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Sayfa 
8. — Tekirdağ MifetveMI Ömer Kahra-

man'a mazereti nedenli ile 15 gün izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi. 483 

C) Danışma Kurulu Teklifleri 484 
a) Danışma Kurulu Önerisi 484 
1. — Bazı Bakanların yakınlarındın; güm

rüklerdeki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddi-
'aflarını saptamak amacıyla kurulan 10/20 esas 
numaralı Meclis Araştırması Komisyonu ra
porunun özel gündemde yer alması ve 
26 . 12 . 1979 Çarşairnlba günkü 'birleşimde , 
görüşülmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 484 

Tokat Milletvekili Ömer Dedeoğlu, Tokaıt ve il
çelerinde son günlerde meydana gelen işyeri tahrip
leri ve ölüm olayları; 

Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, Devlet Ope
ra ve Balesinde gösterilecek Ferihıat ile Şirin'in oyna-
tılmaması, 

Bursa Milletvekili Halil Karaatlı, eğitimde müşa
hede edilen skandallar konularında gündem dışı; 

Antalya Milletvekili İhsan Ataov de, gündem dı
şı (konuşmalar sırasındaki Başkanlığın tutumu hak
kında birer konuşma yaptılar. 

Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın Adalet Ko
misyonu, 

Malatya Milletvekilli M. Recai Kuıtan'ın KİT Ko
misyonu, 

Sivas Milletvekili Temel Kararaolaoğlu'nun Mil
li Eğitim Komisyonu, 

Tokat Milletvekili Feyzulalh Değerli 'pin Dilekçe 
Kanma Komisyonu, 

Erzurum Milletvekili Korkut Özal'ın, içişleri Ko
misyonu, 

Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi'nin Adalet 
Komisyonu üyeliklerinden çekildiklerine dair öner
geleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 8/11 
esas numaralı Genel Görüşme önergesiyle 10/39 
esas numaralı Meclis Araştırması önergesini geri al
dığına dair önergesi okundu; belirtilen önergelerin 
gündemden çıkarıldığı açıklandı. 

Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 19 arkaldia-
şının; ülkemizin içinde bulunduğu bunalımın temel 

Sayfa 
b) Siyasi Parti Grubu Önerisi 484 
1. — Genel Kurulun toplantı günlerinden 

salı ve perşembe günlerinin kanun tasan ve 
ttklifleriiyle 'komisyonlardan gelen diğer işle
rin görüşülmesine, çarşamba gününün denfc-
Wm konularına ayrılmasınla, açık oylama ve 
seçimlerin her gün yapılmasına ve gündem
de bulunan bazı kanun tasarısı ve teklifleri
nin, gündemlin «Kanun tasarı ve teklifleriyle 
komisyonlardan gelen 'diğer işler» kısmının 
ilk sıralarında yer almasına dair Milli Sela
met Partisi Grubu önerisi. 484:489 

nedenleri ile etkili çözüm yollarını saptamak amacıy
la bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/23) okundu; gündemdeki yerini alacağı ve sırası 
geldiğinde görüşüleceği açıklandı. 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere, siyasi 
parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler. 

İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 arkada
şının, yurt dışında öğrenim yapan öğrencilerin so
runlarını saptamak amacıyla (10/34) ve 

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 arkadaşı
nın, Anamuhalefet liderinin Kars Kalesine kızıl 
bayrak çekildiği iddiasını saptamak amacıyla (10/37) 
birer Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergele
ri kabul edildi; komisyonların 15'er üyeden kurul
ması, çalışma sürelerinin üye seçim tarihinden ittilba-
ren 3'er ay olması ve komisyonların gerektiğinde An
kara dışında çalışabilmeleri hususları da onaylandı. 

Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu Baş
kanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin hubu
bat fiyatları ve destekleme alımları konusunda bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/1Ö) 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

25 Aralık 1979 Salı günü saaıt 15'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 19.07'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kütahya 

İsmail Hakkı Yıldırım Nizamettin Çoban 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Kamatlı 

t — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

— 474 — 



M. Meclisi B : 21 25 . 12 . 1979 O : 1 

No.: 10 

II. - GELEN KÂĞITLAR 

24 . 12 . 1979 Pauantesli 

Tasarı 
1. — 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununum Bazı 

Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı. 
(1/355) (Milli Savuınma ve Adalet komisyonlarına) 

Teklifler 

1. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 3078 sa
yılı ve 23 Aralık 1936 tarihli Tuz Kanununun Bazı 
Maddelerinin Kaldırılması ve Btir Ek Maddb İlavesi 
Hakkında Kanun Teklifi. (2/821) (Adalet ve Plan 
komisyonlarına) 

2. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 5434 sa
yılı TC Emekli Sandığı Kanununun 32 nei maddesi
nin (A) Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Telklfi. (2/822) (Milli Savunma ve Plan komisyonla -
rına) 

3. — Anıkara Milletvekili Kemal Kayacan ve 28 
arkadaşının, Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı Ku
ruluş ve Görevleri Halklkında Kanun Teklifi. (2/823) 
(Milli Savunma, içişleri ve Plan kornişonlarına) 

4. — Konya Milletvekili Şener Battal ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldiz'm, Konya'nın Kulu ilçe
si Karacadağ Köyü nüfusuna kayıtlı 1946 doğumlu 
Mahmut Ateş'in Özel Affına Dair Kanun Teklifi. 
(2/824) (Adalet Komisyonuna) 

5. — Kaıyserd Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 2 
arkadaşının, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka
nununun 4 ncü Maddesinin (b), (d) Fıkralarıyla 16 
ncı Maddesinin Değiştirilmesinle Dair Kanun Teklifi. 
(2/825) (Platn Komisyonuna) 

6. — Adana Milletvekili Cevdet Alkçah ve 7 ar
kadaşının, 5434 sayılı TC Emdkli Sandığı Kanununa 
5 Ek Madde ve 4 Geçici Madde EJdenımesi Hakkın
da Ek Kanun Teklifi. (2/826) (Plan Komisyonuna) 

Rapor 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar

kadaşının; Bazı Bakanların Yakınlarının Gümrük
lerdeki Yolsuzluk Olaylarına Karıştığı İddialarını 
Saptamak Amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarın
ca Bir Meclis Araştırması Açıllmıasına İlişkin Öner
gesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. 
(10/20) (S. Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 21,12.1979) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Sivas Milletvekili Orhan Akhuluıt'un, anar

şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/326) 

2. — Denizli Milltetvekİi Adnan Keskin'in, eği
tim enstitülerindi 20.12.1979 ile 11.1.1980 tarihleri 
arasında öğrenime ara verildiği iddiasına ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/327) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, İstanibul 

Sıkıyönetim Komutanlığınca Ülkücü Gençlik Der
meği şubesinde yapılan aramaya ilişkin İçişleri Ba
kanından yazılı sora önergesi. (7/684) 

2. — Anikara Milletvekili Selâhalttin Öcal'ın, Ka
lecik - Sulakyurt - Sungurlu karayolu yapımının dıur-
dlurulmaisına iişkin Bayındırlık Bakanından yazdı 
soru önergesi. (7/685) 

No. : 11 

25.12.1979 Salı 

Tasarı 
1. — 2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre 

Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 10 ncu maddesi
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna altı madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı. (1/356) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonlarına) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — İzmir Mıüîieltvtekıilîli Coşkun Kaıralgözöğılıu'hun, 

valii, emniyet müdürü ve milli eğitim müdürlerine 
Danıştay kararlarının uygulanması yolunda tali
mat verdiğine dair basımda yer alan habere ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/686) 

• > « < « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saatli : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvokrli Musiih Görentaş 

DÎVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta <Rflze), İrfan Binay (Çanakkale) 

• 

BAŞKAN — MiMıet Meclisinin 21 nc'i Birleşimini açıyorum. 

IU. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama yapıla-
caıkıtır. Lütfen anahtarları sağ tarafa çevirerek düğ
melere basınız. 

1. — Bursa Milletvekili Mehmet Emin Dalkıran1 

m, vefatına Miskin Başkanlık tezkeresi. 
BAŞKAN — Gömşrnelere başlamadan önce, 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emin Daikıran'ın, 
vefatınıa ilişkin bir Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tuyorum : 

Millet Meclisli Genel Kuruluna 
Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emin Dalkı

ran 22.12.1979 günü vefat etmiştir. Merhuma Tanrı
dan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilenim. 

1. — Halay Milletvekili Öner Miski'nin, Hatay' 
da meydana gelen son olaylarla ilgili gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN.— Görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı konuşmalar var. 
Hatay'da meydana gelen son olaylarla ilgili ola

nak, gündem dışı söz isteyen Hatay Milletvekili Sa
yın Öner Mülsfci, buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır, lütfen konunun dışına çık
mayın.; ' ı 

' ÖNER MÎSKÎ (Hatay) — Sayın Başkan, değer
li parlamenterler; sözlerime başlarken, hepinizle en 
içten saygılanımı sunarım. 

Son hükümet değişiıkliğindıen bu yana, Hatay'da 
hızını ve baskısını giderek artıran terör olaylarını ve 
giderek bir mezhep çatışmasına ve belki de iç-saıvaşa 
dönüşme eğilimlini gösteren kışkırtmaları dile getir-
melk üzere söz almış bulunmaktayım. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyo
rum. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisıi Başkanı 

(Saygı duruşu yapıldı) 
BAvŞKAN — Allah rahmet etsin. 

Antakya, son bir haftadan beri teröre teslim ol
muş bir kenttir. Hükümetin aldığı önlemler yetersiz
dir. Halik, her gün bir önceki gününü arar duruma 
gelmiştir; «Bugün, mutlaka yarından daha iyidir» di
ye düşünmekte ve akşam evline sağ ulaşan her yurt
taş, ölmediğine şükretmektedir. Kent, saat 17.00'den 
başlayarak boşalmakta, gündüz saatlerinde ise bir
çok önemli hizmetler karşılanaraarnaıktadır. 

Yine, vatandaşların önemli bir bölümü evlerin
den çıkmamayı yeğlemektedir. Yılarca bir arada bir 
ülkenin yurttaşları ve bir toplumun üyeleri olarak 
yaşamış olan Sünni ve Alevi hemşehrilerimiz, birbir
lerine düşman edlilrneye çalışılmaktadır. 

Yeni bir Kahramanmaraş olayı Antakya'da tez-
gâhlanmaya çalışılmaktadır. Emniyet kadrolarında 
yapılan bazı partizan görevlendirmeler, belirli bazı 
çevrelere arka çıkılacağı umudunu vermiş ve bu da 
olayların boyutlarının büyümesine neden olmuştur. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

— 476 — 
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Demirel Hükümetinin 61 ilde vali ve emniyet mü
dürlerini aynı anda değiştirmesi, her yerde olduğu 
gibi Hatay'da da bir Devlet otoritesi boşluğu do
ğurmuştur. Bu otorite boşluğu 'ise, teröristlerin ara
dığı ortamı yaratmıştır. 

Yeni Hükümetin kurulmasıyla hızını artıran olay
ların başlangıcından itibaren seyri şöyle olmuştur : 

Antakya'da CHP'li bir eczacı öğle vakti ve işye
rinde herkesin gözü önünde öldürüldü. 

Kırıkhan ilçesinde 8 nüfuslu bir yoksul emekçi 
aile, kasıtlı çıkarıldığı izlenimiiınıi veren bir yanığın 
sonucu yaşamlarını toptan yitirdiler; aynı gece, Kı
rıkhan'a yarım saat uzaklıkta bulunan Reyhanlı il
çesinde CHP eski il yönetimi kurulu ve il genel mec
lisi üyesinin arabası Kırıkhan'daki yangından bir sa
at sonra bombalandı. Birkaç gün sonra Antakya'da 
bir öğretmen güpegündüz cadde ortasında vurularak 
öldürüldü. 

Olayların tırmanma eğilimini göz önünde tutan 
CHP Genel Yönetimi, 3 Genel Yönetim Kurulu üye
si İle iki Hatay Parlamenterini, olayları yerinde in-
oelemıeik üzere görevlendirdi. Hatay'da görevlıendliıri-
len ve içinde benıim de bulunduğum bu heyet, ince-
lemeniiın sonuçlarını ve olayın boyutlarını yeni Ha
tay Valisine tüm açıklığı ile anlattı. Valiye, idareden 
tarafsızlık istendiği, daha önceki vali zamanında ta
rafsız davranıldığı için Hatay'da olay çıkmadığı 
söylendi. Ancak, kısa bir süre sonra, yeni atanan va
linin daha önce alınan önlemleri kaldırdığı, bu ara
da askeri önlemlere de son verdiği gözlendi. Yeni 
valiMln, olaylar çıktıktan sonra olay önlemek gibi, 
bugüne dek görülmemiş bir politika güttüğü anlaşıl
dı. Emniyet örgütündeki partizan atamaların da bun
lara eklenmesi, Hatay halkının Hükümete güven
sizlik duyması sonucunu doğurdu. Şu anda Antak
ya'da her yurttaşımız, Ikenıdi güvenliğini kendlisli sağ
lama telaşına düşmüştür. Çünkü, Hükümetin bunu 
sağlayacağına güvenil kalmamıştır, işte böyle bir or
tamda bir polis memuru öldürülüyor, iki polis me
muru yaralamıyor. Diise, sağ görüşlü bir grup tarafın
dan basılıyor, lise Müdürü ölümden kıl payı kurtu
luyor. PTT binası yine sağ görüşlü bir grup tarafın
dan saldırıya uğruyor, burada sol görüşlü olarak ta-, 
nıman kişiler de ölümdlen güçlükle kurtuluyorlar. Bu 
arada Antakya'da bir fırın yakılıyor, iki fırın tahrip 
edilip, unlan yağmalanıyor. Anacaiddıe üzerinde bu
lunan işyerleri ve avukat yazıhaneleri saldırıya uğ
ruyor, tahrip ediliyor. Yine bir öğretmenin evi tah
rip 'ediliyor. 
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Bu terör sonunda, Antakya'da 21 Aralık Cuma 
gününden bu yana hiçbir işyeri açılmamaktadır. 
Halk teröre teslim edilmiş, kentte yaşam tümüyle 
durmuştur. 21 Analık Cuma gününden beri Belediye 
toptancı hali kapalıdır. 21 Aralık Cuma gününden 
beri hiçbir fırın çalişarnıama'ktla, kent civar ilçelerden 
ekmek getirilmektedir. Tüm besin maddesi saıtan 
dükkânlar kapalıdır. Terör, halkı açlığa mahkûm et
miştir. Dün sabah mezbaha da et dağıtımını durdur
muştur.; 

Yine dün sabahtan bu yana Anıta)kya'!da balsın 
susmuştur. Matbaa işçisi, can güvenliği olrnladiğı içim 
matbaaya gidememekite; gazete dağıtıcısı, can güven
liği olmadığı için gazete dağıtamamaktadır. Durum, 
bütün basın mensuplarınca dilekçelerle Valiye duyu
rulmuştur. Buna rağmen etkin önlemler alınama
maktadır. 

«Şehirlerde kurtarılmış bölge tanımam» diyen 
Hükümetin başına sesleniyorum : Antakya'da Ece-
vit Hükümeti zamanında... 

BAŞKAN — Sayın Miski, toparlayın lütfen, söz 
süreniz doldu. 

ÖNER MlSKt (Devamla) — Kardeşçe yaşanan 
bölgelerden, başka yerlere göçler başlamıştır. Yani, 
yen/i kurtarılmış bölge şimdi sizin hükümetiniz za
manında hızla oluşmaktadır. BeÜedıiye Başkanı, bir 
belediye meclfei üyesi, pek çok yurttaş evlerine gi-
dememökıtedıir. Bir özel hastane kapanmıştır; çün
kü bu yurttaşların evleri ve özel1 hastane son günler
de sağcılar tarafından kurtarılan bölgelerde bulun
maktadır. Her gece binlerce mermi ruhsatsız makineli 
tüfeklerle yakılırken, polis bir gazetecinin ruhsatlı 
tabancasını alacak kadar yanlı davranmaktadır. Bu 
tür davranışlar halkın devlete güvenlimi daha da sıars-
maiktaıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Hatay'da bir mezhep kav
gası çıkartılmak istenmektedir. Yıllarca bir arada ve 
kardeşçe yaşayan Sünni ve Alevi yurttaşlarımız bu
gün sancılı bir toplumun üyeleri-durumuna getirilmiş
lerdir. Son terör olaylarını Ailevi ve Sünni yurttaşla
rımızın hiçbiri onaylamamaktadır. Ancak, yönetim 
boşluğundan ve yönetimlin son günlerdeki yanlışlığın
dan yararlanan bir avuç ajan provalkatör tarafından 
toplum sürekli olarak ajite edilmekte, tahrik edilmek
tedir. 

BAŞKAN — Lütfen bitirin konuşmanızı Sayın 
Miski, süreniz bitmiştir efendim. 

ÖNER MlSKt (Devamla) — Ve bu ajanların ço
ğu Hatay'ın dışından gelmektedir. Bu olaylarla top-
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lumun bir ara rejime belirli bir merkez tarafından 
çekildiği ve giderek ülkenin parçalanmasını amaçla
dığı su götürmez bir gerçektir. Ve bugünkü Hükü
met bu gerçeği gözardı etmektedir. 

Türkiye'nin bugünkü güvensizlik ortamına geli
şi birinci MC zamanında başlamış, ikindi MC za
manında artmış, bu Hükümet zamanında da çok 
büyük boyutlara ulaşmıştın Halkın sosyo-ekonomıik 
eşitsizliklerine herhangi bir çözüm düşünülmemiştir, 
düşünülmemektedir. Sosıyo - ekonomik önlemler al
mayıp da alınma girişimini engelleyenler, «Tapuyu 
deldirmemi» diyenler, toplumun postunun delinmesi
ne seyirci kırnaktadırlar. Nitekim teröre çözüm bu
lacakları savuyla siyasal partilerle diyalog peşinde ol
duklarını söyleyen AP yöneticileri, AP'M parlamen
terler, Hatay sorununa yerinde çözüm bulmak ama
cıyla birlikte Hatay'a gitmek ve ortak çalba harca-
malk konusunda en az üç önerimizi yanıtsız bırak
mışlardır. 

Bugün Hatay'da yainsız bir yönetimin özlemli du
yulmaktadır. Bu güvence halka ancak davranıştarlia 
verilebilir. Bu durum Hükümetçe özeniıe gözönünde 
tutuHmalıdıır. Dileğim odur ki, toplumda daha kötü 
olaylar olmadan akılcı önlemler alınsın ve halkımız 
tezgâhlaman bu kötü oyunları bozsun. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski. 

2. — Erzurum Milletvekili Korkut Özci'ın, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu anarşi ve genel ekonomik 
durum hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Türkiye'nin içinde bulunduğu anar
şi ve genel ekonomik durum hakkında Erzurum Mil
letvekilli Sayın Korkut Özal, buyurunuz. (MSP sıra
larından alkışlar) 

Sayın Özal, süreniz 5 dakikadır efendim. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem. Baş

kan, Yüce Meçisin değerli üyeleri; 
•Yeni bir Hükümetin görev almasından bu yana 

takriben bir ay geçmiştir. Türkiye bugün, gerek sosyal 
yapısı, gerekse ekonomik yapısı bakımından büyük 
bir bunalımdan geçmektedir. İnanıyoruz ki, bu buna
lımını çaresi ve çözümü yine bu çatının altındadır. 
Ancak, son haftalar zarfında nazarımıza çarpan bazı 
hususları, bize düşen vazifelerin çerçevesi içinde Yüce 
Meclisin huzuruna arz etmeyi bir görev biliyoruz. 

Bir hükümet, göreve başlayalı daha bir ay olmuş
tur. Bu Hükümet, programında, bu Mecliste kabul 
eldilmiş programında, öngördüğü hususları yerine ge
tirme gayreti içindedir ve bu gayretlerini programına 

uygun olarak yerine getirdiği müddetçe de vazifesini 
yapmaktadır. 

Mesela 67 valinin değişmesini sayın bir İçişleri es
ki bakanı bir yıkım olarak nitelerken, aynı İçişleri Ba
kanının zamanında bu 64 valinin değiştirildiğini hatır
lıyoruz. Yani acaba kendisi Sayın Bakanın 64 valiyi 
değiştirirken Türkiye yıkılmıyor da, yeni gelen bir 
iktidar kendi programını uygulamak için 67 valiyi de
ğiştirirse acaba bu bir kusur mu oluyor? (CHP sıra
larından gürültüler) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Her halde 
grup değiştireceksin? 

İRFAN ÖZAYDTNLI (Balıkesir) — Müfettiş ra
porlarıyla geldi. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bunları burada 
konuşacağız. Bunları burada konuşacağız, çünkü bun
ları konuşmazsak zaten işin içinden çıkmamız müm
kün değildir. 

Şimdi muhalefet yapanlar da (Yeni iktidar işe baş
layalı bir ay oldu) kendi zamanlarından kalmış fev
kalade şartlar içinde, kendi zamanlarında Türküye 
iyiye gidecekmiş diye nitelerken, bugün bunun karşı
sına çıkıyorlar. Aslında Türkiye'nin genel gidişinde 
çok büyük değişiklik olmamıştır; ama iktidar, muha
lefet; muhalefet, (iktidar olunca maalesef ağızlar de
ğişiyor. Türkiye'nin büyük problemi burada yatıyor. 
Siz iktidarken ne konuşuyorsanız aynı şartlar için mu
halefette de aynı şeyi konuşursanız o zaman buraya 
ciddiyet, güven ve Türkiye'nin şartlarına samimiyet 
gelir. 

İktidarda olurken başka konuşuyorsunuz, muha
lefette aynı şartlarda başka şey. Buna işaret etmek is
tiyorum, yoksa herkesin icraatına saygılıyız. 

Diğer bir husus, sayın iktidar kanadına ifade et
mek istiyorum : Her iktidar değişiminde bütün ma-
kanlıklarm koridorları binlerce adamla doluyor. Bu 
dolan adamlar sizin adamlarınız değil aslında. Bu 
adamlar Türkiye'riin belli menfaatlerini temsil eden 
adamlardır. Halk Partisi koridorlarını da doldurmuş
lardı, bugün ise AP yi dolduruyorlar, yarın biz ikti
dar olsak bizi de dolduracaklar. 

Önlerine koyduğu adamlar yalnız partinin bazı 
insanlarıdır, saf insanlardır. Bilmeden arkadaki birta
kım insanları ve onların dileklerini temsil etmeye ça
lışırlar. Bizi üzen şudur : Bugünkü iktidar, her hangi 
bir iktidar debidir; çok iddialı bir durumda Türki
ye'nin yönetimini devir almıştır. 
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Burada daha evvel gündem dışı bir konuşmada 
dediğimiz gibi, bu iktidara Alalh'tan başarılar diliyo
ruz. Çünkü Türkiye'nin kurtuluşunda, bu -çıkmazdan 
çıkışında bir görev almıştır ve biz bunun gerektirdiği 
fedakârlığı yapmışızdır. Dışarıdan hiçbir görev kabul 
etmeden bu iktidara destek olmuşuzdur. Ama şimdi 
'iktidar kanadına ve onun ana partisine rica ediyo
ruz, bu baskıları lütfen hükümetin üzerinden kaldırın. 
Hükümet çalışamaz hale geliyor. Hükümete sahip 
olun, Türkiye gidiyor. Lütfen seçmenlerinize, onları 
getirenlere, bizim yaptığımız gibi açık olarak deyin 
ki : «Beyler, Türkiye bugün bir yangın yeridir; bu 
döleklerinizi sonra getirin, bize üç ay, dört ay müsaa
de edin.» Eğer bunu diyemezseniz, eğer bugün görev 
almış bakanlarınızı, hükümetin dar bir kadrosunu bu 
baskı altında tutarsanız; ben size söylüyorum, Türki
ye bu çıkmazdan çıkamaz. 

Sayın Hükümete de bir hususu söylemek mecbu
riyetindeyiz. Bütün icraatlarına saygılıyız; ancak bu 
zor şartlar altonda yapılan bazı icraata lütfen "taviz 
vermeyin. Hiçbir kimseye taviz vermeyin. Doğru ney
se onu yapın, haklı neyse onu yapın, hepsine razıyız. 
<AP, MHP ve MSP sıralarından alkışlar) Çünkü bu 
tavizlerin ve bu tavizlerden bazı tayinleri bile kaste
diyorum, Türkiye'nin bu şartlarında görev alan me
murları tayin ederken de lütfen hiçbir tavizi verme
yin. Eğer bu şekilde hareket ederseniz arkanızdayız; 
ama tavizler verilmeye başlandı mı, ben korkuyorum, 
Türkiye'nin şartları kısa zamanda dejenere olur. 

Bugün bir hususu söyleyip huzurunuzu terk ede
ceğim efendim, önümde bir yazı var, bir kaymakam 
nelerle uğraşıyor Türkiye'de; kaymakamın yazısını 
aynen okuyorum : 

«Konursu Ortaokulu Müdürü ve Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Ali Gülhan'ın 3 . 12 .1979 günü maka
ma geldiğinde neden sak'allı 'olduğu sorulduğunda 

«Sünneti yerine getiriyorum, bu konuda tahkikat ge
çirdim, sakal bırakılmayacak diye bir kanuni hüküm 
yok» demek suretiyle Anayasanın eğitini yasasının 
ruhuna ve lâfzına aykırı bir davranış içinde olduğu 
görüldüğünden 657 sayılı Yasanın 137 nci maddesi 
gereğince görevi başında kalması sakıncalı görüldü
ğünden görevinden uzaklaştırılmıştır.» Tarih 3.12.1979. 

Şimdi, Sayın Hükümetten soruyoruz: Kaymakam, 
Anayasayı kendine göre böyle tefsir yetkisine sahip 
midir? Bu kaymakam hakkında Hükümet ne yapacak
tır, bekliyoruz. Bu davranışı ile bu kaymakam bizzat 
kendisi Anayasanın ruhuna ve lafzına, temel özgür
lüklere aykırı hareket etmiştir. (MSP sıralarından al
kışlar) 

Ve burada Hükümetten rica ediyoruz, bundan 
birkaç hafta önce gene huzurlarınızı işgal ettim; ina
nan insanların inançlarını yaşamalarına müdahale et
mek, Türkiye'yi bugünkü anarşiden daha kötü nok
talara götürür. Gelin inananların inandıkları gibi ya
şamalarına, kanunların çerçevesindeki bütün hakla
rına, anayasal haklarına hürmet etmeyi önce Hükü
metin yetkilileri, bu kaymakam gibi kimselerin öğ
renmesi ve onlara bunların öğretilmesi lazımdır. Aksi 
takdirde Türkiye bugünkü anarşiden çok daha derin 
noktalara düşer. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (AP ve MSP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Özal. 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Memleket

te adam ölüyor; bu, sakal derdinde. 

3. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'in, De-
mirel Hükümetinin Danıştay kararlarını uygulatma
dığı hakkında basında yer alan haberlere ilişkin gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı Koksal Top-
tan'ın cevabı. 

BAŞKAN — «Basında yer alan haberler ve kişi
sel olarak öğrendiklerim karşıisında Demirel azınlık 
Hükümetinin Danıştay kararlarını uygulamadığı anla-
şılmalktadır. Bu konuda söz istiyorum. Trabzon Mil
letvekili Rahmi Kumaş.» 

Buyurun Saym Kumaş. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Kumaş. Sadece konu 

içinde konuşun lütfen, konu dışına çıkmayın. 
RAHMÎ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Sayın Demirel'in kurduğu Adalet Partisi azınlık 

Hükümeti sanki bir çoğunluk hükümetiymrişçesine, 
sanki 1981 seçimlerine bu Meclisi getirecekmişçesine, 
sanki kaiıcıymışcasına durmadan kamu görevlilerini, 
devlet çarkının olağan işleyiş kurallarımda zorlaya
rak, çok hızlı biçimde biçip kıymaktadır. Biçip kıy
makta güçlük göreceğimi anladıklarını da devletin bol 
ücretli kadrolarını onların isteklerine sunarak, o kişi
leri kendi isteklerine uygun davrandırmaktadır. TRT 
Genel Müdürlüğünü yapan Bay Cengiz Taşer'in tutu
mu bunun ilk örneğidir. Bir derginin yazdığına göre 
Bay Taşer'e, eşiyle birlikte yurt dışında ayda ellerine 
300 bin lira geçecek biçimde bir görev verilmiş ve böy
lece kendisi TRT Genel Müdürlüğü gibi onurlu bir 
görevden uzalklaştırılmıştır. Ve bundan sonra da gö
rüyoruz ki, anarşi Türkiye'deazalmaya başlamıştır. 
Çünkü TRT, yani radyo ve televizyon artık ölenleri 
«siklisi gibi doğru biçimde vermiyor, eksik veriyor. 
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Böylece Demıirel bir bakıma anarşiyi de önlemiş olu
yor. Bu başarısından dolayı kendisini kutlamak iste-
riz^ 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Senin ka
fan çalışmaz böyle şeylere. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Ancak TRT yet-
kiiilerinii de uyarmak isteriz buradan. 

Sayın milletvekilleri; Hükümetin başı Sayın De
mirel 17 Aralık günti 36 ilin vali, emniyet müdürü ve 
mili eğitim müdür vekİlleriyle bir toplantı yaptı. Bu 
toplantı anarşi ve terörü önleme toplantısı.... 

ıBAŞKAN — Sayın Kumaş, siz hangi mevzuda, 
hangi konuda söz aldınız? 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Efendim, şimdi 
ona geliyorum. 

BAŞKAN — Ona geliyorsunuz, doğrudan doğru
ya o mevzua girin. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Bugünedek ya
lanlanmayan, basında çıkan bir habere göre. Demirel 
bu toplantıda valilerden Danıştay kararlarına uyul
mamasını istemüştir. Anayasanın 132 nci maddesine 
aykırıdır bu İstek, 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Yalan. 

RAHMÎ KUMAŞ (Devamla) — Danıştay Yasa
sına aykırıdır ve Yargıtay İçtihat Birleştirme Büyük 
Genel Kurulunun 29 Kasım 1979 günlü Resmi Gaze-
tenlin 56 ncı sayfasında çıkan 1978/7 esas 1979/2 ka
rar sayılı kararına da aykırıdır. Danıştay için böyle 
bir söz söylemernesinıi umuyoruz; ama, bu haber ya
lanlanmadığı için de buradan Sayın DemireTi uyar
mayı bir milletvekilli ödevi sayıyorum. Çünkü bunu 
böyle söylemişse, açıkça suç işlemeyi teşvik etmiştir 
ve Danıştay kararları uygulanmadığı için de suç işle
nir durumdadır. 

Sayın Demirel, bu toplantısına ne yaptığını bilme
yen Milli Eğitim Bakanı Sayın Fersoy'un atadığı şu 
türden kişileri bulundurmuştur. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sertin ka
fan çalışmaz böyle şeylere. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğhı rica ediyorum. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Atatürk düşman
lığından yargılanan, hakkında özel dersane açmaktan 
soruşturma yürütülen milli eğitim müdurvekilleri; 
ayrıca Birinci MC döneminde "Uşakta Milli Eğitim 
Müdürti İken, iztihsiz Silah taşımaktan 10 ay hapis ce
zasına çarptırılan; ama şimdi de Gaziantep'e Milli 
Eğitim MüdurvdkHi olarak atandığı söylenen kişi. 
Ama aynı Demirel, yasaları burada çiğnerken, yine 
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'bir başka yerde değil, aynı yerde çok açık biçimde 
yasa çiğniyor. Sapsağlam Anayasa kurallarına, yasa 
kurallarına göre Bursa Milli Eğitim Müdürü, Sayın 
Demirel'in emri üzerine Ankara'ya geliyor, Bulvar Pa
lasta Valisi ile kalıyor; ama bu toplantıda, tam top
lantı başlarken dışarı çıkartılıyor. Bu ciddiyet dışı bö
lücü anlayış Türkiye'de bir kargaşanın biraz daha 
uzamasına yol açar, artmasına yol açar. 

İşte Demirel bu Danıştay kararlarına uymuyor, 
uyulmamasını istiyor. Örneğin; Türk Standartları 
Enstitüsü Kurumunu işgal etmek için yaptığı eylem
ler, işlemler devletin en yüksek yargı kuruluşunca dur
durulduğu halde, bu karar uygulanmıyor. Bu yasa di
şiliktir arkadaşlarım. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Uygula-
mayaoaklarj 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Sayın Demirel, 
bir yüksek mahkeme kararını nereden cesaret alarak 
uygulamamaktadır? Ülkemizde Anayasadan üstün bir
kaç güçmüdür ki kendisi bunu uygulamıyor? Eğer Baş
bakanın görevi sırasında işlediği suçtan ötürü Meclis 
Soruşturması yönetimyle Yüce Divanda yargılanama-
yacağını düşünüyorsa, er geç yanılacaktır. Kendisini 
şöyle uyarmak! isterim. 

BAŞKAN —- Süreniz doluyor, lütfen toparlayınız 
konuşmanızı. 

RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Toparlıyorum. 
Sayın Milletvekilleri, 1911 yılında ülke savaş içinde 

iken, Osmanlı Meclisinde bile, o zamanın Deniz Eski 
Bakanı Mahmut Muhtar Paşa hakkında bir Meclis 
Soruşturması açılmasına başlanılır, ama konu biltiri-
lemez. Aradan 20 yıl geçer, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, bu kişiyi Divanı Ali'de yargılatır ve bu kişi 
hüküm giyer. 

Demirel, Türk politikasında 15 yıldan bu yana et
kin durumdadır. Daha çok yaşamasını diliyoruz. Da
ha çok yaşamalı ki, başbakanlardan bile bu ülkede 
yasa dışı işlemlerin hesabını hukuk devleti düzlemi 
içerisinde verdiğini hem kendisd görür, hem de bu 
halk görür. Bir ülkede Başbakan, yasaları, mahkeme1 

kararlarını uygulamıyorsa, uygulatmıyorsa o ülke de 
artık kargaşalıktan kurtulamaz, içinde bulunduğumuz 
durumun nedeni budur; ama Sayın Demirel'e sorar
sanız, kendisi anayasacı, ama yalnız haklan kısan 
DGM'ler için. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Son olarak şunu 

söylüyorum : 

— 480 — 



M, MeöMsi B : 21 25 . 12 . 1979 O : 1 

Bu ülkede hiçbir klişi mahkeme kararlarının uygu
lanmasına engel olamaz. Bu ikisi ister parlamenter ol
sun, ister bakan, ister Başbakan, isterse Cumhurbaş
kanı olsun, haitta isterse bir yargı kuruluşunun başı ya 
da en yetkili kişisi olsun, bunu Sayın Demirci ve her
kes bilmelidir ve Sayın Derrtirel buraya gelmeli - ken
disi gelmeli her hangi bir balkanı değil - Başbakan 
olarak böyle söz söylemediğini söylemelidir. Söyle
nmezse meşruluğu üzerinde karabulutlar dolanacaktır. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sen bu ka
fa ile çok yaşamazsın. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kumaş. 
Hükümet adına buyurun Sayın Koksal Toptan. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclislin değerli üye
leri; 

Demokrasinin her halde en güzel yanlarından bi
rine şahit olduk. Geçen Hükümet zamanında, ben bu 
kürsüye çıkarak, birkaç kere uygulanmayan Danıştay 
kararları sebebiyle geçen Hükümeti tenkit etmiştim. 
Şu anda aklıma gelen Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı olan Kemal Baytaş hakkında 
Danıştayın üst üste verdiği üç tane tehiri icra kara
rına rağmen Hükümetin bu kararlardan hiçbirini uy
gulamaması sebebiyle bu kürsüye gefmiş ve acı acı 
yakınmıştrm. 

Yargı kararları, elbette Türkiye'de herkesi bağlar 
ve herkesin de yargı kararlarına uyması zorunluluğu 
vardır, bu Anayasanın hükmüdür, ama Anayasada 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin icraatı konu
sunda Danıştay karar verirse, tehiri icra kararı verir
se bunu uygulamaya gerek yoktur, Sayın Demire! 
Hükümeti verirse bunu mutlaka uygulamak lazımdır 
diye bir kayıt biliyorsa Sayın Kumaş arkadaşımın 
onu da bana hatırlatmasını rica ederim. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Onlara ser
best 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bulunmaz Şam 
kumaşı o. 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Kumaş bu 
kürsüye bu konuda Sayın Demıirerin bizzat gelip be
yanda bulunmasını arzu etti, biz burada 22 ay bağır
dık, sadece Sayın Ecevit'i ilgilendiren konularda, «Ne
rededir Sayın Ecevilt?» diye bağırdık, ama bu kürsüye 
Sayın Ecevit'i çıkaramadık. Benîm Hükümetimin başı 
Sayın Demirel, her zaman gelir Parlamentoya, Parla
mentonun her sualine muhatap olur, ama onun adı-

I na, Hükümet adına kesinlikle ifade ediyorum ki, Sa
yın Rahtn'i Kumaş'ın ifade ettiği valiler toplantısında 

I «Danıştay kararlarını uygulamayın» sözü, tabirimi 
1 mazur görünüz, sevgili arkadaşım Kumaş da beni ba

ğışlasın.... 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Yalandır, ya-

I lan. 
DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (De-

I vamla) — ... Ama yüzde yüz yalan bir iftiradır. Bu 
(iftira ile, bu yalanlarla Sayın Kumaş arkadaşımın ne
yi ispatlamaya çalışmak istediğini de anlayamadığımı 
ifade etmek işitenim. 

Değerli arkadaşlarım, Millet Meclisinin saygıde-
I ğer üyeleri, Allah herkese uzun ömür versin, biz her

kese bundan sonraki ömrünün de uzun sürmesini te
menni ettiğimiz ömrünün de güzel günlerle selamet 

I ve saadet içinde geçmesini niyaz ederiz. Yarınımızın 
ne olacağını bilmek, kestirmek mümkün değil. Sayın 
Rahmi Kumaş arkadaşımın temennisi «Sayın Demir-

I el'e Allah uzun ömür versin de yasalar önünde hesap 
I versin kendi deyimiyle» Adalet Divanında hesap ver

sin. «Bizim mensup olduğumuz zihniyet bu hesapları 
verdi, gereğinde gene çıkılır mahkemeler önünde 

I gene hesap verilir, ama demin de ifade ettiğim gibi bu 
I (konuşmalar, bu zihniyet Türkiye'yi bizi, iyi bir nok-
I taya, salim bir noktaya getirmez. Türkiye'de dün, bü-
I tiün Tünkliye'ım'izün ilenimde dlüm ıhim şeyler sahndeinimelk 
I istenmektedir. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk 
I Partisine mensup arkadaşlarımın artık elini şakağına 
I dayayıp daha başka bir türlü düşünmesi lâzım gel-
I diği kanaatiyle Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP 
I sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toptan. 
ALEV COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan, ismim-

I den bahsedilmiştir Sayın Devlet Bakanı tarafından, 
I eski uygulamalarla ilgili olarak; bu konuya cevap ver-
I mek istiyorum. 
I BAŞKAN — Efendim, şimdi cevap verilemez usu-
I lümüze göre. Şimdi Sayın Coşkun,-ben hatırlıyorum, 
I gene benim nöbetimde idi, Kemal Paydaş idi galiba, 
I onun hakkında gündem dışı konuşma için ben söz 
I vermiştim kendilerine. Sadece «Bu şekilde bir ifade 

kullandım» dedi şahsınızla bir ilgisi yoktur bunun, 
I 70 ndi mad'deye girmez. 

ALEV COŞKUN (İzmir) — Sayın Başkan, Tu
rizm Bakanlığının, üç defa Danıştay karar verdiği 

I halde Danıştay kararlarını uygulamadığı belirtildi. Bu 
I konuda bir yanlış beyan ortaya çıkmış oldu. 
I BAŞKAN — Yanlış beyandan dolayı, bunu tav-
1 zih için size söz veriyorum, buyurun Sayın Coşkun. 
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AHMET BULDANLI (Muğla) — Ne alakası var? 
BAŞKAN — Efendim, tavzih bakımından verilir. 

Çünikü, bir müphemiyet vardır. Böyle bir karar gel
memiştir, ben de bu şekilde bir tatbikatta bulunma
mıştım iddiasından bulunacaktır, tahmin ediyorum 
Sayın Coşkun, 

Buyurun Sayın Coşkun. 

ALEV COŞKUN (izmir) — Yüce Meclisin sa
yın üyeleri; 

Devlet Balkanı Sayın Koksal Toptan konuşmasın
da belirttiği gibi, Danıştay kararlarının uygulanıp uy
gulanmaması konusunda birkaç defa kürsüye çıkarak, 
Danıştay kararlarının uygulanması gerektiği hususu
nu muhalefette bulunduğu sıralarda burada beyan et
miştir, hatta bir keresinde, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Kemal Paydaş'ın, 
Danıştaydan alınan yürütmeyi durdurma kararını Ba
kanlığımın uygulamadığını, yani Turizm ve Tanıtma 
Balkanı olarak benim uygulamadığımı o zamanlar be-
lirtmiştür. 

Biraz önce yaptığı konuşmada da, aynı şekilde bir 
müphemiyet içerisinde bu kararların uygulanmadığını 
ifade eden, o noktada müphemiyet gösteren beyan
larda bulunmuştur. 

Sayın Ecevtit'in Başkanlığındaki, Hükümet Başka
nı olarak bulunduğu devrede, her bakanlıkta Yüce 
Danıştayra kararlarına uyulmuştur. Çünkü, biz Da
nıştay kararlarına inanan... (AP sıralarından, Mehmet 
Alanyalı ne oldu?» sesleri) 

BAŞKAN .— Lütfen müdahale etmeyin. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — idarenin her tür
lü eylem ve işleminin Danıştayca kontrol edilmesi, 
denetlenmesi gerektiğine inanan bir partiyiz. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Kemal At-
kın'a ne oldu? 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Bu arada, Danış-
tayın bu ülkede 100 yıllık geçmişine inanan, Danış-
tayın Anayasamızın çok önemli bir kurumu olduğuna 
inanan bir siyasal felsefeye bağlıyız. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığımın uygulamasına ge
lince : 

Sayın Koksal Toptan'a bu anda hitap ediyorum; 
kendileri, ya yanılıyorlar, ya da yanıltılıyorlar. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığında bahsettiği kişinin yü
rütmeyi durdurma kararı aldığı dikakidan itibaren bu 
yürütmeyi durdurma kararına uyulmuştur. Kendisi, 

eski yerine, yani Müsteşar Yardımcılığına iade edil
miştir. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Ertesi gü
nü geri alındı değil mi? iki gün sonra geri alındı. 

ALEV COŞKUN (Devamla) — Ertesi gün alın
mamıştır. Biz, hükümetten düşünceye kadar Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak 
kalmıştır. Hakkında Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu
nun, Türk Ceza Kanununun 230 ncu maddesine göre, 
bir Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunun raporu oldu
ğu halde ve Turizm Bakanlığının da üç kişilik Teftiş 
Kurulunun raporu olduğu halde kendisi Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığına sizin devrenizde 
tayin edilmiştir. 

IBir kere daha ifade ediyorum. Danıştay kararla
rına uyulmuştur. Turizm ve Tanıtma Bakanlığında da 
kendisi Müsteşar Yardımcılığı görevine Danıştay ka
rarından sonra iade edilmiştir. Çünkü biz, Danıştayın 
kararlarına ve 100 yıllık Danıştay Kurumuna itibar 
eden, saygı duyan bir partiyiz. 

Saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkun. 

RAHMt KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 
Sayın Koksal Toptan, benlim iftira ettiğimi söyledi; o 
konuda bir açıklama yapmama izin veriniz. 

BAŞKAN — Efendim, imkân ydk. Gündem dışı 
konuşmanızda zaten size rica etltim, «Mevzuun dışına 
çıkmayın» dedim. 

RAHMt KUMAŞ (Trabzon) — Ben değilim efen
dim. 

'BAŞKAN — Efendim, ben böyle bir şeyi görme
dim. 70 nci maddeye göre de siize söz verme yetkim 
yok. 

AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan.., 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— îki arkadaşımızın evine bomba atılmıştır. Bu ko
nuda söz istemiştik, aktüalitesi geçtikten sonra mı söz 
vereceksiniz? 

BAŞKAN — Efendim, içtüzüğümüze göre 3 ki
şiye ancak söz verilebilir. Sizden evvel daha 8 kişi 
vardır söz isteyen, gündem dışij 

AHMET .GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Efendim, ehemmi mühimme tercih etmek de sizin 
hem hakkınız ve hem de vazifeniz. 
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BAŞKAN — Evet, hem hakkım; ama, şimdi ken
dilerine «Size söz vereceğim» denmiştir. Tekrar bu 
sözümü geri alma imkânım da yoktur, elbette. Daha 
evvel bu talepte bulunabiliridinfe. 

2. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi (4/282) 

BAŞKAN — Komisyonlardan istifa önergeleri 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonu üyeliğin

den istifa ediyorum. 
Gereğini rica eder saygılar sunarım. 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, Adalet 

Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/283) 

(Millet Meclisi [Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonu üyeliğin

den istif a ediyorum. 
Gereğini rica eder, saygılar; sunarım. 

tzmir 
Ali Naili Erdem 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Karol'un, 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/284) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonu üyeliğin

den istifa ediyorum. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Kastamonu 
Nihat Karol 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan'ın, 

Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/285) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonu üyeliğin

den istifa ediyorum. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Malatya 
Ahmet Karaaıslan 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Canınız istediği zaman verin. Biz zaten amacımızı 
anlattık, 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
6. — Konya Milletvekili Mustafa Güzelkılınç'ın, 

Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/286) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Adalet Komisyonu üyeliğin

den istifa ediyorum. 
Gereğini rica eder, saygılar sunarım. 

Konya 
Mustafa Güzelküınç 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

7. — İstanbul Milletvekili Muammer Aksoy'un, 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair 
önergesi (4/287) 

Sayın Başkan 
Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ettiğimi 

saygılarımla arz ederim. 
İstanbul 

(Muammer Aksoy 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. —: Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'a 
mazereti nedeni ile 15 gün izin verilmesine dair Baş
kanlık tezkeresL 

BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline izin veril
mesine ilişkin Başkanlığın bir tezkeresi vardır, okutup 
onayınıza sunacağım. 

iMıillet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adı yazılı sayın milLetövekilin'i-n hizasında 

gösterilen süre ve nedenle izin istemi Başkanlık Diva
nının 20 . 12 . 1979 tarihli toplantısında uygun görül
müştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman, 15 gün 
mazeretü nedeniyle; 20 . 12 . 1979 tarihinden geçerli 
olmak üzere. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
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C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Danışma Kurulu Önerisi 

1. — Bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki 
yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak 
amacıyla kurulan 10/20 esas numaralı Meclis Araş
tırması Komisyonu raporunun özel gündemde yer al
ması ve 26 . 12 . 1979 Çarşamba günkü birleşimde gö
rüşülmesine dair Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun bir önerisi var
dır, okutup onayınıza sunacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 
Bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yol

suzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak ama
cıyla kurulan (10/20) esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonunun 376 Sıra Sayısıyla basılıp dağı
tılmış bulunan raporunun, Millet Meclisi gündemimin 
«Özel Gündemde Yer Alacak işler» kısmında yer al
ması ve rapor •üzerindeki görüşmenin, 26 . 12 . 1979 
Çarşamba günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

Cahit! Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

CHP Grubu Başkanvekili AP Grubu Başkanvekili 
•Metin Tüzün . Oğuz Aygün 

MSP Grubu Görevlisi MHP Grubu Başkanvekili 
Şener Ba'ttal Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

b) Siyasi Parti Grubu Önerisi 
1. — Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı ve 

Perşembe günlerinin kanun tasarı ve teklifleriyle ko
misyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine, Çar
şamba gününün denetim konularına ayrılmasına, açık 
oylama ve seçimlerin her gün yapılmasına ve gün
demde bulunan bazı kanun tasarısı ve tekliflerinin, 
gündemin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyon
lardan Gelen Diğer İşler» kısmının ilk sıralarında yer 
almasına dair Milli Selamet Partisi Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu Baş
kanlığının İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre önerileri 
vardır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Danışma Kurulunun 24 . 12 . 1979 tarihli toplan

tısında bu Danışma Kurulu önerisi hazırlamak için 
oy birliği sağlanamadığından Grubumuzun aşağıdaki 

önerisinin İçtüzüğün 19 ncu maddesine göre işleme 
konmasını rica ederim. 

Saygılarımızla. 
MSP Grup ©aşkanvekili 

Süleyman Arif Emre 

MSP Grubunun Önerileri : 
a) Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı ve 

Perşembe günlerinin kanun tasarı ve teklifleriyle, ko
misyondan gelen diğer işlerin görüşmelerine ayrıl
ması, Çarşamba gününün denetim konularına ayrıl
ması, açık oylama ve seçimlerin hergün yapılması öne
rilmiştir. 

b) Gündemde bulunan; aşağıdaki kanun tasarı ve 
tekliflerinin kanun tasarı ve teklifleriyle, komisyon
lardan gelen diğer işler kısmının ilk sıralarımda yer 
alması önerilmiştir. 

1. — Gündemin 82 nci sırasında bulunan 369 Sıra 
Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısıyla, Ankara 
Milletvekilli Semih Eryıldız'ım Nakdi Tazminat Kanu
nu Teklifi ve Milli Eğitim, Milli Savunma, İçişleri ve 
Plan komisyonları raporları. 1(11/27, 2/164) 13.6.1979. 

2. — Gündemin 50 nci sırasında bulunan2'62 Sıra 
Sayılı Jandarma Genel Komutanlığının Yeniden Teş
kilatlanması, Modern Silah, Araç ve Gereçlerle Do
natılması Amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel 
Komutanlığına Gelecek Yıllara Geçici Yüklenmelere 
Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve 'İçişleri ve Plan komisyon
ları raporları. (1/168) 26 . 12 . 1978 

3. — Gündemin '85 nci sırasında bulunan 371 Sıra 
Sayılı 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun 
Tasarısıyla Konya Milleltivekili Şener Battal'm, subay, 
astsubay Ve askeri memurlara bir üst derece veri
lebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ka
nununa ek geçici maddeler eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nun 21 $2 sayılı Yasaya bir ek madde eklenmesine 
ait yasa önerisi Milli Savunma Plan komisyonları ra
porlar. (l/29'2 2/699, 2/784) 15 . 6 . 1979 

ŞENEİR BATTAL (Konya) — 'Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Battal lehinde mi? 
ŞENER BATTAL (Konya) — Evet efendim, le

hinde. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 

Milli Selamet Partisi Grubu, Pazartesi günü Da
nışma Kurulunu toplantıya çağırdı. Toplantıya çağır
masının sebebi, 2 noktada izah edilebilirdi: Birisi, son 
günlerde «Anarşi demeti» d'rye belirtilen hususa nasıl 
hız kazandırabiliriz, diğeri de, Meclislimizi, nasıl ka
nun teklif ve tasarılarını görüşür hale getirebiliriz nok
tasında idi. 

Danışma Kurulunda araştırma yaptık; «Anarşi pa
keti», «Anarşi demeti» içinde neleri hızlandırabiliriz 
diye. Daha evvel «'Anarşi demeti» olarak: Adalet Par
tisinin Danışma Kurullarına getirdiği bir madde vardı; 
Nakdi Tazminat Kanunu. 

Müsaade ederseniz «Anarşi demetli» ve «Anarşi pa
keti» mefhumlarını da izalh edeyim : 

Anarşi paketi diye, Sıra Sayısı 375 olan, kamu gü
venliğine İlişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılması 
hakkındaki, şu Cumhuriyet Halk Partisinin daha ev
vel Meclislere sevk ettiği bu tasarıya paket deniliyor. 
Bu paketin içinde; İl İdaresi Kanunu, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Emniyet Teşkilatı Ka
nunu, Dernekler Kanunu ve memurlarla ilgili düzen
lemeler var. 5 - 6 kanunu, tek kanunla düzenleyen 
bir paket 

Bir de demet deyince; bu pakete ilaveten, Nakdi 
Tazminat Kanunu; polisler vazife sırasunlda şehit olur
larsa, onlara tazminat verilmesi hakkında kanun tek
lifi gibi teklifler vardı. Biz, bu demetten Nakdi Taz
minat Kanununun derhal görüşülebileceği hususunda 
Adalet Partisinin talebine olumlu cevap verdik. An
cak, Adalet Partisi; «Şu anarşi pak elti denilen hususu, 
'birinci madde olarak ele almak istiyorum» dedi. Pren
sip olarak biz anarşi paketine karşı değiliz. Bunun gö
rüşülmesini, anarşi paketinin görüşülmesini istiyoruz. 
Ama, ısrarla bir talebimiz var : 

L Bu anarşi paketindeki hususlar, anarşistlerle 
masum vatandaşı aynı muameleye tabi tutan hüküm
lerinin düzeltilmesi lazımdır. Bombacıyı, 'dinamit ata
nı, terörü, bu vatanı huzursuzluğa düşüren kötüleri 
cezalandıralım derken, masum vatandaşı da, a aynı 
terazide tartmanın yanlış olduğunu ifade ettik ve Ada
let Partisine rica ettik; «(geliniz görüşelim, şurada bi
zim anlaşamadığımız; maddeler yar, bunları düzelte
lim, bizimle diyalog kurunuz» dedik. Bugüne kadar 
bu diyalogu temin etmiş değiliz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Nedir? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — «Nedir?» diye 
Adalet Partisi sırasından arkadaşlarım soruyor. Ben, 
«Nedir»'in cevabını Sayın Koksal Toptan'ın, Devlet 
Bakanının muhalefet şerhi var, o zaman bu tasarıda, 
deyip, muhalefet şerhini gösteriyorum. <A!P sıraların
dan «Nedir, nedir o?» sesleri) 

«Nedir?» dîye arkadaşlarım soruyor, Erzurumlu-
oğlu arkadaşımızın 2 sayfalık, Anayasaya aykırılık 
iddiası ve birtakım totaliter gidişe yol açar diye mu
halefet şerhi var. Onlara atıfta bulunmuyorum. 

Ama nedir, bizim görüşümüze göre nedir? Bir 
madde söyleyeceğim; Adalet Partili arkadaşlarım bu
na evet derse, mesele kalmıyor. Polis, mitinkten dağı
lanları kovalıyor, «Bu evde miting kaçağı var, anar
şist var, arayacağım» diyor. Evde kaldın yalnız, ko
cası yok, aile büyükleri yok. Polis, «arayacağım» de
diğinde, burayı arıyor bu kanuna göre. Biz de diyo
ruz ki; polis arayacaksa 2 komşu çağırsın, muhtarı 
çağırsın, bir şeyler yapalım, kontrol altına alalım. Bir
birini vuran polisler var. Polisin içinde polislik şere
fini ihlal edenler var. Onun için «geliniz, bizim görü
şümüzü alın, düzeltelim, bunu hızlandıralım» diyo
ruz!.! 

Yine bu kanuna göre, cami yaptırma derneği, ben, 
mevlüt okuttum, Kur'an okuttum diye bir faaliyette 
bulunur da, faaliyet programında yoksa o cami derne
ği kapatılabilir. Buna göre, o cami demeğinin yöne
ticileri hapse a'tılalbiiir. Onun için geliniz bunları dü
zeltelim. Yanılıyorsafc bizi ikna ediniz .dedik; ama 
gazetelerde MSP daha fazla kan dökülmesini istiyor 
diye üzücü manşetlerden öte diyalog kuramadık. 

Arkadaşlarım, mesele birbirimizi suçlamak değil. 
Anarşi ve terör Türkiye'nin acı gerçeği. Bunun üze
rine Parlamento olarak gütmemiz lazımdır, kan dö
külmesini önieyip, teröristlere haddini bildirmemiz la
zımdır .Bunu, Parlamentonun en önemli görevi sayı
yorum; ama bu görevi iyi diyalogla yapmamız lazım. 

Şimdi son bir şey daha söyliyeyim: Şu paket, 375 
Sıra Sayılı pakette Hükümetin istediği yetkileri, şu 
anda sıkıyönetim uygulaması ve Sıkıyönetim Kanunu 
vermektedir . Yani bu pakette istenenlerden dolayı 
bir hukuk boşluğu yoktur. Hatta öylesine Sıkıyönetim 
yetkilidir ki, dün Sıkıyönetim, TRT'ye haber bültenleri
ne siyasi parti genel başkanlarının beyanatını yayın
lanmaması için emir verecek kadar Sıkıyönetim yet
kilidir 

Onun için anarşi ortalığı kapladı, kan gövdeyi gö
türüyor, bunu önlemeyin diye çıkış, Sıkıyönetim Ka
nunu olmasa, belki bir çıkıştır; ama fiili durumla 
kabili telif değildir. 
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Ne demek istiyorum? Biz Pazartesi günü Danışma 
Kurulunu .toplantıya çağırdık, ittifak olmadı; 19 ncu 
maddeye göre Danışma Kuruluna götürdüğümüz öne
rimizi tek başımıza getirdik, indirdik. Adalet Partisi 
bizden önce, sanıyorum 2 veya 3 defa, ıbu paketi, ön
lemler paketini Mecliste görüşelim diye Danışma Ku
rulunu toplantıya çağırdı; 3 oldu sanıyorum, toplan
tıya çağırdı. Danışma Kurulunda görüş olmadı. O za
man Adalet Partisi Grubunun yapacağı şey; «Ben 
Danışma Kurulunda görüş birliğine varamadım, ama 
19 ncu madde gereğince, benlim sahip olduğum bir 
yetki var. Bunu yüksek takdirlerinize, oylarınıza sunu
yorum» deyip, bizim yaptığımız gibi bir gündemle 
gelmeliydi. Bunu ümit ediyorum, arkadaşlarımız ya
pacaklardır. 

Hemen ilave edeyim, bizim rica ve temennileri
mizi dikkate almak kaydıyla, yani bir toplantı ve 
miting olduğurida 2 kişi geriden pankart gösterdi di
ye, icabında birtakım karşı görüşlü adamlar da ola
bilir - 2 kişi pankart gösterdi diye, oradaki tertip he
yetine 2 sene hapis cezası veren hükümler gıilbi hüküm
leri tashih etmeniz, yukarıda belirttiğim hükümleri 
tashih etmemiz kaydıyla getirirlerse Milli Selamet 
Partisi Grubu olarak oy vereceğiz. Ama bugüne kadar 
bunun getirilmesi yerine, maalesef, «MSP, CHP bir 
olup fazla kan dökülmesini istiyor» gibi televizyon 
yayınlarında bir kampanya yürütülmesi tercih edildi. 
Adalet Partisine tavsiyemiz, ricamız budur; bunu in-
dirdbilir. 

Şimdi, tekrar huzurlarınızda bir ricada daha bulu
nuyorum: Biz, 3 tane kanun teklifi verdik, bunlara 
öncelik verilmesini İstiyoruz. 3 kanun teklifi verdik. 
Bunlardan birincisi; Nakdi Tazminat Kanun Teklifi. 
Bunu öncelikle Meclisimizin ele alıp, görüşmesini isti
yoruz .Bu ibizİm teklifimiz değil, Adalet Partisi Gru
bunun Danışma Kurulunu toplantıya çağırdığında ge
tirdiği. Danışma Kurulu önerisinin 2 nci maddesidir. 
Nakdi Tazminat Kanun Teklifine öncelik verilmesi
ni Parlamentodan istiyoruz. 

İkincisi; Jandarma teşkilatının ve organizasyonu 
ve modernizasyonu mevzuunda Hükümet tasarı'sı. Bu 
da anarşi paketi ile alakalıdır. Kaçakçılık olayı Tür
kiye'nin şu anda şikâyet ettiği bir husustur. Sahil Jan
darma muhafaza teşkilatının takviye edilmesi lazım
dır. Onun için bu tasarı da önemlidir. Bizim Parti
mizin teklif ettiği herhangi bir husus değildir. Hü
kümet tasarısıdır, Hükümete kuvvet verecektir'. Ka
çakçılık yoluyla silah sevkıyatını önleyecektir, jan
darma teşkilatını güçlendirecektir. Onun için hu tek
life de öncelik veriyoruz. 

Derlerse ki, «Efendim bu teklife öncelik veriyor
sunuz, bununla yoksa gündemi mı tıkayacaksınız?» 3 
maddelik tekliftir; bu teklif gündemi tıkamaz. Tıka
yacağı iddiası varsa, tasarıdır, Hükümet geri çeker, 
görüştürmez. 

Son olarak bir teklif daha koyduk. 3 maddelik 
Danışma Kurulu önerimizin 3 ncü maddesi de, Tür
kiye'de sivil memurlar, emekliler bir derece, 2182 sa
yılı Kanuna göre terfi aldılar; emekliler db aldılar, 
sivil memurlar da aldılar, kararname ile sulbay, astsu-
Ibaylar da aldılar, askeri memurlar da bir derece al
dılar, ama asker emeklilerine bir derece terfi veril
medi. Tamamen Emekli Sandığı tasarrufunda bir olay. 
Türkiye'de 5'434'e talbi olup da, bir üst derece alma
yan bir grup var. 

İBu da 1 maddelik kanun teklifi; gündemi tıkadı 
şeklinde bir ithamı kalbul etmemiz mümkün değildir. 
Bütün bu mülahazalarla Adalet Partisi Grubuna tek
rar dönüyorum... 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Battal, lüt
fen toparlayın sözlerinizi efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Son cümlemi arz 
edeyim Sayın Başkanım. 

Anarşiyi önlemek hususunda, geliniz televizyon ek
ranlarında değil, radyo mikroflanlarında değil, gazete 
sütunlarında değil, de, - Danışma Kurulunu 3 defa 
toplantıya çağırdığınız halde Parlamentoya önerinizi 
getirmeniz lazımdır - Parlamentoda konunun tartış
masını yapalım, bu lazımdır. Bunu yapmadığınız 
müddetçe kimseyi ı«anarşi kanunlarını engelliyor» di
ye itham edemezsiniz, ederseniz o zaman haksızlık 
ödersiniz, 

Bütün bunlardan sonra, Hükümete yardımcı ol
duğumuz kanaati ile Mecliste kanun tasarı ve teklif
lerinin görüşdbilirliğini temin etmek •bakımından Da
nışma Kurulu önerimizi yüksek oylarınıza sunmuş bu
lunuyorum. İltifat buyurmanızı saygılarımla rica 
ederiz, 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
METİN TÜZÜN (îstanlbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi Sayın Tüzün? 
METİN TÜZÜN (îstanlbul) — Lehte Sayın Baş

kan, 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tüzün. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın milletvekilleri; 
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Birkaç gündür kamuoyu ve Danışma Kurulu, 
özellikle Sayın Adalet Partisi tarafından Danışma 
Kuruluna getirilen bir konu ile ilgilidir ve bu ko
nuda çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Şüphe
siz her siyasi partinin değerlendirme yapma konu
sunda kendi mantığını işletmesi doğaldır. Ama, ör
neğin dün bütün Türkiye kamuoyuna bir parti yet
kilisi tarafından sunulan bir olay yaşandı. O da şuy
du : Dünkü Danışma Kurulunda Adalet Partisinin 
önerdıiği önlemler paketi konusuna Cumhuriyet Halk 
Partisinin karşı çıktığı tarzında bir bildiri yayınla
dı. 

Oysa ki, dünkü Danışma Kurulunda Adalet Par
tisinin hiç bir önerisi yoktu. Nitekim, dünkü Da
nışma Kurulunun gündeminde Milli Selâmet Partisi 
tarafından getirilen ve özellikle jandarma kuvvetle
rinin REMO planı diye adlandıracağımız reorgani-
zasyonu ve modernizasyonuyla ilgili yasa tasarısı, su
bay ve astsubayların birer derece atlamalarıyla ilgili 
yasa tasarısı, bir de daha evvelki önlemler paketli 
olarak adlandırılan pakette bulunan nakdi tazminat 
kanunu meselesi vardı. Bunlar Adalet Partisi tara
fından getirilmemişti, Milli Selâmet Partisi tarafın
dan getirilmişti ve dünkü Danışma Kurulu toplan
tısında MiilM Selâmet Partisi tarafından getirilen ve 
öncelikle özel gündemde görüşülmesi istenen bu ya
sa tasarıları Adalet Partisi temsilcisi tarafından ka
bul edilmemişti. 

Yani, dünkü Danışma Kurulunda Adalet Partisi
nin hiç bir önerisi yoktu ve gündemi de, tamamen 
Milli Selâmet Partisinin önerdiği 3 yasa tasarısıydı. 
Danışma Kuruluna Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına katılan değerli arkadaşım, bu 3 yasa tasarısının 
özel gündemde görüşülmesini savunmuştur ve bu özel 
gündem teklifine Adalet Partisi karşı çıkmıştır. 

Oysa kıi, dünkü parti bildirgesinde Adalet Par
tisinin önlemler paketine Cumhuriyet Halk Partisinin 
karşı çıktığı ilan edilmiştir. Bir kere bunu Yüce 
Parlamentoda düzeltmemin bir görev olduğu kanısıy-, 
la vurgulamış oluyorum. 

ikincisi; bugün, dünkü Milli Selâmet Partisinin 
önerdiği ve Cumhuriyet Halk Partisinin de katıldığı 
bu 3 yasa tasarısının özel gündemde görüşülmesine 
Cumhuriyet Halk Partisi «Evet» demektedir. Yalnız, 
bu önerinin birinci kısmında yer alan, çalışma gün
lerimizin Salı ve Perşembe günleri yasa yapma gö
revi, Çarşamba günlerinin denetim günleri olmasıdır. 
Gerçi bundan önceki kararımıza ve teamülümüze uy
gundur; ama bu konuda her hangi bir görüş oluştu-
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rabilmiş değiliz ve bu konuda Danışma Kurulunda 
her hangi bir teklif görüşülmemiştir. 

Onun için, Milli Selâmet Partisi Grubu arkadaş
larımdan rica ediyorum; dün Danışma Kurulunda 
önerdikleri bu 3 yasa tasaîısına, yani subay ve ast
subayların birer derece atlamaları konusundaki ya
sa tasarısına,, nakdi tazminat yasa tasarısına ve jan
darma Genel Komutanlığının reorganizasyonu ve 
modernizasyonu konusundaki yasa tasarısına Cum
huriyet Halk Partisi Grubu olarak «Evet» diyoruz; 
ama o birinci maddedeki Meclislin çalışma günleri 
konusundaki önerilerini eğer bir fikir oluşturabilmek 
ve Danışma Kurulunda bütün partiler arasında bir 
görüş birliği sağlama açısından geri alırlarsa, katıldı
ğımız 3 yasa tasarısıyla beraber bu teklifi tüm ola
rak destekleme durumunda kalırız. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
Adalet Partisi Grubu adına aleyhte Sayın Gıya-

settin Karaca; buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA GIYASETTİN KARACA 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Uzun süreden beri ülkemiz anarşi ve terör yö
nünden çok büyük bir sıkıntının içerisine girmiştir. 
Millet bu terör ve anarşi canavarının elinden kurtul
mak için tek ümidin Allah'a ve ondan sonra da bu 
Meclise bağlamıştır. 

Meclis, anarşi ve terörün önlenmesi için üzerine 
düşen görevi mutlaka yapmak mecburiyetindedir. 
Eğer, bu Meclis, bu memlekette birinci mesele olan 
anarşi ve terörü ön plana almıyorsa, Türkiye'nin me
seleleri hafife almıyor denmektedir. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Ne zamandan be
ri7, 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Mesele

leri dile getirirken ehemmi mühimme tercih etmek 
mecburiyetindeyiz. Bir ülke düşünün ki, yanıyor, 
gaz dökülüyor; öbür tarafta bu gaz ve ateş üzenine 
benzin „ ile mazot döküyor. (CHP sıralarından «Var 
mı?» sesleri) 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Gaz nerede gaz? 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
Devam edin Sayın Karaca. 
GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Düşünü

nüz ki, bu yangına benzin döküldüğü bir sırada, bir 
başkasını da düşününüz ki, bu yangının, bu vahame
tin karşısında bir başka havanın içerisinde, kendi 
keyfinde ve kendine göre üç beş tane seçmenin ar-
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kasında ve seçmenin arzusuna göre hareket ediyor. 
Bu olamaz arkadaşlarım, bu mümkün değildir. Ada
let Partisi böyle bir vicdani mesuliyetin altına gire
mez. Adalet Partisi, Türkiye'deki mevcut meselele
rin ağırlığının ve mesuliyetinin idraki içerisindedir. 
Bir evvelki hükümetin zamanında, CHP Hükümeti
nin 22 aylık dönemi içerisinde 2 500 insan can ver
miştir. Bugün, bir aylık güvenoyu almış Hükümetin 
döneminde de aynı şekilde anarşistler, teröristler, 
vatan hainleri, Allah hainleri, din düşmanları, vatan 
düşmanları, bayrak düşmanları aynı şekilde, daha 
fazla ve büyük bir tempo ile can almaya devam edi
yorlar. 

Şimdi soruyorum bu Parlamentoya; sizinle sizin 
vicdanınıza, sizinle sizin Allahınıza : Ülkenin yan
dığı, ateş aldığı, kan gövdeyi götürdüğü bir sırada, 
elimizdeki mevzuat, anarşiyi önleyecek sıkıyönetim 
ve devlet güvenlik kuvvetlerinin, bu anarşist ve terö
ristlerle mücadele etmesine kâfi değildir; yeni ted
birlere yeni kanunların getirilmesine ihtiyaç vardır 
diye bar bar bağırıp, Meclislerden, hükümetlerden, 
yeni kanunların, yeni tedbirlerin çıkarılmasını iste
diği bir sırada, bu Meclisler, «hayır, ben sizin dedi
ğinizi yapmıyorum, yerine getirmiyorum» derse; 
Eminsu'ların maaşını, emekli astsubayların, eski 
emeklilerin maaşlarının artırılması gibi kanunları 
önümüze aldığımız, zaman, anarşi ile ilgili kanunla
rın önünü tıkadığımız zaman, Türk Milleti bize, «Bu 
Parlamento, Türkiye'nin meselelerini ve vahametini 
hafife alıyor» demez mi arkadaşlarım? 

însaf ile muhakeme etmek lazımdır. Biz bu mem
lekette ve bu Mecliste bulunan bütün siyasi parti
lerin, Türk Milletinin ve Devletinin bölünmezliğine 
ve bütünlüğüne sadık kalacağına canı gönülden ina
nıyoruz. Bu sebepledir ki, bir evvelki hükümet za
manında, Sayın Ecevit'in Başbakan olduğu zaman, 
emniyet ve asayiş konularıyla ilgili bir demet ka
nunlar hazırlanmış, Meclise gelmiş, komisyonlardan 
geçmiş, gündemde bekliyor. Biz birlik ve beraberliğin 
sağlanması, emniyet ve asayişle ilgili konularda itti
fakın temin edildiğini ispat zımnında CHP hükümet-

-leri zamanında getirilmiş olan kanunlar gündemde 
bulunduğu için, zaman geçirilmeden, Adalet Partisi 
olarak bu kanunların öncelikle ve ivedilikle ele alı
nacak müzakere edilmesini istiyoruz. Eğer, MSP 
Grubunun teklif ettiği, anarşi ile bigüna ilgisi olma
yan bu nakdi tazminat ve diğer emeklilere maaşların 
artırılması ile ilgili kanunu getirdiğimiz zaman, anar
şi ile ilgili kanunların önünü tıkamış olacağız arka-
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daşlanm. «Bunlar bir iki maddelik kanunlardan, tek
liflerden ibarettir» sözü, lafıgüzaftır. Madem bun
lar bir iki maddeden ibaret ise, bunu emniyet ve 
asayiş ile ilgili kanunların arkasına bırakalım, onlar 
çıktıktan sonra bu birer ikişer maddelik kanunları 
da çıkarmış olalım. 

Biz Adalet Partisi Grubu olarak, Sayın Başba
kan Ecevit'in Millet Meclisi gündemine kadar getir
miş olduğu asayiş ile, terör ile, anarşi ile mücadele 
ile ilgili Dernekler Kanununu, Polis Vazife ve Sala
hiyetleri Kanunu, İl İdaresi Kanununu, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununa öncelik verilmesini 
ve bunların öncelikle, önünün tıkanmadan Mecliste 
müzakere edilmesinin zaruretine inanıyoruz ve inan
maktayız. Bizim, kendi mesuliyet anlayışımızın dı
şında başka bir türlü oy kullandırmamıza da, kul
landırılmamıza da imkân yoktur. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Zaten gücünüz 
yetmeyecek. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Sayın 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına konuşma yapan 
arkadaşımız bir mazeret ileri sürüyor; diyor ki: «Sa-
yın Ecevit zamanında getirilmiş olan bu kanunların 
içerisinde bize göre yanlış olan, ters olan maddeler 
var,» Ve misal veriyor, diyor ki: «Efendim, çok ace
le biran düşünelim; anarşist, elinde silahla üç kişiyi 
öldürmüş bir kişi geldi falan evin içerisine girdi. Po
lis bu eve girecek. Efendim bu eve giremezsin. Niye 
giremem bu eve? Efendim, bu evin erkeği var mı, 
yok mu?» E, nasıl bulacağız bunu? 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) — Öyle 
demiyoruz, tahrif etmeyiniz. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Mecvut yasa
lar var. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Kanlı 
anarşist, elinin ayağının kanıyla içeriye girmiş, yaka
layıp çıkaracağız. 

Ha, bu noksan ise... Diyor ki, arkadaşımız, «böy
le bir polisin bu ahvalde polisin yalnız başına değil 
de, ya muhtarla veyahut da iki mutemet kişi ile eve 
girilmesini ve bunun üzerinde anlaşılmasını istiyo
ruz.» Biz de evet isteyelim; ama bu anlaşma Meclis
te, bu kanun tasarısının müzakeresi esnasında olur. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Kabul kabul geti
rin. 

GIYASETTİN KARACA (Devamla) — Bunun 
müzakeresi yapılmadan, müzakeresine geçilmeden, 
kendi aramızda kuliste yapmış olduğumuz bir anlaş-
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manın, bu madde üzerinde değişiklik meydana getir
mesi mümkün mü? Her hangi bir değişiklik mevzu
bahis ise, bu değişiklik ancak Mecliste açılan müza
kere ile mümkün olabilir. Müzakeresiz bir değişiklik, 
müzakeresiz bir önerge verilmesi veya bir anlaşma 
yapılması da mümkün değildir. 

Benim Yüce Meclisten ve bu Yüce Meclisi teşkil 
eden bütün siyasi partilerden istirhamım, memleketi, 
içerisinde bulunan bu vatan hainlerinin, kan kusan
larının, Allah, millet, vatan düşmanlarından, bu 
memleketi biran evvel kurtarmak ve aydınlığa çıkar
mak için her gün bu anarşistlerin, «Bu Meclis anla
şamıyor, bizim üzerimize gelmekte dahi ittifafe ha
linde değildir» deyip de, her gün kan kusan bu va
tan hainlerinin karşısına karşısına, gelin, elbirliği ile, 
gönül birliği ile ve Adalet Partisinin değil, Cumhuri
yet Halk Partisinin getirdiği anarşi ile mücadele ted
bir paketlerini ivedilikle, öncelikle gündemin en ba

şına alalım, geceli gündüzlü çalışalım ve bunu çıka
ralım. 

Maruzatımız bundan ibarettir. 
Yüce heyetinize saygılarımı sunarım arkadaşla

rım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaca. 
Başka söz isteyen? Yok. 
Önerge iki madde halinde; ayrı ayrı okutup ona

yınıza sunacağım. 
Milli Selâmet Partisi Grubunun önerileri : 
«A) Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı ve 

Perşembe günlerinin, kanun tasarı ve teklifleriyle, 
komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşmelerine ay
rılması; 

Çarşamba gününün, denetim konularına ayrıl
ması; açık oylama ve seçimlerin her gün yapılması 
önerilmiştir.» 

BAŞKAN — Okunan maddeyi... 

III. — YOKLAMA 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, sa
londa çoğunluk yoktur. (CHP ve MSP sıralarından 
gülüşmeler, «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Bir kişisiniz efendim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Hayır efendim. 
(AP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı) 

BAŞKAN — İsimlerinizi alıyorum efendim. Sa
yın Ahmet Sayın, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın 
Ahmet Gültekin Kızılışık, Sayın Abdulmuttalip Gül, 
Sayın Fethi Acar, Sayın Emin Engia Tanrıverdi, Sa
yın Yahya Uslu, Sayın Yakup Üstün, Sayın Hidayet 
Çelebi, Sayın Ethem Boz. 

Efendim, salonda ekseriyetin olmadığını 10 mil
letvekili arkadaşımız ayağa kalkmak suretiyle iddia 
ettikleri için yoklama yapılacaktır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, birinci yoklama otomatik cihazla yapıldı, bu da 
öyle olsun. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, otoma
tik cihaz iyi çalışmıyor, ad okunarak yoklama yapa
lım. 

BAŞKAN — Efendim, esasında biz usul haline 
getirmek istiyoruz düğmelere basmak şeklini; fakat 
bugün için böyle bir usulün tatbiki kanaatimce im
kânsızdır. Onun için, yoklamayı ad okumak sure
tiyle yapıyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye 

var mı efendim? Yok. Yoklama işlemi bitmiştir. 
Efendim, şu anda salonumuzda 140 milletvekili

nin mevcut olduğu görülmüştür. Ara versek de ekse
riyetin mevcut olacağına Başkanlık olarak kani deği
liz. Bu bakımdan, gündemlin özel gündem kısmında 
yer alan 10/20 esas numaralı Meclis Araştırması Ko
misyonunun 376 sıra sayılı raporunu ve gündemdeki 
diğer konuları sırasıyla görüşmek için 26.12.1979 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.46 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

21 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 12 . 1979 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Mıili Selâmet P&ritfei Millet Meeli'si Grubu 
Başkanı Necmettin Erbakan 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) 

2. — Kırş'eibir Milfetvefcilfi 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) 

3. — AriSalya MlilMvekiüi 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) 

4. — Aydın Mi'ltetVeikiili 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) 

5. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu 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) 

6. — Balıkesir Milletvekili İlham 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) 

7. — Bolu Milletvekili Müfit 'Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayım 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) 

8. — Kahramanmaraş Milletviekil'i Mehmet Şe-
refoğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde 
bazı öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıko
nulduğu iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/47) 

9. — Afyonkarahlisar Milletvekili Ali İhsan Ulü-
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) 

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

11. — Samisun Milletvekili İ. Btem 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) 

12. — Muğla Mlfflldtvökili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkm 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. (10ı/50) 

13. — Manisa MilletöVelkiili Sümer O rai 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) 

14. — 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) 

15. — Adanla Milleitveıkili Hasan Gürsoy \? 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
100 ve lOil nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

16. — Muğla Milletvelki'li Ahmet Büklainh 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) 

17. — Muğla Mfıl'letveMiri Ahmet Buldanlı 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) 

18. — Sivas Mİ-Hetvökliü Ali 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. 
(lQ/54) 

19. — Muğla MilfetveSkili Ahmet Buldanlı 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) 

20. — Adana Milleltvelkiilli 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) 

21. — Arikara 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 10D ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

22. — Muğla MiİldtvekiiM 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) 

23. — Muğla M Û'eitveıkiil'i 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) 

24. — 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) 

25. —- 'Ankara MiHetvelilıi Mustafa Başoğiu 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 10Ö ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 
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26. — 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 1 Oil nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan11 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. (10j/59) 

28. — Muğla Milletvekilli 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) 

29. — Hatay Milletvekili Ali • Yıkmaz ve 12 arka
daşının; mukaddes emanetlerin yurt dışmda sergilen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeelri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

30. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kemal Aykurlt 
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) 

•31. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu 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) 

32. — Sivas Milletvekili Alı i Gürbüz ve 11 arka
daşının; emniyet mensuplarınca vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/61) 

33. — Hatay Milletvekili AH 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) 

"34. — Bolu Milletvekıili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 

I 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
I maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
I ilişkin önergesi. (10/63) 

35. — Konya Milletvekili Mustafa Üstünldağ ve 15 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete-

I sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya-

I parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 

I 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
I açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

I 36. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
I arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete-
I sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa-
I 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 
I 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
I açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

I 37. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar-
I kadaşınm; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
I ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
I Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
I önergesi. (10/66) 
I 38. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar-
I kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 

giyimleriyle ilgili olarak 'baskı yapıldığı yolundaki 
I iddiaları saptamak amacıyla " Anayasanın 88 nci, 
I Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
I uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 

önergesi. (10/67) 

I 39. — Trabzon Milidtvekili Er'töz Vahit Suiçmez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka-

I nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumundan 
I ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu-
I nun aydınlanması için, Anayasanın 88 nci, Millet 
I Meclisi çtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya-
I rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner

gesi. (10/68) 
40. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve 9 ar-

I kadaşının; Hema Anonim Şirketi hakkındaki iddia-
I lan aydınlığa kavuşturma amacıyla Anayasanın 
I 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
I maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
j ilişkin önergesi. (10/69) 



41. — İzmir Milletvekilli Erol H. Yeşilpımar ve 9 
arkadaşının; İzmir Körfezinin temıizlieneibillrnıesd için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasamın 
88 noi, Miiet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
nla ilişkin önıergesi. (10/70) 

42. — Burdur Mill'etÜVelkdli Cemal Aktaş ve 33 ar
kadaşının; linyit kömürü sıkıntısının gerçek neden
lerini ve bu konuda alınabilecek tedbirleri saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/71) 

43. — Manisa Milletvekilli Erkin Topkaya ve 64 ar
kadaşının; silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ko
nusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/72) 

44. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 19 
arkadaşının; Ülkemizin içinde bulunduğu bunalımın 
temel nedenleri ile etkili çözüm yollarını saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/23) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

3. — Kayseri Milletvekili Mehmet D Oğan'ın, gö-
revdbn alınan genel müdürlere ilişkin Ticaret Balka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

4. — Elazığ Milletvekii Mehmet Tahir Şaşmaz'm, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 
birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

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

6. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
ilköğretim müfettişlerinin durumuna ilişkin Milli Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/34) 

7. — Erzurum Milletvekilli Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına, ilişkin. İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

9. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'in, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Danıştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner-
gesi. (6/41) • - - > ^ S 

10. — Mardin Müetvekıili Abdülkad'ir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/42) ' ^ ' ^ ' 1 

M. — Martdim Milletvekilli Abdlüökadür Titaurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi. (6/43) 

12. — Çorum Mi&tJvdfoili M'öhmat Irmıalk'ıîn, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü som önergesi. (6/45) 

13. — Çorum Milletvekili Mehmet lrmatk'ın, 2022 
saydı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü som önergesi. (6/44) 

14. — Sivas Miitetivelkili AH Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi. (6/60) 

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

16. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksan'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

17. — Muğla MıilleUvekili Ahmet Buldamılı'nın, 
DİSK în yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü som önergesi. (6/62) 

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

19. — Diyaflbalkır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Dünya Banfkası Başkanı Mc. Namara'nın ziyare
tine iliş/kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

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



20. — Diyıajibakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Tünkıiye Hektromekanıik Sanayi Anonim Şirketi
ne ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

21. — Gümüşhane Millletvekıiılii Mehmet Çaıtalbaş' 
in, Gümüşhane Adalet Partisi Merkez ilçe Başkanı
nın gözaltına alınış nedenlerine ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/66) 

22. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğiu'nun, 
Ankara Valisine 'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

23. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldan! ı'nrn, 
Türkiiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genelkur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/68) 

ı24. — Muğla Miletıvekliii Ahmet Buldartlı'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

25. — Malatya Milletvekilli Mehmet Recai Kuttan' 
in, Mersıin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/71) 

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

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

28. — Kayseri Milletvekili Mdhmet Doğan'in, 
1 Mayıs'ta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

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

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

31. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

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

33. — Muğla Miietvekilıi Ahmet Bulidamlı'nın, 
Bademler Köyü Benzin İstasyonunun hizmete açılı
şına ilişiklin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

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

35. — Hatay Mülfeüvekil'i Ali Yıknaız'ın, orta de
receli okullardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Mili Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/82) 

36. — Çorıuım Milletvekili Mehmet Irmak'ın, (bir 
kısım emniyet menısuplarının özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

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

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

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

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

41. — Sivas Mül'ietfvekiili Ali Güribüz'ün, orta de
receli okulliardan ahlâk derslerinin kaldırılacağı id
dialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/88) 

42. — Mardin Milletvekili Albdüllkadlir Timıuırağa-
oğlu'nun, ıbazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — İstanibul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurüarıyla %ifl!i beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

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

45. — İstan/bul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

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



47. —• Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'in, ba
zı kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandı
ğı iddiasınla ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

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

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

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

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

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

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

54. — Kırşehir Milletvekilli Mustafa Eşrefoğiu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/135) (*) 

55. — Bolu Milletvekili Avnıi Ak yol'un, TÖB -
DER'in Bolu'dalki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

56. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayıındırlıık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

57. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayıındırlıık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

58. — Çorum Milletvekili Mehmet İrmak'im, 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) 

59. — Çorum Milletvekilli Mehmelt Inmıak'm, Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. '(6/10(7) 

60. —• Bolu Milletvekilli Müfit Rayraktar'ın, Rize 
Pazar Kız M esil ek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim,Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

61. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

62. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/108) 

63. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya
bancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

64. — Mardin Milletvekili Abdükadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

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

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

67. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

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

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

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

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

72. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1.1.1978 ile 1.7.1978 tarihleri arasında yapılan ta
yin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/150) (*) 

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



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

'14. — 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) (*) 

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

76. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, Kü
ba'da yapılan Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

77. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal'in, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

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

79. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun, 
Çankırı YSE Müdürüne ilişkin Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

80. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan söziü 
soru önergesi. (6/122) 

81. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

82. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğiu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

83. — 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) (*) 

84. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

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

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın,. anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

8 7 . — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

88. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) '(*) 

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

90. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Ba
yan Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/169) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

92. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/171) (*) 

93. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin' Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

94. — Burdur Milletvekili Ahmet Saym'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

95. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Dış
işleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal toplantısı
na katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/185) (*) -

96. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Hükümetin işbaşına gelmesinden sonra yapılan 
tayin ve nakillere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/186) (*) 

97. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

98. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşdlpınar'ın, 
bakanların yurt dışına yaptıkları resmi gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/187) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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99. — Denizli Milletvekilli Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

100. — Kocaelıi M'ilfetvekü İbrahim Topuz'un, 
indirimli gazete kâğıdına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/199) (*) 

101. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın. 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

102. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

103. — 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) (*) 

104. — Trabzon Milletvekili İbrahim Vecdi Alk-
sakal'ın, eğitim enstitülerinin durumlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/201) (*) 

105. — Urfa Milletvekili Salih Özcan'ın, Cidde 
Büyükelçiliği birinci kâtibine ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

106. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

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

108. — Antalya Milletvekli Galip Kaya'nın, Ame
rika' daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/145) 

109. — İsparta Milletvekili Yakup Üstün'ün, 
TRT'nıkı anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

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

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'ın, 
gençlik projesi uygulamasına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/314) (*) 

112. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, ba
kanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/232) (*) 

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

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

115. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişıkin İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/149) 

<*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

116. — Aydın Milletvekli Behiç Tozkoparan'ın, 
Aydın Milli' Bankası Genel Müdürü ve alınan perso
nele ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/235) (*) 

117. — 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) 

118. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpmar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

119. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, hava 
kirliliğinin önlenmesine 'Miskin Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi. (6/160) 

120. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Sağmalcılar Cezaevinden kaçan 5 tutukluya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/167) 

121. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğittim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

122. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu' 
nun, Sıkıyönetim Mahkemelerine yapılan atamalara 
ilişkin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/168) 

123. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

124. — İstanbul Milletvekili! Turan Koçal'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz-

I lü soru önergesi. (6/175) 
I 125. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, TRT'nin 

yabancı din adamlarıyla ilgili yayınına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi. (6/176) 

126. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Milli 
Eğitim Yayınevine ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 



127. — İzmir MıilMvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
iskandinav ülkelerindeki resmi geziye katılan heyete 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/227) (*) 

128. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğllu'-
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/228) <*) 

129. — Sivas Milletvekili Ali Gürhüz'ün, Türk Si
lahlı Kuvvetlerine uygulanan Tam Gün Yasasına iliş
kin Milli Savunma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/177) 

130. — Adana Milletvekilli Hasan Gürsoy'uaı, Ye
nişehir Sağlık' Koleji öğrencilerine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/178) 

131. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü-
•küm giymiş btir kişinin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/179) 

132. — İstanbul MildttvekM Turan Koçal'ın, Halk
evleri Genel Kurul toplantısına 'ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonikarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine 'ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/1&1) 

134. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahillerindeki turistik tesislere ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. {6/182) 

135. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanının Paris gezisi ile ilgili ba
sında çıkan haberlere ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/188) 

136. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'in, 
B. Alman eski. Bakanı Horst Ehmke'nin ziyaretine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/189) 

137. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, si
yasi faaliyet gösteren derneklere ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/191) 

138. — Niğde Milletvekili Sadi Somunouoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçileranize ilişkin Başbakan ve Ça
lışma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

139. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Ankara Sıkıyönetim Mahkemesine ilişkin Başbakan 
ve İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/193) 

140. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'-
nun, cevapsız kalan yazılı sorularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/236) {*) 

141. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, gö
revden alınan konservatuvar öğretmenlerine ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/194) 

142. — Nevşehir MiMdüvekili îbrahüm Bthem Boz' 
un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine 'ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/195) 

143. — Antalya Milletvekilli Gaip Kaya'nıs», An
talya Lisesinde düzenlendiği iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) (*) 

144. — Gümüşhane Milletvekili Turgut Yücel'in, 
Gümüşhane Eğitim Enstiitüsündeki sınavların engel
lendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/238) (*) 

145. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel'deki Türk öğretmenlerinin sorunlarına ilişkin Mil
li Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/239) 
(*) 

146. — Mainisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, Brük
sel Başkonsolosluğunda çalışan bir memura ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/240) (*) 

147. — Tokat Milletvekili Faruk Demiıfola'nın, 
Tokat - Zile ilçesinde görevli öğretmenlerin tayin ve 
nakillerine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/241) (*) 

148. — İzmir Müetvekü Şinasi Osma'nın, yurda 
sokulan kaçak silahlara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/242) {*) 

149. — Nevşehir Milletvekili İbrahim Etıhem 
Boz'un, Ürgüp ilçesindeki haşhaş ekimine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/196) 

150. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'm Kahramanmaraş olaylarından sonra ya
kalanan sanıklara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. {6/203) 

151. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın eği
tim enstitülerinde yapılan öğrenci kayıtlarına lişfcin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/204) 

152. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
MTA kampında olay çıkaran işçilere ilişkin Enerji ve 
Talbii Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/205) 

153. — Çorum Milletvekili Mehmet . Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. {6/206) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı

kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

155. — Ankara Millet vekili Mustafa Başoğiu'nun, 
Ankara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/243) (*) 

156. — Kars Milletvekili Hidayet Çelebi'nin, res
mi gezilere katılan basın mensuplarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/244) •(*) 

157. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
7 . 10 . 1978 günü Erzincan'da meydana gelen olayın 
sonucuna ilişiklin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) <*) 

158. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
İhbara ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/215) 

159. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürünün evinde ya
pılan aramaya ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/216) 

160. — Erzincan Milleitvelkliili Timuçin Turan'ın, 
Bakanlık makam odasının yeniden düzenlenmesine 
ilişkin Milli Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/217) 

161. — Erzincan Milletvekili Timuçin Turan'ın, 
*D - Pelet tesislerine ait lojmanın tahsisine ilişkin Sa-
olayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

162. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, ce
zaevlerinde buSünan tutuklulara ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/219) 

163. — Kayserii Milletvekili Kemal Doğan'ım, ar
pa nakindeki ihaleye ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/220) 

164. — Isltanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin 
MİLİ Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

165. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
ormanlarımızın tahribine Miskin Orman Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/222) 

166. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkim Gümrük ve Tekel Baka
nımdan sözlü soru önergesi. (6/223) 

167. — Tokalt Milletvekili Faruk Demiftola'nın, 
Tavlat Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
i! kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 

168. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, dış temsilciliklerimizde görevli personele ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/255) (*) 

169. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
İstanbul Kültür Sarayının bazı özel tiyatrolara tah
sisine ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/224) 

170. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğiu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

171. —- Ankara Milletvekili Mustafa Başoğiu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

172. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
bazı eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere 
baskı yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/258) (*) 

173. — K'rşehir - Milletvekili Mustafa Eşrefoğ-
lu'nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/259) (*) 

174. — Muğla" Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
.Fethiye İlçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

175. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemali Ay-
kurt'un, Denizli Emniyet Teşkilatı görevlilerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

176. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun Eğitim Enstitüsünde olay çıkaran öğ
rencilere ilişkin Milli Eğitim ve İçişleri bakanların
dan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

177. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ga
zete kâğıdı tahsisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/264) (*) 

179. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'ın, Gazi Eğitim Emstitüsünldeki bazı öğ
rencilere ilişiklin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/248) 

178. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaş-
maz'ın, Gazi Eğitim Enstltüsündeki bazı öğretmen
lere llişklin Milli Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/247) 

180. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rize 
Eğitim Enstitüsü idarecilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/249) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 



181. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, akaryakıt sorununa ilişkin Başbalkandan sözlü 
soru önergesi. (6/250) 

182.' — Giresun Miilletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapılan zaımlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

183. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bazflcurt ilçesi Kaymakammja ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

184. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Sir
katinin ödediği Gelir Vergisine ilişlkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

185. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, İsparta Eğitim Enstitüsünde yapılan kom
pozisyon sınavına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/253) 

186. — Kastamonu Milletvekili Ali Nihat Ka-
rol'un, TV'dıe yayınlanan ekonomik konulardaki be
yanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/270) •(*) 

187. - - İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişiklin Başbalkandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

188. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'a ilişkin Başbakan
dan sözllü soru önergesi. (6/278) (*) 

189. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Diyanet İşleri Başkanlık Makamında meydana ge
len olaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/271) ••(*) 

19Q. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, yurt dışında görev yapan memurlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/273) (*) 

191. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu' 
nun, Cumhuriyet ve Tercüman gazetelerinin ödediği 
vergilere ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 

192. — Marisa Milletvekilli Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayie ilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

193. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'in, Konya 
Milletvekili Mustafa Üsıtündiağ'ın yakınlarına baz! 
imkânlar sağladığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/277) (*) 

194. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, viski 
ithaline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/281) (*) 

195. — Giresun Milletvekili Nizamettin Enkmen' 
in, Giresun Eğitim Enstitüsünde öğretimi engellenen 

öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/282) (*) 

196. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, bö
lücülük faaliyetlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/286) •(*) 

197. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ko
miserlik imtihanıyla ilgili basında çıkan haibere iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

198. — Adana Millet vekili Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/289) (*) 

199. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, DİSK Genel Sekreterinin beyanlanna ilişkin 
İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

200. — Erzurum Milletvekili Gıyasettih Karaca' 
nın, kayıp olduğu iddia edilen bir işçiye ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/291) (*) 

201. — Muğla Milletvekilli Ahmet Buldanlı'mn, 
Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/292) (*) 

202. — Aydın Milletvekilli Nahit Menteşe'nin, 
DİSK'in 1 Mayıs Hazırlıklarına İlişkin Başbakand>ain 
sözlü soru önergesi. (6/293) (*) 

203. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
madeni eşya imalat tesisi inşasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/294) (*) 

204. — Sakarya Milletvekili Güngör Hun'un, 
A. Hikmet Müezzinoğlu'nun vergi mükeMefiyeıtline iliş
kin Başbakandan sözllü soru önergesi. (6/295) (*) 

205. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bolu-
Düzce'de gösterilen «Babayiğit» adli filme ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) (*) 

206. — İçel Milletvekilli Ali Ak'm, yabancı bir 
gazetedeki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/297) (*) 

207. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, bölücü
lük ve anarşi konusundaki demeçlerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/298) (*) 

208. — Hatay Milletvekili Ali Yılrnıaz'ın, görev
lerinden alınan ve yerleri değiştirilen 'işçi ve memur
lara ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/299) (*) 

209. — Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen' 
in, Giresun Hamle Gazetesi Matbaasına yapılan 
saldırıya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi., 
(6/300) <*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü SÛ* 
rüya çevrilmiştir. 
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210. — İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın. 
Ankara Gülveren IJisesiiKieki felsefe smavı soruları
na linkin Miffi Eğilim Balkanından sözlü soru öner-
gesS. (6/301) (*) 

211. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, İs-
tanlbul Sıkıyönetim Komutanlığınım 22 numaralı bil
dirisine lişıükn Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

212. — izmir Milletvekilli Şinasi Osma'nım, İzmir' 
de yapıdan 1 Mayıs toplantısına iişlk'in Başbakandan 
sözflü soru önergesi. (6/303) (*) 

213. — Çankırı Milletvekilli Nurettin Ok'un, Çan
kırı Ağır Sanayi Teçhizat Fabrikası hakkındaki ceva
ba ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/307) (*) 

214. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, 
TÖB - DER'in 1 Mayı&'ta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 
(*) 

215. — Antalya Milletvekilli Gaip Kaya'nın, Kıb
rıs Televizyonu hakkında bir gazetede yayımlanan ha
bere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

216. — Hatay Müetvekili Ali Yılmaz'ın, TÜSÎAD 
bildirisiyle ilgili demecine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/311) (*) 

217. — Rize Milletvekili izzet Akçai'm, «Gemi 
sahiplerinin mesuliyetlerinin sınırlandırılması» hakkın
daki sözleşmeye ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/312) (*) 

218. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, Giresun ilinde 19 Mayıs töreninde çıkan olay
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/313) (*) 

219. — Hatay • Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Talim 
Terbiye Kurulunun din dersinin kaldırılması hakkın
daki kararma ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/314) (*) 

220. — 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) (*) 

221. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24 ncü 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

Kurultayındaki beyanına ilişkin Çalışma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

222. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
4 Ocak 1978'den bu yana işe alınan memur ve iş
çilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/317) (*) 

223. — izmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
TRT - DER Genel Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/318) (*) 

224. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'mn, 
TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner 
gesi. (6/319) (*) 

225. — İstanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, 
Halk Eğitim Merkez müdür ve yardımcılarına ek 
ders ücreti ödenmeyiş nedenlerine ilişkin Müli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

226. — Trabzon Milletvekili ibrahim Vecdi Ak-
sakal'ın, nebati yağ sıkıntısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/283) 

227. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

228. — Diyarbakır Milletvekili Yaşar Göçmen'in, 
Dünya Sağlık Teşkilatınca yapılan ilâç yardımına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/305) 

229. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Gaızetesünde ya
yımlanan bazı iddialara Miskim içişleri Bakamımdan 
sözlü soru önergesi. (6/321) 

230. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
katil zamlısı Mehmet A l Ağca'mım Askeri Cezaevin
den kaçışıma ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge-
si. (6/322) 

231. —- Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Ferhat ile Şirin adlı bale oyununun yasaklanmasına 
ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) 

232. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki atamalara iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/324) 

233. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sıkı
yönetim mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılara 
baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/325) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
1. — Sivas Milletvekilli Azimet Köylüoğlu ile 

Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

2. — İstanbul Milletvekilli Nilüfer Gürsoy'un, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Mili Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/672) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1979) 

X 3. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komis
yonu Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi : 3 1 . 5 . 1978) 

4. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Güt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dlalir Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

5. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'dem dbğma 
1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1978) 

6. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82\îe kayıtlı Hacıbekir 
oğlu, Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı: 14) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

7. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cıilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Aftıay 
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) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

8. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15*te 
kayıtlı Yusuf oğlu, Şakibe'den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, Ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyon 
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2.1978) 

10. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifimin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. MeclM Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Sena/tosu : 

2/83) (M. Meclisi S. Sayısı : 48; C Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

11. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanunumun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) benıdSnıin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıikra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

12. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 nou maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

13. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — Korkuteli ilçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Güt 
5703, Sayfa 34'te kayıtlı İsmail oğlu, Düriye'den ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 
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14. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar ' 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifimin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko-
miisyanu 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) (Dağıtana tarihi : 28 . 2 . 1978) 

16. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 ncıi 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 hakkında kanun teklifli ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 
7 . 3 . 1978) 

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 maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifli ve İçtüzüğün 38 nci 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

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 neu 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. Meclisi 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 Kânunun 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'm, 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) 

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) 
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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 : 1 8 . 5 . 1978) 

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

29. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağı
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 doğumHı 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 .1978) 

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 
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'!'!. 
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 da;r 
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 : 12 0 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 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 ş/eçen 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'ın, 
15 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
işleri 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 nci 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 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

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

42. — Balıkesir Milletvekili Saduüah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

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) 



44. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'in 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 hakkındaki 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, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225} 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi :. 20 . 9 . 1978) 

47. — 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim. Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

48. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Ka
nunun 36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Ka
nunun ek geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) 
fıkrası ilavesi ve aynı Kanunun 8 nci maddesinin ta
diline mütedair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, 

' Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/192) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 .1978) 

49. — İzmir -. 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 
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

51. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, 'Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 
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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' 
nm, 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. — İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi
feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
(1/159) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

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

56. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 nci Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10.1.1979) 

57. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 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 Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma-

(X) Açık oylamaya tabi işler. 



•sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin ihale Esasına Dair 
Kanun Tasansı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
^komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
mıtma 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 arkadaşının, 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 ihsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Demirtola'nın, izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf Özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
izzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/2Q, 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) 
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61. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve is
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın istanbul'da Metro inşasının ve işletme
sinin Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(içtüzüğün 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 işleri 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. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı ; 332) (Dağıtma tarihi : 
29.3.1979) 

64. — Bursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı 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, Hacıfaikıh Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı ismail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiye-* 
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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 Erzurum-
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 Çilesizdin, 
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
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 : 36Q) (Dağıtma tarihi : 4 , 6 . 1979) 

74. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nüi Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko

misyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma* 
tarihi : 4 . 6 . 1979) 

75. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek. 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarlısının Millet Meclisince kaibul edilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi, ve C. Senato
sunca yapılan değişliıMıilklene ilitşîkıin Millet Meclisi Plan*. 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/153; C. Senato
su : 1/624) (M. MedM S. Sayısı : 143'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 9018) (Dağıtma tarihi : 7.6.1979)' 

76. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın,, 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 say ıh Kanunun Gecıicti Maddeleri
nin Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Değişik
lik Yapılmaısuııa Dair 2161 sayılı Kanuna Blir Ek Mad* 
de Eklenmesine 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 Kanununa 1 Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu»-
(1/275) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihli : 7.6.1979) 

78. — Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül 
ve 2 arkadaşının, İbrahimoğlu Cemal Alemdar'ın Af
fı için Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/743) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979> 

79. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve MM Savunma ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/170i) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

80. — Osman Kızılkuyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu,-
(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 M i l 
Savunma ve Plan komisyonları raporları. (1/273) (S. 
Sayısı : 368) (Dağıtma tarihi : 13.6.1979) 

82. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara Mileitıvekıli Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifti ve Mili 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* 
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83. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sanlbra-
fairnıoğlu'ınun, 1136 sayılı Avulkatiılk Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler ek^ 
Jenmıesime dair Kanun Takiıfi ile Nevşehir Milletve
kili İbrahim EMıem Boz'um, İH 36 sayılı Avukatlık 
Kanununa 2 madde ekleomestoe dair Kanun Teikllifi 
ve İçişleri, Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komis
yonları raporları. (2/513, 2/653) ( S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi : 15 .6 .1979) 

84. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
fcepe'nıim, 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çeldik İşletıme-ı 
leri Kanununun 1 ocıi maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kamum Teklifi ve Sakarya Milletvekili Barbo-
nos Turgut Boztepe ile Hatay Milletvekili Öner Mu-
ki'nim aynı konuda Kanun TekMi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları, 
(2/601, 2/644) (S. Sayısı : 370ı) (Dağıtma tarihi : 
13 , 5 , 1979) 

85. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal' 
in, subay, astsubay ve aslkeri memurlara 'bir üst de-ı 
reoe verilebilmesi liçin 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hakn 
kında Kanun Teklifi ve Sivas Miietvekiii Azimet 
Köylüıoğlu'num, 2182 sayılı Yasaya bir ek madde ek
lenmesine âilt Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları, (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtıma tarihi: 15 . 6 . 1979) 

86. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cum-
huribaşkanınıoa bir daha görüşüterıiek üzere geri gön
derilen Dilaver Göçemen (Göçmen)in Özel Affı 
Haikkında 2232 numaralı Kanun ile Geri Gönderme 

Tezkeresi 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 haklkımdalkıi Kanunum 2 ncd maddesinlim de
ğiştirilmesine ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 221 sayılı Ka
nunum yüıiürllüiktten kaldırılmasına ilişiklim Kamum Tek
lifi 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. Vamlk Tekin'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 ncli maddesinin 5 nci 
fıkrasıımın değaştirillmesiınıe dair Kamum teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) ((Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1979) 

X 89. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında «Trakya'da ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Huduit 
Olaylarının Önlenmesi ve Halli haffckında Anlaşma» 
ile Trakya hududunda ve Mıeriç Nehrinim Denize 
Döküldüğü Bölgede Hudut İşaretlerimin Muhafaza
sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna iliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 . 1979) 

90. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne ilişiklin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yemi Hükümler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/203) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
23 . 10 . 1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işlen 

(Mile* Meclisi 21 nci Birleşim) 




