25. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet 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) 

I 27. — 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) 

28. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
I Fahrettin Dönertaş'ın özel affına dair Kanun Teklifi 

ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/532) (S. Sayısı : 
109) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765-
sayılı Türk%eza 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) 

30. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavakh'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) 

31. — Ali Ulusoy'un, özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

32. — 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) 

33. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in, özel 
I affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra

poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 . 1978) 

34. — 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) 

35. — İsmail Niyazi Aksoy'un, özel affına dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

36. — 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) 

26. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 
36 nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) 
numaralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun 
Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sa
yısı : 97) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 



37. — 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 borçlanmaksızın 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) 

38. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'm, 
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 
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. "Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi :, 19 . 6 . 1978) 

39. — 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 İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

40. — 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) (Dağılma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

41. -— Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nım, 
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) 

42. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

43. — 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) 
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J 44. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

45. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakk'ındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

46. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 

I Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
j (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

47. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
I Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar-
• dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
j Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 

(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
48. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-

I lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka-

I nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
I 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) 

49. — İzmit - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, Hane 
32, Cilt 44, Sayfa 33'te 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 50. — Jandarma Genel Komutanlığının yeni-
I den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 

donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge-
I 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) 

I 51. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 

I Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 
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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 52. — 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 53. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' 
mn, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Mü
dürlüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

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

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

56. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı tş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve iç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

57. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına ilişkin 6594 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ile C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Sena
tosu : 2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

58. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Da-
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin ihale Esasına Dair 

Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5.2.1979) 

X 59. — 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 istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşımn, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, istanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, izmir 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, istanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'm, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
izzet Akçal ve 5 arkadaşımn, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşımn, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690ı, 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) 

60. — 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 Hakkında Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 
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61. — 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) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

62. — 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) 

63. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'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.) (2/639) (S. Sayısı ; 332) (Dağıtma tarihi : 
29.3.1979) 

64. — Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kam Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1979' gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1979 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 Kurulda 
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 65. — 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) 

66. — Yunak İlçesi, Hacıfalkılı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu 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) 

67. — C. Senatosu Zoguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Sosyal Güvenlik İşlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/473) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1979) 

68. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Brzurum-
luoğlu'nun, 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 
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) 

69. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çifes'izlin, 
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 Köy İşleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18.5.1979) 

70. — 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 71. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov* 
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sa
hanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4.6.1979) 

X 72. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto-i 
kol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/242) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 73. — Türkiye 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) 

74. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko-
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misyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 4 i 6 . 1979) 

75. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
(Bazı Maddelerinim Değiştirilmeslime ve Bu Kanuna Ek; 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kamun Ta-
sarısımın Millet Meclisince kabul edilen metali hak-
ıkımda C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değiştiMülkUene ilişiklin Millet Meclisi Plan 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/1153; C. Senato
su : 1/624) (M. Meclisli S. Sayısı : 143'e 1 nıci eık; 
C. Senatosu S. Sayısı : 9C|8) (Dağutma tarihi: 7.6.1979) 

76. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka-
mumuma 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 sayılı Kanunun Geçıieti Maddeleri
nin Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair 2161 sayılı Kanuna iBlir Ek Mad
de Eklenmesinle Dair Kanun Teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/654) (S. Sayısı : 363) ((Dağıtma tari
hi : 7.6.1979) 

77. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti, Emekli 
Sandığı Kanunuma 1 Geçidi Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu. 
(1/275) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihli : 7.6.1979) 

78. — Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalp Gül 
ve 2 arkadaşının, îbrahimoğlu Cemal Alemdar'ın Af
fı için'Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/743) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

79. — 5434 saydı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Milli Savunma ve Plan kondisyonları rapor
ları. (1/170) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

80. — Osman Kızılkuyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
1(1/286) (S. Sayısı : 366) ((Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

X 81. — 21.6.1927 günlü ve 111 sayılı As
kerlik Kanununa kimi ek maddeler ve bir geçici 
madde eklenmesine ilişiklin Yasa Tasarısı ve Milli 
Savunma ve Plan komisyonları raporları. (1/273) (S. 
Sayısı : 368) (Dağıtma tarihi : 13.6.1979) 

82. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat 
(Kanunu Teklifi ve Milli Eğitim, Milli Savunma, İç
işleri ve Plan (komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 13,6,1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

83. — C. Senatosu Adana Üyesü Kemâl Sarıibra-
ıhirnıoğlu'mun, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının bazı 
maddelerimin değiştirilmesine ve bazı maddeler ek
lenmesine dair Kamun Teklifi ile Nevşehir Milletve
kili İbrahim Etfaem Boz'um, M 36 sayılı Avukatlık 
Kamumuna 2 madde eklenmesiine dair Kamun Teklifi 
ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komis
yonları raporları. (2/513, 2/653) ( S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 1 5 , 6 . 1979) 

84. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
tepe'niin, 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çeltik İşletme-t 
leri Kanumunıum 1 inci maddesimıim değiştirilmesi hak
kımda Kamum Teklifi ve Sakarya Milletvekili Barbo-
ros Turgut Boztepe ile Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin aymı komuıda Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları, 
(2/601, 2/644) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
13 < 5. , 1979) 

85. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kamun Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal' 
m, sulbay, astsubay ve askeri memurlara -bir üst de
rece verilebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanunuma ek geçici maddeler eklenmesi hakw 
kında Kamum Teklifi ve Suvas Milletvekili Azimet 
Köyiüioğlu'mum, 2182 sayılı Yasaya bir ek madlde ek^ 
lenmesime ait Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları, (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1979) 

86. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Oum-
hujibaşjkamınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen Dilaver Göçemen (Göçmenin Özel Affı 
Hakkında 2232 numaralı Kanun ile Geri Gönderme 
Tezlkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/296) 
(S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1979) 

87. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 10 ar
kadaşınım, 2739 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller hakkımldakli Kanunum 2 nci maddesinin de-
ğîştirilmesime ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 221 sayılı Ka
nunum yürürlükten kaldiirilmasıma ilişkim Kamum Tek
llifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/764) (S. Sayı
sı : 373) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1979) 

88. — Aydın Milletvekili Selami Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vamık Tekin'in, 657 sayılı TJsv-
let Memurları Kanununun 48 neti maddesinin 5 nci 
fıkrasnmım değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 .1979) 
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X 89. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu-
manıi&tam. Krallık Hükümeti anasında «Trakya*da ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Huduit 
Olaylarının ÖnJienımıesi ve Halli hakkında Anılaşma» 
ile Trakya hududunda ve Meriç Nehrinin Denize 
Döküldüğü Bölgede Hudut İşaretlerinin Muhafaza
sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
PrıototoKiın onjayıliammıasının uygun bulunduğuna ilıiş-
k/in Kamun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon

ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtıma ta« 
riıhi: 28 . 6 . 1979) 

90. — Kaımu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıllması ve 
Bunlara Yenü Hükümler Eklenmesi Hakkımda- Ka-* 
nun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/203) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
23 . 1Q . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

»G<i 

(Millet Meclisi İ6 ncı Birleşim) 


