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Sayfa 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 526:527 

II. — GELEN KÂĞITLAR 527:538 

III. — YOKLAMA 539 
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU

RULA SUNUŞLARI 539 

Â) Gündem Dışı Konuşmalar 539 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh

met Yusuf Özlbaş'ın, Tunceli Cumhuriyet Sav
cısı Mustafa Gül'ün öldürülmesi hakkında 
gündem dışı konuşması. 539:540 

2. — 'Bursa Milletvekili Halil Karaatlı'nın, 
Afganistan'daki olaylar konusunda gündem 
dışı konuşması. 540:541 

3. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak' 
in, çeltik üreticilerinin dertleri konusunda gün
dem dışı konuşması. 541 

B) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 542 

1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif 
Emre ve 12 arkadaşının; dış politikamızda 
meydana gelen gelişmeleri açıklığa kavuştur
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meç-

Sayfa 
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önerigesi. (8/25) . 542 

2. — Manisa Milletvekili Erikin Topkaya 
ve 70 arkadaşının; çocuklarımızın sorunları 
ile çözüm yollarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 1Ö3 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/73) 542:544 

C) Tezkereler ve Önergeler 544 

1. — Farmasötik Müstahzarlar ve Mad
deler Kanun Tasarısının geri verilmesine dair 
Başkanlık Tezkeresi. ı(l/192, 3/899) 544 

2. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı 
Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının geri 
verilmesine dair Başbakanlık Tezkeresi. (1/191, 
3/900) 544 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin ve
rilmesine dair Başkanlık Tezkeresi. (3/901) 544:545 
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Sayfa 
V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME 

VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 545,546 

A) Görülmeler 545 

1. — Artvin Milletvekilli Hasan Ekinci ve 
10 arkadaşının; bazı 'balkanların yakınlarının 
gümrüklerdeki yolsuzluk olaylarına karıştığı 
iddialarını saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis 
Araştırması Komisyonu Raporu. (10/20) (S. 
Sayısı : 376) 545 

B) Öngörüşmeler 546 

1. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi 
Grulbu Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 
milletvekilinin hulbulbat fiyatları ve destekleme 
alımları konusunda^ Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 10Ö ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi, (8/10) 546:549 

2. — 'Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref-
oğlu ve 9 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü 
yanığını nedenleri ve diğer eğitim enstitülerinin 
eğitim, öğretim ve yönetim durumlarını sapta-
mak'amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 549 

3. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin 
ve 9 arkadaşının, Milli Eğitim Balkanının Ba-

Sayfa 
likesir Necati Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum 
ve davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca Ibir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 549 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Şanafoğlıu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim 
Enstitüsünde bazı öğrencilere baskı yapılarak 
öğrenimden alıkonulduğu iddiasına saptar 
omak amıacııyla Anayasanın 88 nci, Millet Mecj 

1İİSİ İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyaranca bir Meefe Araştırması açılma-ı 
sına ilişkin önergesi, (10/47) 549:563 

VI. ~ SEÇİMLER 545 

d. — Komisyonlarda açık bukınan üyelik
ler liejaı seçiim, 545 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 563 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 563 

1. — Ankjara MıilletvekıiıM H. Turgut To^ 
ker'in, MtünÜh Başkonsolosluğundan Merkeze 
alınan bar görevliye 'ilişkin sorusu ve Duş-
lişjteni Baklanı Hayrettin Erkjmen'in yazılı 
cevaibı, (7/666) 563:565 

Z — Trabzon Mıiietveki'li Rahmi Ku-
maş'ın, şjehir hatları vapurlarında güvenlik 
önlıeml'eninıin alınmasına ilişkin 'Başbakan
dan sorusu ve ©aş/bakan adına Ulaştırma (Ba
kam Hüseyin Özalp'in yazıh cevabı. (7/677) 565: 

566 

» > • • • « 

1 . - G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğİu, içinde 
foullıunduğuımıuz olağanüstü şauKteda Meclisin yasa
ma ve denetleme görevlerinıin işlerliğe kavuışjtunul-
maısı kanosunda, 

iîstaınibul Müötivetkıili Turan Kocal da, son gün
lerde Ankara'da Milliyetçi Hareket Partli şahıslara 
ve ıhinalara yapılan saldırılar hakkında gündem dışı 
biretr konıuış|mia yaptılar. 

Denizi Muılletvdklii Mustafa Gazalcı ve 25 arka
daşımın, özel sek(t!öııe yafaancı sigara yaptırılması ko

nusunu alçaklığa kalvuışltuırm'ak amacıyla <bk Genel 
Görüşme açıHmasıınla ilişkin önıerige (8/24) okundu; 
gündemdeki yeıiinii alacağı ve sırası geldiğinde görü
şüleceği hildıMldli 

6219 sayılı Türkiye Vakıflar ıBanikası Türk Ano
nim Ortaklığı Kanununun 5 nci maddesinin değişti 
>rilmjesine ilişkin kanun tasarısının geni verlinnesine 
dair Başbakanlık; tezkeresi okundu; toslarının geri ve
rildiği açıklandı,, 
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iMilli Selamet Partisi Grubunun: 
Genel Kurtulun toplantı günlerinden Salı ve Per

şembe günleriinıin, 'kanon tasarı ve teklifleriyle ko-
«rtfsyonllardan gelen diğer üslerin görüşülmesine; Çar
şamba gününün denetim konularına ayrılmasına; 
açılk oylama ve seçimlerin her gün yapılmasına ve 
gündemde bulunan 369, 262 ve 371 S. Sayılı kanun 
tasarısı ve tdklıifleuninin, gündemin «Kanun Tasarısı ve 
Tflkflifileriıyîe Komfeyonlardan Gelen Diğer İşler» 
kısmıiman ilik sıralarında yer almasına dair önerisi ile, 

Adalet Partisi Grubumun: 
Gündemin «Kanun Tasarısı ve Telifleriyle Ko

misyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 90 ncı sı-
riastnda bulunan 375 S. Sayılı Kanun tasarısının, bu 
fcıismın ilk sırasında yer almasına dair önerisi kabul 
«dildi, 

Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere siyasi 
parti gruplarınca gösterilen adaylar seçildiler, 

ıNaktdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile Anıkara Mil-
lefvökli'lıi Semiih Eryıldız'ın Nalkdi Tazmıinat Kanunu 
TeMfü, (1/27, 2/164) (S; Sayısı : 369). 

Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşki
latlanması miodıern silah, araç ve gereçlerle donatıl
ması amacıyla İçişleri IBalkanlığı Jandarma Genel Ko
mutanlığım geleoelk yıllara geoidi yüklenmelerle giriş
me yejfikdsi ıvteriilmıeisıi h'a'klkındalkıi 1632 sayılı Kanunun 
1,2 ve 5 nbi mıaddeleriinlin değiştıirilmesıine ilişkin Ka
nun tasarısı. (1/168) (S. Sayısı: 262) ve 

II. — G E L E N 

Tasarılar 
1. — 1967 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı

sı. (1/357) (Sayıştay Komisyonuma) 
i2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1967 Büt

çe Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı. '(1/358) (Sayıştay 
(Komisyonuna) 

3. — Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü 
1967 'Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/359) 
(Sayıştay. Komisyonunla) 
, 4. _ Ege Ünıilversitesi 1967 Bütçe Yılı Kesinhe

sap Kanunu Tasarısı. (.1 /360) (Sayıştay Komisyonuna) 
5. — Anıklara Üniversitesi 1968 Bütçe Yılı Kesin-

hlesap Kanunu Tasarısı. (1/361) (Sayıştay Komisyo
numla) 

KS, — Beden TerMyeısi Genel Müdürlüğü 1968 Büt
çe Yılı Kesinlhesıaıp Kanunu Tasaırısı. (1/362) (Sayış
tay Komisyonuna) 

I 926 sayılı Türik Silahlı Kuvvetleri Personel Ka
nununla 1 ök geçici madde eklenmesine ilişkin Kanun 
Tasarısı ile Konya Milletvekilli Şener Battal'ın, sulbay, 

I astsubay ve asifaeri memurlara bir üst derece verîle-
'bilmesi için 926 sayılı Türik Silahlı Kuvvetleri Ka
nununa ek geçici maddeler eklenmesi hıakıkında (ka
nun teklifi ve Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu' 
nıun, 2182 sayih Yasaya bir ek, madde eldenmeislinie 
aık yasa önaıüsi. (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sayısı : 
371), ilgili ıkomisyon temsilcilerinin Genıel Kurulda 
hazır bulunmamaları nedeniyle, ertelendiler. 

Kamu Güvenliğine ve Kolulk Hizmetlerine iliş
iklin baza Ikianunlıarda deği&jilkik yapılmiası ve (bunlara 

I yedi hükümler leklenmıes'i halkikında Ikanun tasarısıının 
<1/ZQ3) (S. Sayısı : 375) 1 nıoi maddesinin oylanması 
isııjrasi(ndla, listem, tizlerine yapılan yoklatma sonucunda 
Genel Kuruild'a çoğunluğun bulunmadığı anlllaşıldığm-

I dani: 

2 Otfalk; 1980 Çarşamba günü saat !5.0j0fıte topla- -
nılmıak, üzıere ıbideşim© saat 17.32'de son verildi. 

©aşkan Divan Üyesi 
Başjkanıveloilii Çanialkjkiale 

Muslih Gören t aş İrfan Binay 

Divan Üyesi 
. 'RJizfâ 

Yılmaz Balta 

No. : 13 

K Â Ğ I T L A R 

7. — Onman Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/363) (Sayıştay Ko
misyonunla) 

8. — Devlet Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü 
1968 Bültçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/364) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

9. — 1968 Bütçe Yılı- Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı. (1/365) (Sayıştay Komisyonuna) 

1Q. — Karayolları Genjel Müdürlüğü 1968 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/366) (Sayışjtay 
Komisyonuna) 

•11. — Va'ki'flar Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/367) (Sayıştay Ko* 
niiisyonunia) 

12. — (Devlet Su İşjerd Genel Müdürlüğü 1968 
iBültça Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/368) (Sa
yıştay Komlisyonuna) 

28 . 12 . 1979 Cuma 
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13. — Bge Ünjiverskesi 1968 Bütçe Yılı Kesünhe-
sap Raoıuınıu Tas&rısn. (1/369) (Sayııştiay Komisyonuna) 

14. — İstanbul Tekinlik; Ünıiversıiltıesi 1968 Bütçe 
Yıîı Kesiinlhesap Kianaınıu Tasarısı. (1/370) (Sayıştay 
Komiilsyonıuna) 

ıl5, —- Tekel ıGemel Müdürlüğü, 1968 Biitiçe Yılı 
(KesMıesalp Klanpnju Tasansı. (1/371) (Sayıştay Komis-
yonuna) 

1İİ6. — Beden TejMyesi Genel Müdürlüğü 1969 
Bütçe Yılt Resiinlhıesap Kanunu Tasansı. (1/372) (Sa>-
yıştay Komisyonuna)! 

17. — 1969 Bütçe Yılı Resfinhesıap Kanunu Ta
sarısı. (1/373) (Sayıştay Komüsyonuna) 

!i 8. — Devlet Hajva Meydanları Genıel Mütfürü-
gü 1969 Bütçe Yuh Kıesıiınihesap Kanonu Tasarısı. 
(1/374) (Sayıştay Kbmûsyoınıuınıa) 

19. — Devlet Üretme Çiftliği Genel MÜktMüğü 
1969 Bütçe Yıiı Kesinlhesap Kamıunıu Tasarısı. (1/375) 
(Sayıştay Komisyonunla) 

20. — Elge ÜnliMerısiıtes'i 1969 'Bütçe Yılı Kıasinhe-
sıap Kanunu Tasansu. (1/3,76,) (Sayıştay Komisyonuna) 

121. — Hacettepe Ünriıversiitesli 1969 Bütçe Yılı Ke-
sânhıesap Kampmu Tasarısı. (1/377) (Sayıştay Komis
yonuna) 

,22. — Huduıt ve Sahiller Sağlıfkj Genel Müdürlüğü 
1969 Bütçe Yılı Kesitıhıesap Kanunu Tasarısı. (l/37i8) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

23. — ftstlanlbui Tdknıiık Üniversitesi 1969 Bükçe 
Yılı Resinjhesap Kanunu Tasardı., (1/379) (Sayıştay 
Komisyonuma) 

24. — Onman Genel Müdürlüğü 1969 IBütçe Yıla 
Kesinhesap Kanlunu Tasarısı. (l/3ı8Q) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

125. — Petrol Oaliresi Başkanlığı 4969 Bütçe Yıh 
Kestahesap Kanunıu Tasarm (1/381) (Sayıştay Kx> 
misyonuna) 

26. — Devlet Su İşleri Genıel Müdürlüğü 1969 
(Bütçe Yılı Reslinhlesap Kamunu Tasansı. (1/382) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

27. — İstanbul! Üniversitesi 1969 ıBütçe Yılı Kesimi-
hesap Kanunu Tasarısı. (Ü/383) (Sayıştay Komisyonu-
ma). 

28. — Karayolları Genıel Mıüdürıiüğü 1969 Bütçe 
Yılı Kesdınhesap Kanunu Tasarısı. (1/384) (Sayıştay 
Kbrnıisyıoouınıa) 

29. — Tekıel Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
ResMıesap Kanunu Tasarısı. (1/385) (Sayışltay Ko-
mfcyoauna) 

30. — VaJkıflar Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı, (1/386) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

31i —r Ankara Üniversitesi 1969 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/387) (Sayıştay Komis
yonuna) 

32. — 1970 ıBütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı (1/388) (Sayıştay Komisyonuna) 

33. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Mücjürlüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta,-
sarısı. (1/389) (Sayıştay Komisyonuna) 

34. — Ege Üniyersitesii 1970 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı, (1/390) (Sayıştay Komisyo
nuna)' 

35. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/391) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

36. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/392) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

37. — Anlkara Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/393) (Sayıştay Komis
yonuna) 

38. — Hacettepe Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı 
Kesinlhesap Kanunu Tasansı. (1/394) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

39. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasansı. 
(1/395) (Sayıştay Komisyonuna) 

40. — İstanlbul Teknik Üniversitesi 1970 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/396) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

41. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/397) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

42. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1970 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(11/398) (Sayıştay Komisyonuna) 

43. — Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/399) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

44. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 BütÇe Yıh 
KeSinhesaip Kanunu Tasarısı. (1/400) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

45. — Tekel Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasalısı. (1/401) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

46. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 
Bütçe Yıh Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/402) (Sa
yıştay Komisyonuna) 
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47. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe 
Yılı JKesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/403) {Sayıştay 
(Komisyonuna) 

48. — İstanbul Üniversitesi 1970 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/404) (Sayıştay Komis
yonuna) 

49. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/405) (Sayıştay Komisyonuna) 

50. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/406) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

51. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
fil/407) (Sayıştay Komisyonuna) 

52. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/408) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

53. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yı
lı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/409) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

54. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı. (1/410) (Sayıştay Komisyonuna) 

55. — Hacettepe Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/411) (Sayıştay Komis-
jyonuna) 

56. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yıü 
Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/412) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

57. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/413) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

58. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/414) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

59. — Orman Genel Müdürlüğü 1971 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/415) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

60. — Ankara Üniversitesi 1971 Bütçe Yüı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/416) (Sayıştay Komis
yonuna) 

61. — Ege Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı. (1/417) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

62. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 Bütçe 
Yrlı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/418) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

63. — 1971 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasa
rısı. (1/419) (Sayıştay Komisyonuna) 

64. — İktisadi ve Ticari tümler Akademileri 1971 
Bütçe Yrlı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/420) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

65. — İistanlbul Üniversitesi 1971 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı. (1/421) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

66. — 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarı
sı. (1/422) (Sayıştay Komisyonuna) 

67. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı Kesirihesap Kanunu Ta
sarısı. (1/423) (Sayışjtay Komisyonuna) 

68. — Hacöötepe Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1 /424) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

69. — Ege Üriiversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı. (1 /425) (Sayıştay Komisyonuna) 

70. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1972 
Bütçe yılı Kdsünhasap Kanunu Tasarısı. (1/426) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

71. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yrlı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/427) (Sa
yışjtay Komisyonuna) 

72. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/428) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

73. — Orman Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesinhıesap Kanunu Tasarısı. (1/429) (Sayıştay Ko-
rntüsyonuna) 

74. — istanbul Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı. (1/430) (Sayıştay Komisyo
nuna). 

75. — Devlet Ürötme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1972 Bütçe Yrlı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/431) (Sayışıtay Komisyonuna) 

76. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğü 1972 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/432) (Sayışjtay Komisyonuna) 

77. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/433) 
(Sayrşjtay Korniisyonuna) 

78. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe 
Yrlı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/434) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

79. — İstanbul Teiknik Üniversitesi 1972 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı (1 /435) (Sayışjtay 
Komisyonuna) 

8Q. — Ankara Üniversitesi 1972 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı. (1/436) (Sayıştay Komisyo
nuna) 
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90. — Beden Terbiyesi Genel M'dürlüğü-1973 
Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/446) (Sa
yıştay Kom'isyonuna) 

91. — Tökel Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1 /447) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

92. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1973 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/448) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

93. — Eğe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Kesinhe
sap Kanunu Tasarısı. (1/449) (Sayıştay Komisyonu
na) 

94. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Ta
sarısı. '(1/450) (Sayıştay Komisyonuna) 

95. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/451) (Sayışjtay Ko
misyonuna) 

96. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1973 Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/452) (Sayıştay Ko
misyonuna) v 
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97. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/453) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

98. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/454) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

99. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/455) (Sayıştay 
Kom'isyonuna) 

100. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/456) (Sa
yıştay Komisıy onuna) 

101. — Topralk ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1974 Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarıs. (1/457) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

102. — Hacettepe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/458) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

103. — İstanbul Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/459) (Sayıştay Komis
yonuna) 

104. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1974 
Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/460) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

105. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/461) (Sayıştay Komisyonuna) 

106. — Devlet Hava Meydanları İşletmeui Ge
nel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu 
Tasarıisı. (1/462) (Sayıştay Komisyonuna) 

107. — Anlkara Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Ke
sinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/463) (Sayışitay Komis
yonuna) 

108. — İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
1974 Bütçe Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarıisı. (1/464) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

109. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/466) (Sayıştay Komisyonuna) 

110. — Eğe Üniversitesi 1974 Bütçe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı. (1/465) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

111. — istanbul Teknik Üniversitesi 1974 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarısı. (1/467) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

112. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/468) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

81. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1972 Bütçe 
Yılı Kesinlhesap Kanunu Tasarı. (1/437) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

82. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1972 Bütçe Yılı 
Kesünlhesap Kanunu Tasarısı. (1/438) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

83. — Orman Genel Müdürlüğü 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/439) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

84. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1973 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu -Tasarısı. 
(1/440) (Sayıştay Komisyonuna) 

85. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/441) (Sa
yışitay Komisyonuna) 

86. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1973 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/442) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

87. — İstanbul Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı Ke-
sJnlhesap Kanunu Tasarısı. (1/443)' (Sayıştay Komis
yonuna) 

88. — Anlkara Üniversitesi 1973 BÜ;çe Yılı Kesin
hesap Kanunu Tasarısı. (1/444) (Sayıştay Komisyonu
na) 

89. — Hacettepe Üniversitesi 1973 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/445) (Sayıştay Ko
misyonuna) 
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113. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 Büt
çe Yriı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/469) (Sayış
tay Komisyonuna) 

114. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/470) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

115. — Ege Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Kesin-
hesap Kanunu Tasarısı. (1/471) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

116. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/472) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

117. — Hacettepe Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesiphesap Kanunu Tasarısı. (1/473) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

118. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe 
Yılı Kesinbesap Kanunu Tasarısı. (1/474) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

119. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinbesap Kanunu Ta
sarısı. (1/475) (Sayıştay Komisyonuna)) 

120. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/476) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

121. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe 
Yılı Kesinbesap Kanunu Tasarısı. (1/477) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

122. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1975 Bütçe Yılı Kesinbssap Kanunu Tasarısı. 
(1/478) (Sayıştay Komisyonuna) 

123. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1975 Bütçe Yılı Kesünhesap Kanunu Tasarısı. 
(1/479) (Sayıştay Komisyonuma) 

124. — İstanbul Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı. (1/480) (Sayıştay Komis
yonuna) 

125. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1975 
Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/481) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

126. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1975 Bütçe 
Yılı Kesünhesap Kanunu Tasarısı. (1/482) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

127. — Çukurova Üniversitesi 1975 Bütçe Yılı 
Kesiphesap Kanunu Talsarısı. (1/483) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

128. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1975 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/484) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

129. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe Yılı 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/485) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

130. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe 
Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/486) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

131. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Bütçe Yılı 
Kesünhesap Kanunu Tasansı. (1/488) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

132. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Bütçe Yık 
Kesinhesap Kanunu Tasarısı. (1/488) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

133. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1976 Bütçe Yılı Kesünhesap Kanunu Tasarısı. (1/489) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

134. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Bütçe 
Yılı Kes'inhiesap Kanunu Tasarısı. (1/490) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

135. — 1976 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı. (1/491) (Sayışltay Komisyonuna) 

136. — 1977 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı. (1/492) (Sayıştay Komisyonuna) 

137. — 1973 Büçte Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı. (1/493) (Sayıştay Komisyonuna) 

138. — 1974 Bütçe Yılı Kesinhesap Kanunu Ta
sarısı. (1/494) (Sayıştay Komisyonuna) 

Tezkereler 
1. — DeVlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü

ğüne bağlı dörier sermayeli işletmelerin 1966 yılı 
Konsolide bilançosu kurulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı teskeresi. (3/747) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste fabrika
ları ve Anıatamirhane ve Yedekparça Depo Müdür
lükleri saymanlıklarının 1966 yriı Konsolide bilançosu 
hakkımda düzenlenen raporun bilançosuyla birlikte 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/748) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün 1967 Bütçe Yılı Kesünh'esabına ait Genel uy
gunluk bildirimimin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/749) (Sayıştay Komisyonuna) 

4. — Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1967 
yılı genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/750) (Sayıştay Komisyonuna) 

5. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Ser
mayeli İşletmelerin 1967 bütçe yılı Konsolide bilan
çosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/751) 
(Sayıştay Komisyonuna) 
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6. — Genel Bütçeye dahil dairelerin 1967 bütçe 
yıilı Kösiinihösalbına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/752) 
(Sayıştay Koımıisyonuna) 

7. — Davldt Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1967 
bütçe yılı kesünjhesalbma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/753) (Sayıştay Komisyonuna) 

8. — Devlet Orman İşlöfcmel'erJiyle Kereste Fab
rikaları ve Anaıtamirhane ve Yedekparça Depo Mü
dürlükleri saymanlıklarının 1967 yılı konsolide bilan
çosu hakkında düzenleneni raporun bilançosuyla bir
likte sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı teskeresi. 
(3/754) (Sayıştay Koimüsyonuna) 

9. — Ege ÜniversÜtesinln 1967 bütçe yılı kesinhe
sabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
daiir Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/755) (Sayıştay 
Komıisyonuna) 

10. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğüne bağlı işletmelerin 1967 bilançosunun sunuldu
ğuna dair Sayışitay Başkanlığı tezkeresi. (3/756) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

11. — Genel Bütçeye dahil da'irelerln 1968 Bütçe 
yılı kdsinihesaplarına ait gendi uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/757) 
(Sayışitay Komisyonuna) 

12. — Tarım Bakanlığı Ziraat İsteri Genel Mü
dürlüğü Döner Sermaye İşletmelerinin 1968 yılı Bi
lançosunun sunulduğuna dair-Sayıştay Başkanlığı tez-
'koreıs'i. (3/758) (Sayıştay Komisyonuna) 

13. — Tekel Gendi Müdürlüğünün 1968 Bütçe 
Yılı Kesİnihıesabına aüt genel uygunluk büdılrimlnin 
[sunulduğuna dair Sayışitay Başkanlığı tezik er esi. (3/759) 
(Sayıştay Komite yo nun a) 

14. — Devldt Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli İşletmelerin 1968 takvim 
yılı Konsolide Bilançosunun sunulduğu hakkında Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/760) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

15. — Köy İşleri Bakanlığı Topra!ksu Gendi Mü
dürlüğüne bağlı döner serüTiaydi istetmelerin 1968 yılı 
genıel bilançoısunun sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi, (3/761) (Sayışitay Kamüsyonuna) 

16. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1968 Bütçe Yılı 
Kesinlhesabına ait gendi uygunluk bMdi timinin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/762) 
(Sayışitay Komisyonuna) 

17. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı döner ser
mayeli işletmelerin 1968 bütçe yılı Konsolide bilan
çosunun sunulduğu hakkında Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/763) (Sayıştay Komisyonuna) 

18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1968 bütçe yıllı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/764) (Sayıştay Komisyonuna) 

19. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fab
rikaları ve Anatamirhane ve Yedekparça Depo Mü
dürlükleri Saymanlıklarının 1968 yılı bilançosu hak
kında Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/765) (Sayış
tay Komisyonunla) 

20. — Ceza ve Islah Evleriyle İşyurtlan Döner 
Sermaye Saymanlığı 1968 yılı genel bilançosu hakkın
da Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/766) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

21. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1968 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
mimin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si. (3/767) (Sayıştay Komisyonuna) 

22. — Ege Üniversitesinin 1968 Bütçe yılı Kesin
hesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/768) (Sayış
tay Komisyonuna) 

23. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1968 Büt
çe yılı Kesinhesabına dair genel uygunluk büdirimi-
nin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi; 
(3/769) (Sayıştay Komisyonuna) 

24. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1968 Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/770) (Sayıştay Komisyonuna) 

25. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1968 Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/771) (Sayıştay Komisyonuna) 

26. — Orman Genel Müdürlüğünün 1968 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/772) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

27. — Ankara Üniversitesinin 1968 Bütçe yılı Ke-
sinhesalbına ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/773) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

28. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi 
Başkanlığı Fon İşleri Saymanlığının 1968 takvim yılı 
genel bilançosu hakkında Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/774) (Sayıştay Komisyonuna) 
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29. — Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı döner serma
yeli işletmelerin 1969 yılı genel bilançosunun sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/775) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

30. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1969 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri -
minin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/776) (Sayıştay Komisyonuna) 

31. — Köy İşleri Bıakanlığı Topraksu Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1969 yı
lı genel bilançosu hakkında düzenlenen raporun su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/777) (Sayıştay Komisyonuna) 

32. — Tekel Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/778) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

33. — Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı Döner 
Sermayeli İşletmelerin 1969 Bütçe yılı Konsolide bi
lançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/779) (Sayıştay Komisyonuna) 

34. — Tarım Bakanlığına bağlı Çumra Sulu Zi
raat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak 
ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Zi
raat Araştırma Enstitüleri Döner Sermayelerinin 
1969 yılı genel bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/780) (Sayıştay Komis
yonuna) 

35. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fab
rikaları ve Anatamirhane ve Yedekparça Depo Mü
dürlükleri Saymanlıklarının 1969 yılı Konsolide bi
lançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/781) (Sayıştay Komisyonuna) 

36. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1969 Bütçe 
yılı Kesînıhesabma ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/782) (Sayıştay Komisyonuna) 

37. — Ankara Üniversitesi 1969 Bütçe yılı Kesin
hesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/783) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

38. — DeVlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1969 Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/784) (Sayıştay Komisyonuna) 

39. — Orman Genel Müdürlüğü 1969 Bütçe yılı 
Kesinhesaıbına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/785) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

40. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi 
Başkanlığı Fon Saymanlığının 1969 yılı genel bilan
çosunun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/786) (Sayıştay Komisyonuna) 

41. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1969 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si. (3/787) (Sayıştay Komisyonuna) 

42. — İstanbul Üniversitesinin 1969 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/788). 
(Sayıştay Komisyonuna) 

43. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1969 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/789) (Sayıştay Komisyonuna) 

44. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1969 
Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri-
mıinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkere
si. (3/790) (Sayıştay Komisyonuna) 

45. — Hacettepe Üniversitesi 1969 Bütçe yılı Ke-ı 
sinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/791) (Sa-. 
yıştay Komisyonuna) 

46. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1969 yılı 
Konsolide bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. (3/792) (Sayıştay Komisyonuna) 

47. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1969 Bütçe yılı Kesinhesabına ait ge
nel uygunluk bildirimi ile eklerinin sunulduğuna dair 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/793) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

48. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1969 Büt
çe yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildirimi. (3/794) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

49. — Ege Üniversitesinin 1969 Bütçe yılı Kesin
hesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/795) (Sayış
tay Komisyonuna) 

50. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğünün 1969 Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygun
luk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi. (3/796) (Sayıştay Komisyonuna) 

51. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 Bütçe yılı 
Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/797) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

— 533 — 



Mi Meclîsi B : 24 

52. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi Say
manlığının 1969 Bütçe yılı hesap ve işlemleri hakkın
daki raporun sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezlkeresi. (3/798) (Sayıştay Komisyonuna) 

53. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1970 
Bütçe yılı Kesinıhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezke
resi. (3/799) (Sayıştay Komisyonuna) 

54. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 Bütçe yı
lı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/800) (Sayıştay Komisyonuna) 

55. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1970 Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/801) (Sayıştay Komisyonuna) 

56. — Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Zirai 
Karantina Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermaye
li işletmelerin 1970 yılı genel bilançosunun sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/802) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

57. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1970 Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğunla ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/803) (Sayıştay Komisyonuna) 

58. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe 
yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bildirtimıinin 
sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/804) (Sayıştay Komisyonuna) 

59. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1970 Bütçe yılı Kesinhesabına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi. (3/805) (Sayıştay Komisyo
nuna) 

60. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1970 
Bütçe yılı hesap işlemleri ile bilançosu hakkında ha
zırlanmış bulunan raporun sunulduğuna ilişkin Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/806) (Sayıştay Komis
yonuna) 

61. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin 
1970 Bütçe yılı Kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/807). (Sayıştay Komisyonuna) 

62. — Orman Genel Müdürlüğünün 1970 Bütçe 
yılı Kesıinhesabına ait genel uygunluk bildiriminıin 
sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/808) (Sayıştay Komisyonuna) 

63. — Vakıflar Gernöl Müdürlüğünün 1970 'büt
çe yılı kesinbe'sabına a!it genel uygunluk bildir ilmi -
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min isunuUduğuna il^lkin Sayıştay 'Başkanlığı tezkere
ci. (3/809) (Sayıştay Komisyonuna) 

64. — Hacettepe Üniversiites'inlin 1970 'bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna 'ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezlkeresi. (3/810) 
(Sayıiştay Koimfe'yonüna), 

65. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1970 tak
vim yılı konsolide bilançosunun sunulduğuna ilişkin 
Sayıştay Başkanlığı tezlkeresi. (3/811) (Sayıştay Ko-
miisıyonuna). 

66. — Köy İşleri Bakanlığı Topraksu Genel Mü
dürlüğüne bağlı döner 'sermayel'i işlenmelerin 1970 
yılı genel b'ilaniço'sunuın isunulduğuna ilişkin Sayıştay 
•Başkanlığı tezlkeresi. (3/812) (Sayıştay Komisyonu
na). 

67. — Genel bütçeye daıbJil daiirelerin' 1970 büt
çe yılı kesinıhesalbuna ait genel uygunluk biMirioiinin 
(sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3 / 813) (Sayıştay Komisyonuna) 

68. — İsltanbul Ünivers>ites!inJİn 1970 bütçe yflı 
kbsiinbesabına ait genel uygunluk IbiMriminin sunul
duğuna (ilişkin Sayıştay 'Başkanlığı tezkeresi. (3/814) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

69. — Hudult ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1970 bütçe yılı kesinhesabına aiit genel uy
gunluk bildir'im'iniın sunulduğuna Idalr Sayıiştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/815) (Sayıştay Komisyonuna) 

70. — Ege Üniversitesi 1970 bütçe yılı kesinhe
sabına ait genel uygunluk bildinim'inin 'sunulduğuna 
dair Sayıştay Başkanlığı tezlkeresi. (3/816) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

71. — içişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi 
Başkanlığı Fon Saymanlığının 1970 takvim yılı genel 
bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay iBaışktohğı 
tezkeresi. (3/817) (Sayıştay Kbinteyonuna) 

72. — Petrol Da'iresi iBaşkanlığının 1970 bütçe 
yılı kesinıhesalbıniin sunulduğuna Idaiir Sayıiştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/818) ((Sayıştay Komisyonuna) 

73. —Ceza ve Islah Evleri 'ile tşyurltları Döner Ser
mayesi 1970 yılı bilançosunun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresü. (3/819) (Sayıştay Komis
yonuna) 

74. — istanbul Tekriik Üniversitesn'iin 1970 büt
çe yılı kesünhesabına a'it genel uygunluk Ibildlküm'inin 
'sunulduğuna dair Sayıştay 'Başkanlığı tezkeresi. 
(3/820) (Sayıştay Komisyonuna). 

75. — Ankara Üniversiltes'inlin 1970 bülüçe yılı ke
sinhesabına a'it genel uygunluk bildiriminin "sunuldu-



M, Meclisi B : 24 2 . 1 . 1980 O : 1 

ğunia ilıişk'in Sayıştay ıBaşlkanlığı tezkeresi. (3/821) (Sa
yıştay Komiisıyonuna). 

76. — DÖVM Orman İşlelömeleri, Ker^sste Fabri
kaları, Anatamirhane ve Yedakparça I>epo Müdür
lükleri Saymanlıklarının 1970 yılı konsolide bilanço
su hakkında düzenlenen raporun 'bilançosu ite birlik
te sunuıl'duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3 / 822) (Sayışitay Komisyonuna) 

77. — Genel Bütçeye dahil 'dairelerin 1970 - 1974 
bütçe yılları ke înlhösaplaruna 'il'işıkün genel uygunluk 
biİdir'imtlerirtin süresinde hazıdanmamaısı sebepleri 
hakkınida Sayıştay raporumun sunulduğuna lifişk'in Sa
yıştay Başkanlığı (teskeresi. (3/823) (Sayıştay Kiomis-
yonuna) 

78. — Ankara" Üniiverstitesinin 1971 bültçe yık Ike-
sinhesaibına ait genel uygunMc bildiriminin sunuldu
ğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/824) (Sa
yıştay Komisyonuına) 

79. — Hudut ve Sahiller iSağlılk Genel Müdürlü
ğünün 1971 bütçe yılı kesinhesalbına ait genel uy-
guınlutJc ıbildirîmıinin sunulduğuna İlişkin Sayıştay Baş
kanlığı teaikeresi. (3/825) (Sayıştay Komisyonuna) 

80. — Vakıflar Genel Miüdiürljüğjünıün 1971 bütçe 
yılı k'e'sinıhe's'aıbına ait genel uygunluk bilidiıftm'inin 
sunulduğuna llî kıin Sayışitay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/826) (Sayıştay Komisyonuna) 

81. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1971 
bütçe yılı ke&infoesaibına aüt genel uygunluk bildirimi
nin isunulduğuna ilişıkin Sayışitay Başkanlığı tezkeresi 
(3/827) (Sayışitay Komisyonuna). 

82. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin 
1971 bütçe yılı ikesinhesalbına ait genel uygunluik bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezikeresi. (3/828) (Sayıştay Komfeyonuna) 

83. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe 
yılı kesinhesabına a'ilt genel uygunduk: bildiriminim su
nulduğuna ilişkim Sayışitay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/829) (Sayıştay Komisyonuna) 

84. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün 1971 bültçe yılı kösinhesabıına ait genel uygun
luk bdldirimlinin sunulduğuna il'işkin Sayışitay Baş
kanlığı tezkereis'i. (3/830) (Sayıştay Komisyonuna) 

85. — Devlet ISu İşleri Genel Müdürlüğünün 
1971 bütçe yılı Ike&Mıösabına a)3t genel uygunluk bil-
Idirimin'in isunulduğuna i'lişlkin Sayıştay Başkanlığı 
teskeresi. (3/831) (Sayıştay Komisyonuna) 

86. — İstanbul Üniversitesinin 1971 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul

duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/832) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

87. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1971 bütçe 
yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/833) (Sayıştay Komisyonuna) 

88. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdare
si Başkanlığı Saymanlığının .1971 takvim yılı genel 
bilançoscu hakkında düzenlenen raporun, bilanço ile 
birlikte sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/834) (Sayıştay Komisyonuna) 

89. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1971 yılı ke
sinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/835) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

90. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1971 bütçe yılı kesinhesabına ait uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. (3/836) (Sayıştay Komisyonuna) 

91. — Hacettepe Üniversitesinin 1971 bütçe yılı ke
sinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/837) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

92. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1971 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/838) (Sayıştay Komisyonuna) 

93. — Ege Üniversitesi 1971 yılı kesinhesabına 
ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin 
Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/839) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

94. — Genel bütçeye dahil dairelerin 1971 bütçe 
yılı kesinhesaplarına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/840) (Sayıştay Komisyonuna) 

95. — Ceza ve ıslah evleri ile işyurtları döner 
sermayesi 1971 yılı bilançosunun sunulduğuna iliş
kin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/841) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

96. — Orman Genel Müdürlüğünün 1971 bütçe 
yılı kesinhesabına ait genel uygunluk büdiriminin su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/842) (Sayıştay Komisyonuna) 

97. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 1971 
bütçe yılı hesap işlemleri ile bilançosuna ilişkin Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/843) (Sayıştay Komis
yonuna) / 

98. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fab
rikaları, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Mü-
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dürlükleri Saymanlıklarının 1971 yılı konsolide bi
lançosu hakkında düzenlenen raporun bilançosu ile 
birlikte sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/844) (Sayıştay Komisyonuna) 

99. — Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Genel 
Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 
1971 yılı genel bilançosunun sunulduğuna dair Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/845) (Sayıştay Komis
yonuna) 

100. —'• Karayolları Genel Müdürlüğünün 1972 
bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezke
resi, (3/846) (Sayıştay Komisyonuna) 

101. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1972 büt
çe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/847) (Sayıştay Komisyonuna) 

102. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1972 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/848) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

103. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1972 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. (3/849) (Sayıştay Komisyonuna) 

104. — iktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin 
1972 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tez-
tkeresi. (3/850) (Sayıştay Komisyonuna) 

105. — Hacettepe Üniversitesinin 1972 bütçe yı
lı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/851) (Sayıştay Komisyonuna) 

106. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 
1972 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/852) (Sayıştay Komisyonuna) 

107. — Kars Özel İdare Müdürlüğünün 1972 yı
lı hesabının incelenmesi sonucu 832 sayılı Kanunun 
28 nci maddesi hükmü uyarınca hazırlanmış bulu
nan raporun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlı
ğı tezkeresi. (3/853) (Sayıştay Komisyonuna) 

1Ö8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1972 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi. (3/854) (Sayıştay Komisyonuna) 

109. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1972 büt
çe yılı kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/855) (Sayıştay Komisyonuna) 

110. — Ege Üniversitesi 1972 bütçe yılı kesinhe
sabına ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğuna 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/856) (Sayış
tay Komisyonuna) 

111. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1972 bütçe yılı kesinhesabına ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/857) (Sayıştay Komis
yonuna) 

112. — İstanbul Üniversitesinin 1972 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin, sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/858) 
(Sayıştay) Komisyonuna) 

113. -r- Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1972 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. (3/859) (Sayıştay Komisyonuna) 

114. — Orman Genel Müdürlüğünün 1972 bütçe 
yılı kesirihesabına ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/860) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

115. — İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi 
Başkanlığı Fon Saymanlığının 1972 takvim yılı ge
nel bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/861) (Sayıştay Komisyonuna) 

116. — Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresinin 
1972 - 1975 bütçe yılları bilançoları hakkında hazır
lanmış bulunan raporun sunulduğuna ilişkin Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi. (3/862) (Sayıştay Komisyo
nuna) ; 

117. — Devlet Orman İşletmeleriyle Kereste Fab
rikaları, Anatamirhane ve Yedek Parça Depo Müdür
lükleri Saymanlıklarının 1972 yılı konsolide bilanço
sunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezke
resi- (3/863) (Sayıştay Komisyonuna) 

118. — Ankara Üniversitesinin 1972 bütçe yılı 
kesinhesabına ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/864) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

119. — Köy İşleri Bakanlığı Toprak Su Genel 
Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli işletmelerin 1972 
yılı genel bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı tezkeresi. (3/865) (Sayıştay Komisyonu
na) 

120. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğünün 1973 bütçe yılı kesinhesabına ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/866) (Sayıştay Komisyonuna) 
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121. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1973 büt
çe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/867) (Sayıştay Komisyonuna) 

122. — iktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin 
1973 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/868) (Sayıştay Komisyonuna) 

123. — Ege Üniversitesinin 1973 bütçe yılı kesin
hesabma ait genel uygunluk bildiriminin sunulduğu
na ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/869) (Sa
yıştay Komisyonuna) 

124. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1973 bütçe yılı kesinhesabıtıa ait genel uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı tezkeresi. (3/870) (Sayıştay Komisyonuna) 

125. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1973 
bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildirimi
nin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/871) (Sayıştay Komisyonuna) 

126.j — Hacettepe Üniversitesinin 1973 bütçe yılı 
kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin sunul
duğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/872) 
(Sayıştay Başkanlığına) 

127. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1973 bütçe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bil
diriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tez
keresi. (3/873) (Sayıştay Komisyonuna) 

128. — Petrol Dairesi Başkanlığının 1973 bütçe 
yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin su
nulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/874) (Sayıştay Komisyonuna) 

129. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 1973 büt
çe yılı kesinhesabma ait genel uygunluk bildiriminin 
sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/875) (Sayıştay Komisyonuna) 

130. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1973 bütçe yılı kesinhesabma ait ge
nel uygunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sa
yıştay Başkanlığı tezkeresi. (3/876) (Sayıştay Komis
yonuna) , 

131. — Petrol işleri Genel Müdürlüğünün 1974 
bütçe yılı ktesinhesabma ait genel uygunluk bildiri
minin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
keresi. (3/877) (Sayıştay Başkanlığına) 

132. — Ege Üniversitesinin 1974 bütçe yılı kesin
hesabma ait Genel Uygunluk bildiriminin sunuldu
ğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/878) 

(Sayıştay Komisyonuna) 

133. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının 1974 bütçe yılı kesin'hesabına ait Genel Uy
gunluk 'bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi. (3/879) (Sayıştay Komisyonuna) 

134. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğünün 1974 bütçe yılı kesinhesabına ait Genel Uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş-
ikanlığı Tezkeresi, (3/880) (Sayıştay Komisyonuna) 

135. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 1974 
bütçe yılı kesirihesabına ait Genel Uygunluk bildiri
minin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi. (3/881) (Sayıştay Komisyonuna) 

136. — Devlet Hava Meydanları Genel Müdür
lüğünün 1974 bütçe yılı kesinhesabına ait Genel Uy
gunluk bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi. (3/882) (Sayıştay Komisyonuna) 

137. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 
1974 bütçe yılı kesinhesabına ait Genel Uygunluk 
bildiriminin sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi. (3/883) (Sayıştay Komisyonuna) 

138. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
döner sermayeli sağlık kurumlan ve esenleştirme 
(Rehabilitasyon) tesislerinin 1966 bütçe yılı konsolide 
bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi. (3/884) (Sayıştay Komisyonuna) 

139. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağ
lı döner sermayeli sağlık kurumları ve esenleştirme 
(Rehabilitasyon) tesislerinin 1967 bütçe yılı konsolide 
bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkeresi. (3/885) (Sayıştay Komisyonuna) 

140. — İmar ve İskân Bakanlığı Afetler Fonu 
Saymanlığının 1970 - 1975 yılları hesaplarının alın
dığına ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi. (3/886) 
(Sayıştay Komisyonuna) 

141. — Sağlık ye Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı 
döner sermayeli sağlık kurumları ve tesislerinin 1965 
bütçe yılı bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezkeresi. (3/887) (Sayıştay Komisyonuna) 

142. —Tarım Bakanlığına bağlı Çumra Sulu Zi
raat istasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak ve 
Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Ziraat 
Araştırma Enstitüleri döner sermayelerinin 1967 yılı 
genel bilançosunun Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Baş
kanlığı Tezkeresi. (3/888) (Sayıştay Komisyonuna) 

143. — Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitü
sü Genel Müdürlüğü ile Türkiye Bilimsel ve Teknik 
Araştırma Kurumu hesaplarının sunulduğuna dair Sa-
iyışitay Başkanlığı Tezkeresi, (3/889) (Sayıştay Ko
misyonuna) 
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144. — Beden Terbiyesi Bölge Müdürlükleri he
saplarının Sayıştay denetimine alınması gerektiğine 
ilişkin Sayıştay Başkanlığı Tezikeresi. (3/890) (Sayış
tay Komisyonuna) 

145. — 792 sayılı Koordinasyon Kurulu kararının 
tatbikatına ait Sayıştay Raporunun sunulduğuna, dair 
Sayıştay Başkanlığı Tezikeresi. (3/891) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

146. — 3.4,1974 tarih ve 7/7993 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan kamu sektörü
ne dahil kuruluşlar tarafından eksiltilmesi yapılan iş
lerde (Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından finanse 
edilen işler dahil) uygulanabilecek yeni birim fiyat
ların tespitime ilişkin esaslar hakkında 832 sayılı Sa
yıştay Kanununun 88 nci maddesi uyarınca sunulan 
Sayıştay (Başkanlığı Tezkeresi. (3/892) (Sayıştay Ko
misyonuna) 

147. — 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Gü
venlik Yasasının 2 nci maddesinin atıfta, bulunduğu 

4 541 şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkiline dair Kanunun 20 nci maddesinin 
Anayasanın 61 nci maddesi hükmüyle bağdaştırıla,-
madığına ilişkin 832 sayılı Sayıştay Kanununun 28 
nci maddesinin IV ncü bendi hükmü uyarınca su
nulan Sayıştay Başkanlığı Tezikeresi. (3/893) (Sayıştay 
(Komisyonuna) 

148. — Zamanaşımına uğrayan para cezalarına 
ilişkin Sayıştay 'Başkanlığı Tezikeresi. (3/894) (Sayış
tay Komisyonuna) 

149. — Tarım Bakanlığına, bağlı Çumra Sulu Zi
raat İstasyonu, Tarsus Sulu Ziraat, Ankara Toprak 
ve Gübre, Eskişehir Topraksu, Menemen Sulu Zi
raat Araştırma Enstitüleri döner sermayelerinin 1968 
yılı genel bilançosunun sunulduğuna ilişkin Sayıştay 
Başkanlığı Tezikeresi. (3/895) (Sayıştay Komisyonuna) 

150. — Ceza ve Islah. Evleri ile iş yurtlarının 1969 
yılı genel bilançosunun sunulduğuna dair Sayıştay 
Başkanlığı Tezikeresi. (3/896) (Sayıştay Komisyonuna) 

2.1,1980 

Tasarı 
1. — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk 

Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci Madidesindie De
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı. (1/495) 
(Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonla
rına) 

C. Senatosundan Dönen îş 

1. — Adli Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı. (M. Mec
lisi : 1/156; C. Senatosu : 1/643) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 348; C. Senatosu : S, Sayısı : 948) (Adalet Ko
misyonuna) 

Teklif 

1. — Artvin Milletvekili Mustafa Roma ve 3 ar
kadaşımın, 8.6.1959 tarih ve 7338 sayılı Veraset ve 
intikal Vergisi Kanununun 4 ncü maddesinin (b) Ben
dinin DeğliştMlimlesi Hakkımda Kanun Teklifi. (2/827) 
(Plan Komisyonuna) 

No. : 14 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 1163 

sayılı Kooperatifler Kanununun uygulanmasına iliş
kin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/687) 

Genel Görüşme Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 

ve 12 arkadaşının; dış politikamızda meydana gelem 
gelişmeleri açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisli İçtüzüğünün 100 ve 101 
nçi maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılma
sına ilişkin önergesi. (8/25) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili Erklin, Topkaya ve 70 

arkadaşımın; çocuklarımızın sorunları ile çözüm yol
larını saptamıaik amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rımca bir Meclis Araştırması açıtaasMia ilişkin öner
gesi. (10/73) 

» > • • • < « 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BEşkanvekîSi ASİ Fuat Eyiiboğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel(İstanbu'), Mustafa Garalcı (Denizli) 
+ 

BAŞKAN — Bütün arkadaşlarıma mutluluk dolu yıllar dileyerek Millet Meclisinin 24 ncü Birleşimini 
açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak süneliyle yoklama ya
pılacaktır. 

Yoklamaya Adana İlinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbas'm, Tunceli Cumhuriyet Savcısı Mustafa 
Gül'ün öldürülmesi hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istekleri vardır; 
İçtüzük hükümlerine göre gündem dışı söz isteğine 
uygun olarak istekte bulunan arkadaşlarımızdan 3 
kişiye söz veriyorum. 

Tunceli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül'ün öl
dürülmesi hakkında Kahramanmaraş Milletvekili 
Mehmet Yusuf Özbaş; buyurun efendim. 

Süreniz 5 dakikadır Sayın Özbaş. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Kahramanmaraş) 
— Sayın Başkan, sayın miletvekülleri; hepinize hür
metlerimi sunarım. 

Bir hafta kadar önce Tunceli Cumhuriyet Savcı
sı Mustafa Gül, gece yatağında eşi ile birlikte yatar
ken, içeriye giren bir şahıs tarafından katledildi ve 
buigüne kadar suçun faili tespit edilemedi. 

Bendeniz bu katil hadisesi dolayısıyla başka bir 
konuya değinmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, savcılarımızın tayin ve na
killerinde ilk ve son sözü Adalet bakanları söylemek
tedir. Bu bakımdan savcılarımızın tayinlinde en bü
yük etken siyasi görüşler olmaktadır. Son ıbirkaç ay 
zarfında bu siyasi görüşlerle Türkiye'nin birçok yer
lerindeki savcılar yerlerinden alınmış ve tabirimi ma
zur görün, istenmeyen savcılar, kurtarılmış bölgelere 
nakledilmek suretiyle ya istifaları, yahut da yok ol
maları temin edilmiştir. 

BAŞKAN — Sonradan gelen üyelerin birer tez
kere ile Başkanlığa müracaatlarını rica ederim. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Adaletin kapısı ve kilidi savcılıik makamıdır. Bir 
suç ne kadar ağır olursa olsun, deliller ne kadar kuv
vetli bulunursa bulunsun, eğer savcılık harekete geç
mezse, mahkemeler bu davaları rüyet edememekte
dir. 

Türkiye'de anarşinin bu kadar yaygınlaşmasında 
bizce en büyük amil, savcılarımızın zamanında suç 
kışkırtıcılarına karşı atik davranmamaları ve konu
yu mahkemelere intikal ettirmemeleri olmaktadır, 
Her ne kadar adaletimiz bağımsız ise de, savcıların 
bağımlı oluşu adaleti çok büyük yönde etkilemektedir. 

Bu bakımdan, geçen yıl Adalet Bakanlığı Bütçe
si konuşulduğu sırada Yüce Meclise arz ettiğim gi
bi, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi, savcılarımızın da 
siyasetin tesirinden kurtarılması elzemdir. Eğer biz 
bunu yapmazsak, birçok Mustafa Gül'ler katledile
cek, birçok savcılarımız, geçen aylarda olduğu gibi, 
istifa edecektir. 

Bu bakımdan, anarşik olayları önlemek için anar
şi paketini müzakere ederken, bu hususları da göz 
önüne almalıyız. Türkiye'de 4 yıldan beri bir idam 
hükmü infaz edilmemektedir. Türkiye'de yılda 7 bin 
ıkaıtU hadisesii olduğu halde, 4 senede Büyük Millet 
Meclisinle İntikal etmiş yalnız 28 idam hükmü var
dır. Bu da gösteriyor ki, kanun çıkarmakla infaz ara
sında çok büyük farklar vardır. O bakımdan, infazı 
yaptırmak işitiyorsak, anarşiyi önlemek istiyorsak, 
evvelemiirde bunu tatbik edecek makamı temin et
memiz ve iş yaptırmiamız icap eder. Biz bunu yap-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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iniyoruz, bekliyoruz ve mahkemelerimiz bir türlü 
'istediğimiz yolıda, arzu ettiğimiz şekilde etken bir şe
kilde karar veremliyor. 

O bakımidan, ehemimi mühimim© tercih etmek la
zım. Evvela kanunları tatbik edecek ve mahkeme 
huzuruna getirecek maıkaimı layıkıyla işler bir hale 
siokmamız lazım gelir. 

Batılıların dediği gibi, kötü kanun yoktur, kanun
ları kötü tatbik edenler vardır. Bu balkımdan, kanun 
tatbik edicilerini, evvela kanunlarımızı değiştirmek 
suretiyle, bu mesleği cazip bir hal© getirmek suretiy
le yetiştireceğiz, imkânlarını vereceğiz ve bilhassa 
savcılık müessesesini siyasetin tasallutundan kurtarıp 
müstakil bir hüviyete getirdikten sonra, anarşiyi an
cak o zaman önleyebiMz. 

Maruzatım bundan ibarettir. Saygılarımı sunarım. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz efendim. 

2. — Bursa Milletvekili Halil Karaatlı'nın, Afga
nistan'daki olaylar konusunda gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — Afganistan'daki olaylar konusun
da, Bursa Milletvekili Sayın Halil Karaatiı gündem 
dışı söz istemiştir; buyurunuz efendim. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayım milletvekilleri; 

Dünya hızla büyük bir buhrana sürüklenmekte
dir. Milletler âdeta hadiselerin ardından sürükteıniip 
gitmektedir. Bir taraftan iktisadi sılkıntılar ve buh
ranlar dünyayı kasıp kavururken, diğer taraftan si
yasi bunalımlar ve silahlı çatışmalar dünyanın ufku
nu günden güne karartmaktadır. Petrolün bütün dün
yada günlük hayatın her safhasına girdiği ve petrol-
süz yaşamanın mümkün olmadığı bir dönemde pet
rol fiyatlarının, kontrolü kabil olmayan bir seyir ta
kip etmesi ve böylece büyük bir petrol bunalımlının 
ortaya çıkması, bütün milletleri ve bu arada geliş
mekte ve kalkınmakta olan ülke iktisadi dengesini 
kaybetmiştir. 

Sayın milletvekilleri* dünya, iktisadi buhranların 
yanında içtimai ve siyasi bunalımların da girdabına 
düşmüştür. Dünya barışseverlik, detant, stratejik si
lahların sımrlandırılması, özgürlük maskelerinin ar
kasına sığınmış olan kara ve kızıl emperyalizmin ye
ni yeni saldırılarına sahne olmaktadır. Bu saldırılar
da, maalesef, fslâm alemi daima en büyük ve en teh
likeli yaraları almaktadır. 

Ortadoğu hâlâ kanayan bir yara olarak devam et
mektedir. 
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Ktbrıs Türkleri yok olmaktan son anda kurtul
muşlardır. 

Filipinler'de müsifümanîar ezilmiş ve susturulmuş
lardır. 

Eritre'li müslürnanların sesi ve nefesi kesilmiştir, 
Pakistan bölünmüş, parçalanmış ve zaafa uğra

tılmıştır. 
Yemen bölünmüş ve birbirine düşman eddılîmiştir. 
İran'ın durumu henüz aydınlığa ve istikrara ka

vuşmamıştır. Bir dış müdahaleden ve bunun netice
sinde iran'ın başının derde girmesinden endişe et
mekteyim. 

Afganistan, emperyalizmin mazlum milletler ara
sından seçtiği yeni bir kuribandiir. 

Sayın milletvekilleri, bugün demokrasi. havarile
rinin, barış ve özgürlük şakşakçılarının gözleri önün
de büyük bir cinayet işlenmekteldıir ve dünya bumu 
bir çaresizlik şuuruyla seyretmektedir. Afganistan 
karıştırılmıştır, Afganistan bölünmüştür, Afganistan 
Afgan Milletlinin elinden alınmıştır. Afgan 
Milletinin elinden çalınmıştır, Müslüman Af
gan Milleti fakirliğin ve Çaresizliğim yanında ihanet
le ve cinayetle de mücadele etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Afgan Milleti büyük bir oyuna getirilmiş, 
büyük bir entrikaya maruz bıraMmıştır. Afganis
tan'da bir ihtilal yapılmıştır. Bu 'ihtilal Afgan Devle
tini zaafa uğratmıştır ve yeni yeni ihtilalleri davet 
etmiştir. General Davut, Kralı devirmiş; Taraki, Ge
neral Davut'u; HafızuUaıh Anilin Taraki'yi devirmiş 
Komünist Rusya'ya bağlı bir rejim kurulmasına rağ
men, Rus'lar Amin'den dahi emin olamamışlar, 50 
bin kişilik Rus ordusu Amin'i devirmiş, Afganistan'ı 
'istila etmiş, Babrak Karmal kuklasıyla Afganistan'ı 
ele geçirmiş ve istila etmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Afganistan olayı, demokra
sinin içeride ve dışarıda gerçek ve samimi dostlarını 
ortaya koyması bakımından gerçekten ibret vericidir. 
Şili'de demokrasiyi savunanlar, Vietnam özgürlüğü
nü savunanlar nerede şimdi? «NATO'ya hayır» di
yenler Afganistan işgali karşısında niçin susuyorlar? 
Nerede sahte demokratlar; nerede demokrasi sahte
kârları; nerede Türkiye'de demokrasiyi savunduğunu 
iddia edenler; nerede demokrasi diye Türkiye'yi ka
rıştıranlar; nerede bağımsızlıktan yana olanlar; ne
rede emperyalizme karşı koyanlar; nerede savaşsız 
ve sömürüşüz dünya isteyenler; nerede Kıbrıs'tan 
Türk askerinin dahi çekilmesini isteyenler? 

Bugün Afganistan'da demokratik bir idare mev
cut değildir. Bugünkü idare Afgan halkını temsil et-
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memektedlir, Afgan halkının iradesini temsil etme
mektedir. Bu düpedüz bir zorba rejimidir, bu düpe
düz hir işgal rejimidir. 

Afganistan idaresi yardım istemiş Ruslardan... 
Kim istemiş bu yardımı? İktidarda olan ve devrilen 
diktatör mü, yeni oturan kukla mı? Yeni oturan kuk
lanın yardım 'istediği zarnarııdaki sıfatı nedir? Kim 
kime karşı kimden yardım istemiştir? Kim İnanır bu 
martavallara? 

Bir milletin kendi 'kenıdisıini idare etmesi en ta
bii hakkıdır. Bu hakkın kullanılması bizatihi o mil
letin kendi hakkıdır. Bu durumıda Rus orıdıusunun 
Afganistan'da işi nadir? Bu, yardım falan değil, dü
pedüz bir işgalidir. Dünya bu işgale seyirci kalma
yacaktır. İslam ülkeleri kardeş bir İslam ülkcdnhn 
işgaline seyirci kalmayacaktır. 

Afganistan'ın vatansever mücahitleri, «Afganis
tan yeni bir Çekoslovakya olmayacaktır. Son nefesi
mize kadar savaşacağız ve vatanımızı savunacağız» 
diye bütün dünyaya seslenımişlerdiır. 

Yalbancılarla işbirliği yaparak kendi vatanını işgal 
edenler tarihe hain olarak geçecekler ve mazlum bir 
milletin ahım daha dünyada iken ödeyeceklerdir. Su 
testisi su yolunda kırılacak ve Afgan Milleti layık 
olduğu hürriyete er geç kavuşacaktır. 

İstiklal mücadelemizde bizi en iyi anlayan vefa
kâr Afgan Milleti, kendi vatanına, kendi devletine 
sahip olma uğrunda yaptığın mücadelede bütün İs
lam milletleri kaderiine ortak olrnıak istemektedir. 

Allah zalimlere karşı mücadele edenlerle beraber
dir. Gazan mübarek olsun. 

Bu vesile ile Yüce Meclisi saygı ile selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin?... Yok. 
3. — Çorum Milletvekili Mehmet lrmak'ın, çeltik 

üreticilerinin dertleri konusunda gündem dışı konuş
ması. 

»BAŞKAN — Çeltik üreticilerinin dertleri konu
sunda Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Irmak; bu
yurun efendim. 

(MEHMET IRMAK (Çorum) — Sayın Başkan, 
ımuhterem milletvekilleri; çeltik ziraatçilerihin şikâ
yet, dert ve dileklerini aksettirmek üzere gündem dışı 
söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi selamlaya
rak sözlerime başlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, çeltik ve pirinç politikası 
hükümetleri yıllardan beri meşgul eden ciddi ibir me
sele olduğu gibi, Türk köylüsünün ve çeltik çiftçi
sinin yurdumuzun çeltik ziraatı yapan yüz binlerce 

ailesini, milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilen
diren en acı ve ağır dertlerinden biridir. 

Seçim bölgem Çorum'da ve ilçelerinde, civar il
ler Sinop, Kastamonu ve Amasya'da bu dertleri çek
mekte olan çeltik üreticisi köylü, çiftçi vatandaşla
rımızdan aldığım mektuplar ve mahallinde gördü
ğüm halleri çeltik çiftçimizin vahim durumlarını ya-
kinen göstermektedir. 

Çeltik ziraati, zirai mahsuller içinde, ekim ha
zırlıklarından haşlanarak ve mahsulün idrakine ka
dar peL çok emek isteyen, alınteri isteyen, en uzun 
zaman alan ibir ziraat nevidir. Zavallı köylülerimiz 
ve çiftçilerimiz pirinç istihsali için baharda, yazda, 
güzde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır
lar. Büyük çile ve emeklerle elde ettikleri mahsulle
rini de değeri pahasına zamanında satamamaktadır
lar. Mahsulün idrakinden sonra da üreticinin çilesi 
bitmiş, yüzü gülmüş değildir. Bazen çeltik mahsulü
ne talban fiyatı verilmekte, bazı yıllarda da verilme
mektedir. Üretici kaderiyle haşhaşa; aracı, tefeci ve 
sömürücüyle karşı karşıya 'bırakılmaktadır. Devletin 
yardım ve 'himayesinden işin bu safhasında da çel
tik üreticilerimiz mahrum kalmaktadırlar. 

Talban fiyatı verildiği ve Toprak Mahsulleri Ofi
since alımlar yapıldığı halde, çeltik üreticilerinin mah
sullerinin yok palhasına, çok düşük, çok cüzi ve asla 
çiftçinin emeğinin karşılığı olamayacak bedellerle tüc
car, fahrikatör ve aracıların ellerine geçmesi esef 
verici 'bir hal ve teşkilatsızlık örneğidir. 

Talban fiyatı verilip devlet tanzim alımları yaptığı 
yıllarda daıhi köylüler bu meselelerini halletmiş değil
lerdir. Çünkü, çeltik üreticisi köylülerimizin, çiftçile
rimizin şikâyetleri odur ki, devlet adına tanzim alım
ları yapmakla görevli Ofis elemanları görev ve fonk
siyonlarını unutarak her ne hal ise tüccar, fabrika
tör ve tefecinin yanında yer almaktadırlar. Sudan se
bep ve bahanelerle müstahsil köylülerden çeltik alı
mı yapmaktan kaçınılmıaktadır. Köylünün mahsulüne 
çeşit'l'i sebep ve bahaneler icait edilerek çok düşük 
fiyat resmi makamlarca, Ofis elemanlarınca veril
mekte, köylü bizzarur tüccara başvurmak zorunda 
«bırakılmaktadır. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Irmak. 
MEHMET IRMAK (Devamla) — Bu kabil hak

sızlıkların giderilmesi ve milletin hakiki efendisi olan 
müstahsil köylülerin himaye edilmesini ilgililerden 
diliyorum. 

Saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 12 arkadaşının; dış politikamızda meydana gelen 
gelişmeleri açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/25) 

BAŞKAN — Sunuşlarda,, Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması önergeleri vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
2742.1979 

Mevcut Hükümet iş 'başına geldikten sonra, dış 
politikamızda lönemli değişiklikler olmuştur. Ezcümle : 

Ortak Pazarla olan münasebetlerimizi milli men
faatlerimize intibak ettirmek için daha önce başla
mış olan teşebbüslerde ortaya 'konulmuş olan şartla
rımızdan vazgeçildiğine dair basında haberler çıkmış
tır. 

Ortak Pazarla olan ilişkilerimizin siyasi birleşme 
hedefine yöneldiğine ive bu ilişkilerde milli menfaat
lerimizin ihlal edileceğine dair kamuoyumuzda endişe
ler mevcuttur. 

NATO ile olan ilişkilerimizde yapılmış olan son 
(toplantılarda nimet külfet dengesine riayet edilip 
edilmeyeceği, NATO'nun gayesi dışında İslam ülke
lerine ve ezcümle komşumuz ve dostumuz İran'a 
karşı .bir manivela baskı vasıtası olarak kullanılma
yacağı hakkında milletimizi tatmin edecek resmi bir 
açıklama yapılmış değildir. 

Keza Amerika ile aramızda yapılmış olan ikili 
anılaşmalar gereğince İhdas edilmiş olan üslerden, 
Amerika'nın İran'a karşı yararlanamayacağına müte
allik bir hükümet (beyanı da bugüne kadar yapılma
mıştır. Bu konuda bazı yetkili Amerikan devlet 
adamlarının basına intikal eden beyanları kamuoyu
muzda derin endişeler uyandıracak mahiyettedir.; 

Diğer 'yandan, basına intikal eden haberler İsra
il'in ve Amerika'nın, İslâm ülkeleri arasındaki birliği 
parçalamak maksadıyla İsrail ile Mısır arasında baş
latılmış bulunan hareketin daha da genişletilerek Tür
kiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Musir arasında yeni 
bir OENTO benzeri anlaşmaya gidileceği hakkında 
çalışmalar yapıldığı ve bu konuda devlet başkanları 
taralından beyanatlar verildiği bir vakıadır. 

Ülkemizin milli menfaatlarının dost ve kardeş İs
lam ülkeleri arasındaki siyasi ve iktisadi münasebet
lerin geliştirilmesini amir olduğu muhakkaktır. 

Buna rağmen yukardan beri saydığımız ve genel 
görüşme esnasında ayrıca tafsilen izah edeceğimiz 
gelişmelerden dolayı, şimdiye kadar düzeltilmesine 
çalıştığımız İslam ülkeleriyle gelişen münasebetlerin 
bozulması yoluna girdiği veya gireceği kanaat ve 
hükmünü ortaya çıkartmaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı dış politikamızda husule 
gelen endişe verici bu gelişmelerin Millet huzurunda 
ve Meclislerimizde açıklığa kavuşması maksadı ile 
Anayasanın 88 nci İçtüzüğün 101 nci maddesi gere
ğince Genel Görüşme açılmasını arz ve talep edeniz 

27 . 12 . 1979 
İstanbul Trabzon 

Süleymanl Arif Emre Lütfi Göktaş 
Sivas İstanbul 

Temel Raramollaoğlu Abdullah Tomba 
Konya Erzurum 

Şener Battal Korkut Özal 
İstanbul Diyarbakır 

Fehmi Cumalıoğlu M. Yaşar Göçmen 
Kahramanmaraş Yozgat 

Hasan Seyitlhanoğlıl Hüseyin Erdal 
Mardin Adıyaman 

Fehirnl Adak Abdurrahman Unsal 
Mardin 

Abdülkadir Timurağaoğlu 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 70 
arkadaşının; çocuklarımızın sorunları ile çözüm yol
larını saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/73) 

BAŞKAN — Meclis Araştırması önergesihıi oku
tuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çocuk, ailenin, çocuklar ise bir toplumun temel 

taşları, aziz varlıklarıdır. 
Geleceğin sağlıklı, kalkınmış ve barış içinde yaşı-

yan Türk toplumunu ancak bu aziz varlıklar, çocuk
larımız oluşturacaklardır. 

Ülkemizde köylü, kendi 20 milyon çocuk nüfusu 
vardır. Bunun 4,5 milyonu «problemli çocuk», duru
mundadır. Geri kalan çocuk nüfusunun da pek çoğu 
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beklenme, bakım ve tedavi, eğitim bakımından dev-
!e*-.ço korunmasız bırakılmış durumdadır. 

Milyonlarca «problemli çocuk», - bu konuda övü
lerek çalışma ve gayretler içinde almalarına rağmen • 
bTtakım dernek ve kurumların son derece yetersiz ve 
olanaksız çalışmalarına ve yardımlarına terkedilnvş-
tiı\ Bunlardan yararlanan çocuk sayısı ise bir kaç bü
yük kentrmizde bir avuç içi kadar azdır. Gerçek olan, 
hasta, geri zekalı, korunmasız ve kimsesiz çocukları
mızın toplum ve devlet tarafından sokalklara terk 
edilmiş olduğudur. Bunlara bakacak, ruh ve beden 
sağlığını koruyup tedavi edecek ve eğitecek, özel ko
şullarda ve olanaklı hiç bir kurum bugüne değin ku
rulup, geliştirilip yaygınlaştırı'lmamıştır. 

Sokak ve caddelerde bir kısmı özel ve insanlık 
dışı metodlarla sakat hale getirilmiş çocuklar adım 
başı yurttaşlara el açmakta, dilendirilmektedir. 

Binlerce çocu'k, başı boş, toplumun ilgisiz bakış
ları önünde dolaşmakta, suç işlemekte, suç işletilmek
tedir. Binlerce çocuk uygunsuz ve güvencesiz işlerde 
çalıştırılmakta bir çoğuda emeğinin karşılığı ücret da
hi alamamaktadır. 

Köyde ve kentte çalışan annelerin çocukları, ba
kım, ruh sağlığı, beslenme, eğitim ve hatta korunma 
bakımından h'ç bir güvence ve olanağa sahip değil
dir. 

Okul çağındaki çocuklarımız iç'n kitap, araç. ge
reç, beslenme ve diğer sorunlarına devletçe hiç bir 
ilıgıi ve yardım gösterilmemıiştir. 

Çocuklarımızın eğitimlerinde fırsat eşitliği asla 
yoktur. Köylü, falkir kentlilerin çocukları, 3 - 5 büyük 
kentte göstermelik olarak çalışan 'kurumların hiç bi
rinden' yararlanamamaktadır. 

Toplum ve devlet bugüne değin her nedense bir 
avuç 'imtiyazlı sınıf ve kişilerin çocuklarının gidebi
leceği ya da yararlanabileceği eğitim kurumlarını 
oluşturmuş, ya da oluşturmasına yardımcı olmuştur. 

Cumhuriyetimizin 56 ncı yılında çocuk mahkeme
lerini dahi henüz kurmuş değiliz. 

Çocuklarımıza hapishanelerde yaşlı ve kabadayı 
mahkumların itilip horlanarak el ayak işleri gördü-
rülmektedir. 

Bu 'konuda yurt dışında bulunan işçilerimizin ço
cuklarının özel bir durumları vardır. Yurt dışındaki 
işç:lerimizin a;leleri ya parçalanmıştır, ya da çocuk
ları, Türkiye veya Almanya'da ortalıkta kalmıştır. 
Bu yurttaşlarımızın çocuklarının özeli i ki es eğı;t;m du
rumları yürekler acısıdır. Şimdiye kadar bu konuda 
sorunu çözebilecek geçerli bir önlemin alındığı söy
lenemez. 

Daha akla gelen gelmeyen bir çok sorun ve tehli
kelerden çocuklarımızı ve bu yolla toplumumuzu ko
rumak ve 'kurtarmak durumunda ve soramhıluğun-
dayız. 

Çocuklarımız giderek olumsuz etkileri ve tehlike
leri artan bir sosyal bataklık io:ndedir. Bu aznz var
lıkları bu bataklıktan çıkarmak devletin en başta ge
len görevi olsa gerekir. 

Bunun için de; Birleşmiş Milletlerin-«Uluslararası 
Çocuk Yılı» olarak saptadığı ve bizim de bir Çocuk 
Parlamentosu düzenMyeeek duyarlılııkla kutladığımız 
yıl biterken; başta 4,5 milyon problemli çocuk olmak 
üzere okul dışı - okul içi kentli, köylü çocuklarımız 
ile yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının sorunla
rını saptamak, bu sorunların çözülebilmesini sağlaya
cak, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, adli ve her türlü 
tedbiri bulmak ve almak, ilgili yasa kurum ve kuru
luşların devletçe oluşmasına katkıda bulunmak için, 
Anayasanın 88 nci İçtüzüğün 102 ve 103 ncü madde
leri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Manisa Ordu 
Erkin Topkaya Ertuğrul Günay 

Aydın Ankara 
Muharrem Sökeli İsmet Çanakçı 

Kütahya Diyarbakır 
Nizamettin Çoban Mehmet İskanı Azizoğlu 

Konya Diyarbakır 
Yücel Akıncı Halil Akgül 

Trabzon Edirne 
Ertoz Vahit Suiçmez Süleyman Sabri Öznal 

İstanbul Muş 
Ayhan Altuğ Burhan Garip Şavlı 

İstanbul Muğla 
Zeki Eroğlu Sami Gökmen 

Ordu Manisa 
Temel Ateş Zelki Karagözlü 

Tokat Balıkesir 
Ömer Dedeoğlu Necati Cebe 

Denizli Edirne 
Ömer İhsan Paköz Cavittin Yenal 

Balıkesir Malatya 
Nuri Bozyel Lütfi Doğan 
Çanakkale Trabzon 

Altan Tuna Adil Alıi Cinel 
İzmir Denizli 

Ferhat Arslantaş Mustafa Gazalcı 
Afyonkarahisar Ankara 

İsmail Akın Yaşar Ceyhan 
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izmir 
Ahmet Taner Kışlalı 

Adıyaman 
Ramazan Yıldırım 

Yozgat 
Veli Zeren 

İsparta 
Hüseyin Öz&üt 

Bolu 
Halûk Karalbörklü 

Bingöl 
Hasan Celâlettin Ezman 

Hakkâri 
Ahmeî Zeydan 

Ankara 
Erol Saraçoğlu 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Bilecik 
Orhan Yağcı 

Niğde 
Yılmaz Cemal Bor 

Trabzon 
Rahmi Kumaş 

Malatya 
Mustafa Şentürk 

Hatay 
Sabrj Öztürk 

İstanbul 
Enver Karabeyoğlu 

Elazığ 
Faik Öztürk 

Sinop 
Tevfik Fikret Övet 

Hatay 
Mevlüt Ona! 

Hatay 
Haydar Dernirtaş 

îçel 
Süleyman Şimşek 

Sinop 
Alâettin Şahin 

Artvin 
Mehmef Balta 

Adana 
İsmail Hakki Öztorun 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Konya 
Ahmet Çobanoğlu 

Niğde 
Burhan Ecemiş 

Kahramanmaraş 
Hüseyin Doğan 

Uşak 
Selâhattin Yüksel 

Tunceli 
Ali Haydar Veziroğlu 

Eskişehir 
İsmail Özen 

Ankara 
Seilâhattin Öcal 

Gaziantep 
Celal Doğan 

Sivas 
Orhan Akbulüt 

Malatya 
Turan Fırat 

Denizli 
Adnan Keskin 

Zonguldak 
Burhıan Karaçelik 

Sivas 
Mustafa Yılankıran 

Malatya 
Ali Kırca 

îzmir 
Neccatf Türkcan 

Samsun 
İlyas Kılıç 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Farmasötik Müstahzarlar ve Maddeler Ka
nun Tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (1/192, 3/899) 

•BAŞKAN — İçtüzüğün 76 ncı maddesi gereğince 
Baışbaikanilıilkıça ver'ICm'iş gani alma teskereleri vardır 
dkutu/yorurtt: 

28 . 12 . 1979 
Mi'Jl'et Mecli'sıi Başkanlığına 

llıgi : 12 . 10 . 1978 itarMı ve 10)1-329/09077 sayılı 
yazıımız. 

lligilde kaynüı yazımız Başkanlığınıza gönderilen 
«Farmaısöij.'lk Müstahzarlar Ve Maddeler Kanun Ta
sarımı» nın. MW.!2)i MscMsi İptüızüğünlün 76 ncı maıdde-
si uyarımca yen'iden 'inıc&îanırne'k üzere geri ıgön'dıeni'limo-
slihi imıü'saa'deler'ime arz ederim. 

Süleyman Demire! 
Başjbakan 

'BAŞKAN — Komisyonlda 'bulunan tasarı geri ve-
rilmişttir. 

2. — 19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi. (1/191, 3/900) 

5 . 10 
Millet MecUM Başlkanıtığına 

1978 tarihli ve 101-279/08126 sayılı yazı

mız. 
•lllgM'3 kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gönderilen 

«19 Marit 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu
nun Bazı Maddderimin Değiştirilmesine Daiir Kanun 
Tasarısı» mm MJllöt Mecl&i İçtlüzüğünıün 76 noı mad
desi uyarınca yeniden 'incelanmıdk üzere geri gönderil
mesini müsaadelerine arz ederim. 

(Süleyman Demirel 
Başibakan 

'BAŞKAN — Koml^yonida bulunan bu /tasarı da 
geri verilm'işitir. 

3. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi. (3J901) 

BAŞKAN — Bazı sayın mille'tivek'illerine izin ve-
riîmas'ine lil'işlkkı BaşkanMe ıtezlkeresi vardır; okutup 
onayınızla sunacağımı. 

Millet M'ec&i Genel Kuruluna 
Aşağıda a/dîarı yazılı sayın millatvdkillıerinin, feza

larında gösterilen süre ve nedenlerle 'izin ^'temleri 

— 544 



M. Meclisi B : 24 2 . 1 . 1980 O : 1 

Başjkanilik Divanının 27 . 12 . 1979 tarihli toplantın
da uygun görü'kniüşifeür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Calh'Jt Karakaş 

Mülüeit Meclisi Başkanı 
Ankara iMül'ötvefldli AlJşan Canpolait, 20 gün, 

hastalığı nedeniyfe. 26 . 11 . 1979 tarihinden geçerli 
oîmak üzere. 

Ankara M'il'leitjve'k'ili Al'iş'an Canpolait, 24 gün, has
talığı nedenliyle, 17 . 12 . 1979 ıtariıhkiden geçerüi ol
mak üzere. 

İstanbul Milletvelkilü Cengiz Özyalçın, 21 gün, ma
zereti nedeniyle, 25 . 12 . 1979 ^tarihinden geçerli ol
mak üzere. 

Manibul Milletvekili 'Kâzım Özeke, 20 gün, maze
reti nedeniyle 25 . 12 . 1979 tarihinden geçerHi oîmak 
üzere. 

Samsun 'Milletvekilli Nafiz Kurt, 30 gün, mazere
ti naderiiylıe, 2 . 1 . 1980 'tarihimden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okultup, onayımıza sunaca
ğım lefenıdim: 

«Arikara M'iîkıtıveki'li Alişan Canpolait, 20 gün, 
hastalığı nedeniyle, 26 . 11 . 1979 tarihinden geçerl'i ol-
maık üzere.» 

BAŞKAN — Kalbul edenler.. Kalbul eimeyenler.. 
Kalbul ©dilim'işitir. 

«Ank'ara Miftdkveikili AlÜşan Canpolait, 24 gün, has
talığı nedeniyle, 17 . 12 . 1979 'tarihinden geçerffi ol
mak üzere.» 

BAŞKAN — Kalbul edenler.. Kabul ölmeyenler.. 
Kabul edilim'iş/tir. 

«İstanbul Milletvekili Cengiz özyalçın, 21 gün, 
mazereti nedeniyle.» 

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

«İstanbul Milletvekili Kâzım Özeke, 20 gün, ma
zereti nedeniyle.» 

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

«Samsun Milletvekili Nafiz Kurt, 30 gün, maze
reti nedeniyle.» 

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

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) GÖRÜŞMELER 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar
kadaşının; Bazı Bakanların Yakınlarının Gümrükler
deki Yolsuzluk Olaylarına Karıştığı İddialarını Sap
tamak Amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (10/20) (S. 
Sayısı : 376) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmın
da yer alan, Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 

arkadaşının, bazı bakanların yakınlarının gümrükler
deki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını sapta
mak amacıyla kurulan 10/20 esas numaralı Meclis 
Araştırması Komisyonunun 376 sıra sayılı raporu 
üzerindeki genel görüşmeye başlıyoruz. 

Komisyon? 
Hükümet? 
Komisyon ve Hükümet yerini almamıştır. 
Ertelenmiştir. 

VI. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için 
seçim. 

BAŞKAN — 10/27, 10/31, 10/40 ve 10/32 esas 
numaralı Meclis Araştırması komisyonlarına siyasi 
parti gruplarınca gösterilen adayların listesi basılıp, 
sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Şimdi her listeyi okutup, ayrı ayrı onayınıza su
nacağım. 

«Anarşik olayların gerçek nedenleriyle alınacak 
tedbirleri saptamak amacıyla kurulan Araştırma Ko
misyonu aday listesi. (10/27) 
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Adı Soyadı 

Oğuz Yazıcıoğlü 
Halûk Karabörklü 
Altan Tuna 
Adnan Keskin 
Hasan Vamık Tekin 
Orhan Birgit 
Kemal Anadol 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Mustafa Kemal Aykurt 
Mehmet Çatalbaş 
Halit Evliya 
Halil Yurtseven 
Korkut Özal 
Ali Gürbüz 

Seçim bölgesi 

Adana 
Bolu 
Çanakkale 
Denizli 
Giresun 
İstanbul 
Zonguldak 
Adana 
Adana 
Denizli 
Gümüşhane 
Kahramanmaraş 
Manisa 
Erzurum 
Sivas 

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

«Çalışma eski Bakanı Bahir Ersoy'un memur ve 
işçiler hakkında usulsüz işlemlerde bulunduğu iddia
sının saptanması amacıyla kurulan Araştırma Ko
misyonu Aday Listesi. (10/31-40) 

Adı Soyadı Seçim bölgesi 

Hasan Akkuş 
Erol Saraçoğlu 
Şükrü Bütün 
Doğan Onur 
Sabrı] Tığlı 
Kenan Akman 
Hüseyin Kaleli 
Ali îhsan Ulubahşi 
Mustafa Başoğlu 
Mustafa Rona 
Mustafa Eşrefoğlu 
Ahmet Buldanlı 
t. Etem Ezgü 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Gökçek 

Afyonkarahisar 
Ankara 
Çorum 
İstanbul 
Kastamonu 
Kocaeli 
Konya 
Afyonkarahisat 
Ankara 
Artvin 
Kırşehir 
Muğla 
Samsun 
İstanbul 
Gaziantep» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

«Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın, Ba
kanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta menfaat 
sağladığı iddialarını saptamak amacıyla kurulan 
Araştırma Komisyonu Aday Listesi. (10/32) 

bölgesi Adı Soyadı 

Ömer İhsan Peköz 
Çetin Bozkurt 
İlhan Özbay 
Hüseyin Doğan 
Alaattin Şahin 
Orhan Akbulut 
Avni Gürsoy 
İhsan Ataöv 
Emin Engin Tanrıverdi 
Ali Elverdi 
Arif Tosyalıoğlu 
Emin Atıf Şohoğlu 
Erol Yeşilpınar 
Hüseyin Erdal 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

Seçim be 

Denizli 
Erzurum 
İstanbul 
Kahramanmaraş 
Sinop 
Sivas 
Zonguldak 
Antalya 
Balıkesir 
Bursa 
Çankırı 
Denizli 
İzmir 
Yozgat 
Elazığ» 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum. Kabul eden 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunda açık bulunan bir 
bağımsız üyelik için İzmir Milletvekilli Sayın Akın 
Simav, aday olduğunu Başkanlığımıza bir yazı ile 
bildirmiştir. 

Onayınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Karma Komisyonundaki bir bağımsız 
üyelik için aday olmak isteyen sayın bağımsız üye 
var mı? Yok. 

Aday olmak isteyen sayın bağımsız üyelerin ya
zılı olarak Başkanlığa müracaatlarını rica ederim. 

V, GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS ARAŞTIRMASI (Devam) 

B) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin açılma? na ilişkin önergesi. (8/10) 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusunda BAŞKAN - Meclis Araştırması ve Genel Gö-
, oo • ur-ıı . ** J- • > <•• ••— •• mn füşme önergeleri üzerindeki görüşmelerimize devam 

Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ediyoruz. 
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Gündemimizin «Genel görüşme ve Meclis Araş
tırması yapılmasına dair öngörüşmeler» kısmının 
1 nci sırasında yer alan 8/10 esas numaralı, Milli 
Selâmet Partisi Millet Meclisi Grubu Başkanı Nec
mettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, hububat fiyat
ları ve destekleme alımları konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisli İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi üzerindeki görüşmelere kaldığımız 
yerden devam ediyoruz. 

Sayın Hükümet? Yok. 
Hükümet daha önce bir defa daha bulunmadığı 

için, görüşmelere devam ediyoruz. 
Önerge üzerinde, geçen birleşiimde siyasi parti 

grupları adına yapılan konuşmalar tamamlanmıştı; 
şimdi söz, önerge sahibi olarak Sayın Korkut Özal' 
da. 

Buyurun Sayın Özal. 
KORKUT ÖZAL (Erzurum) — Muhterem Baş

kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Vermiş olduğumuz Genel Görüşme önergesi, as
lında Türkiye'nin çok önemli olan bir konusuna ışık 
tutma amacını taşıyor. Köylümüzün mühim bir kıs
mı, başta buğday olmak üzere, hububatla iştigal eder, 
ayrıca Türkiye'nin anagıda maddesi de yine buradan 
elde ediliyor. Buna ilaveten de, son yıllarda hububat 
üretimi mevzuunda alınmış olan bazı tedbirler, Tür
kiye'de hububat üretiminin büyük bir ihraç pr\ itişi
ydi taşıyabileceğini de ortaya koymuştur. 

Bu görevi deruhde ettiğimiz yıllarda, 1974, 1975, 
1976 ve kısmen 1977 yıllarında yakından yaptığımız 
incelemeler göstermiştir ki, Türkiye, hububat üreti
minde, mevcut rakamlarını fevkalade yukarıya çıka
rabilir. Bir örnek olarak Yüce Meclise arz ederim; 
1974 yılında ortalama 1 dönümden elde edilen hubu
bat takriben 125 kıilo civarında iken, bu sene ve bu
nu takip eden senelerde tarımın biraz daha moder-
nize edilmesi, gübrenin biraz daha yoğun kullanıl
ması, mekanizasyona gidilmesi, zirai mücadelenin 
biraz daha yoğunlaştırılması neticesi, 1975, 1976 yıl
larında buğday üretimimiz dönüm başına 170 - 180 
kiloya kadar tırmanmıştır, yani şöyle böyle % 50 
civarında bir artış gerçekleştirilmiştir, Türkiye'nin 
buğday üretimi 11 milyon tondan 16 - 17 milyon 
ton seviyesine çıkmıştır. Bu rakam dahi, bugün, ileri 
memleketlerle mukayese edildiği zaman çok küçük
tür. Bugün Batı memleketlerinde dönüm başına buğ
day üretiminin 500 - 600 kilo seviyesinde olduğu ha

tırlanacak olursa, Türkiye'nin, daha hububat üreti
minde, sahalarını genişletmeden entansif ziraate gi
derek, hububatta çok daha büyük üretimleri gerçek
leştirmesi mümkündür. 

«Bu imkân acaba niye gerçekleştirilememiştir ve 
niye acaba 1974'ten sonra hububat üretimimizde bir 
miktar artış olmuştur?» sualinin cevabını aradığımız 
zaman görüyoruz ki, burada en hâkim olan unsur, 
izlenen taban fiyat politikasıdır. 1974'ten önceki yıl
larda genellikle hububat üretiminde izlenen politika, 
tüketici politikası idi. Başka bir ifadeyle, buğdayın 
tüketiciye ucuz mal edilmesi için taban fiyatları dai
ma kısıtlanmış ve dünya fiyatlarının altında gidilme
ye bilhassa dikkat edilmiştir. Halbuki, Türkiye bugün 
dünya fiyatlarının altında bir hububat üretimi mal 
edemez. Çünkü, dünya piyasalarında bugün satılan 
buğday, teknolojisi ileri memleketlerin sürflü buğ
dayıdır ve bunlar pazarlarda konjonktürel olarak de
ğişen fiyatlara göre değer bulurlar. Dolayısıyla Tür
kiye'nin böyle fazla buğdayla rekabet edecek bir fi
yat yapısına zorlanması, uzun yıllar Türkiye'deki hu
bubat üretimini marjinal kılmış ve verimler bir türlü 
yükseltilememiştir. 

1965 - 1966 yıllarında Türkiye'ye, - o zamanki 
adıyla - Meksika Buğdayı diye bir yeni buğday var
yetesinin getirilmesi ve bununla çok yüksek verimle
rin elde edilmiş olması, Türkiye'yi bir miktar buğ
day üretiminde yukarı çıkarmışsa da, özellikle, «gir
di» dediğimiz, başta gübre olmak üzere önemli gir
dilerin fiyatlarında yükselmelere mukabil buğday 
fiyatlarının aşağıda tutulması, buğday üretimini bir 
çaresizlik haline getirmiştir. Bu çaresizlik çemberi 
1974'teki bir özel durumla kırılmıştır. 

1974'te, gayet iyi hatırlanacağı gibi, dünyada bir 
buğday krizi meydana geldi. Krizin sebebi, Sovyet 
Rusya'nın buğday üretiminin 35 4Ü milyon ton dü
şük tecelli etmesiydi Bunun üzerine Sovyet Rusya 
büyük bir v'ıc olarak dünya hububat pazarlarına 
girdi ve 30 35 milyon tona yaklaşan hububat satın 
almalarını gerçekleştirdi. Bu satın almalar sonunda 
birdenbire tonu 60 dolar civarında seyreden hubu
batın, 220 - 230 dolara kadar fırladığını gördük. 

Ne yazık ki, aynı yıllarda Türkiye de hububat 
bunalımı içindeydi ve dolayısıyla Türkiye de dışarı
dan hububat ithal mecburiyetiyle karşı karşıyaydı. 
Dolayısıyla Türkiye dışarıdan 200 - 210 dolara tonu 
buğday ithal eıl<;ık?t!, u, pazanurd* -uğday f.yatlan 
maalesef yine kilosu 110 - 120 kuru^ civarında seyre
diyordu. 
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Bu durumu üreticiye yansıtmak için o sene taban 
fiyatlarında büyük bir yükseltilme yapıldı. 110 - 120 
kuruş olan buğday taban fiyatları, o zaman 220 - 240 
kuruş seviyesine çıkarılmıştır, yani neredeyse iki ka
tına çıkarılmıştır. Bunun yanında, ayrıca buğday üre
timinin marjinal olduğu, şartların ağır olduğu Orta 
Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgeleri için de ilk defa taban fiyat politikamıza 
yeni bir unsur getirtilmiş ve bu bölgelerde üretim ya
panlara, normal taban fiyata ilaveten, güçlüğünü, o 
bölgelerdeki üretim güçlüğünü temsil etme amacıyla 
önce 10 kuruş, sonra da daha yüksek, 25 kuruşa va
ran kilo başına bir ilave prim ödenmesi de karar
laştırılmıştır. 

izlenen bu taban fiyat politikasıyla beraber, güb
re talebi, makine talebi ve diğer girdi talepleri hızla 
yükselince, yine bu politikaya ilaveten, girdi fiyat
ları belli bir yerde tutulmaya çalışarak girdi arzında 
büyük rakamlara ulaşılmıştır. Mesela, Türkiye'nin 
gübre üretiminde o yıla kadar 2,5 - 3 milyon ton ci
varında olan gübre tüketimi, bu tedbirler neticesi 
7 - 7,5 milyon tona yükseltilmiş; Türkiye'nin traktör 
parkı 200 bin traktörden ibaretken, bu, üç sene zar
fında takriben 400 bin traktöre yükseltilmiştir. 

îlk defa buğday alanlarında havadan ilaçlamayla 
mücadele yapılmış ve buna alaveten yine ilk defa 
Türkiye'de Toprak Mahsulleri Ofisi, Tarım Bakan
lığı bünyesine alınarak, çiftçinin finansman darboğa
zı da, önden yapılan avans ödemeleriyle kırılmaya 
çalışılmıştır. 

Bütün bu tedbirlerin neticesinde özellikle Orta 
Anadolu kuşağındaki buğday veriminin bir türlü 
yükseltilemediği ve Türkiye'nin buğaay ambarı ola
rak bilinen Konya, Ankara, Kırşehir ve Afyon gibi 
büyük ekim bölgelerinde buğday üretimlerinde kök
lü gelişmeler bu politika ve taban fiyatlarıyla sağlan
mıştır. 

Üzülerek görüyoruz ki, bu önerge, 1978'de veril
mişti; tren bir sene geç geldi istasyona. Fakat zan
nediyorum konu güncelliğini koruyor ve belki çok 
daha önemli olarak bu konu üzerine eğilmemiz ge
rektiğini bugün görüyoruz. 

1978 senesi taban fiyatları politikasında o zaman
ki hükümet, izlenen bu politikayı büyük ölçüde ze
deleyecek bazı kararlar almıştır. Üreticiyi kollaya
cağına, gene tüketiciye dönük bir politika izlemeye 
çalışmış .ve tüketim fiyatları sabit kalsın diye, yük
sek enflasyona rağmen, taban fiyatlarına, taban fiyat
larının reel satın alma gücüne maalesef bu yansıma 
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olmamıştır. Dolayısıyla, Hükümetin o zaman vermiş 
olduğu taban fiyatlar, bu meseleyi tekrar eski kısır 
döngüye, fasit daireye itici yönde görülmüştür. Zaten 
bu araştırma önergesinin o zaman verilmesinin se
bebi budur. 

Değerli üyeler, Türk tarımı bugün gene bir dar
boğazdadır. Maalesef geçen sene, yani 1979 senesin
de de Hükümet, bu politikasını daha ezici olarak 
aynı istikamette devam ettirmiştir. Bazı sanayi mal
larının bedelleri birkaç misli yükselmesine rağmen, 
mesela 200 bin lira olan bir traktör 700 bin liraya 
çıkarken, üç - dört misli yükselmeler kaydederken, 
maalesef Hükümet, buğday taban fiyatları - ki, ana-
tanzim edici fiyatlardır - bunların üzerindeki artış 
miktarlarını reel değeri aşağı indirici, yani bir yer
de bu ziraati yapan çiftçileri cezalandırıcı boyutlar
da tutmaya devam etmiştir. 

Şimdi buna ilaveten, geçen sene akaryakıtın bu
lunamaması, özellikle mazotun bulunamaması da 
düşünülecek olursa, korkuyorum ki, önümüzdeki yıl 
Türkiye'de gene bir buğday ikmal darboğazı meyda
na gelecektir. Şu anda bunu ifade etmek beni üz
mektedir; fakat, ifade ediyorum, Türkiye'nin dışarı 
satacağı pek buğdayı da kalmamıştır. Türkiye kendi 
ihtiyaçlarını Toprak Mahsulleri Ofisinden karşıla
makta halen bir zorluğun içine de girmiştir. Bunun 
üzerine eğer önümüzdeki sene akaryakıtın ve düşük 
taban fiyatlarının çaresiz. kıldığı bir buğday ekimi 
de gerçekleşirse, zannediyorum Türkiye gene 1974' 
teki çıkmaza düşebilir. Büyük bir tarım ülkesi olma
sına rağmen, dışarıdan buğday ithali gibi bir çelişki 
ile karşıkarşıya kalırız. 

Taban fiyat politikası maalesef bugüne kadar 
memleketimizde hükümetlerin çok palyatif kararla
rıyla götürülmüştür. Eğer seçim senesi ise başka ta
ban fiyat verilmiştir; bazan bakımsızdır, kabinede 
ağırlığı olan bakanların bölgesindeki meselelerin ta
ban fiyatlarına fazla ağırlık verilmiştir; kabinede 
güçlü temsil edilemeyen bölgelerin taban fiyatları da 
sahipsiz kalmıştır. Tabii, böylesine bir gelişigüzel 

• taban fiyat politikası içinde Türkiye'nin gerçek ta
ban tarımı, gerçek güçlü tarımı da sahipsiz kalmıştır. 
Mesela buna bir örnek, hayvancılıktır. 1974 - 1975 
senelerine kadar Türkiye'nin anatarımsal faaliyeti 
olan hayvancılıkta taban fiyat politikası bile mevcut 
değildir, taban fiyatı mevcut değildir; ilk defa taban 
fiyatlar 1974 - 1975'te konulmuştur. Ondan evvel hay
vancılıkta tamamen kapitalist ekonominin pazar 
fiyatlarıyla hareket edilmiş, dolayısıyla Türkiye'nin 
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hayvancılığına en büyük darbeler bu yanlış politika 
neticesinde vurulmuştur. Arkasından, bir güçlü taban 
fiyat politikası getirilip, yüksek verimli üretimin teş
vikinde görüyoruz ki, hayvancılık bölgelerinde bü
yük ferahlamalar olmuştur, kısa zamanda yararlı 
neticeler alınmıştır. Kombinaların önüne on binlerce 
hayvanın bulunduğu dönemler geri kalmıştır; şimdi 
çoğu zaman kombinalar kendileri hayvan bulama
manın acısını çekmektedirler. Türkiye'de bir güçlü 
hayvancılık pazarı piyasası bu şekilde, öne taban fi
yat politikası konularak meydana getirilmiştir. 

Şimdi bu önerge, esas itibariyle hububat taban 
fiyatlarına ve dolayısıyla diğer taba.ı fiyat politika
larına ışık tutma amacıyla Yüce Meclise verilmiştir. 
Türkiye bugün anarşi ile meşguldür, Türkiye bugün 
çok ekonomik darboğazların içindedir; fakat önü
müzdeki bahar yine taban fiyatları verilmeye başla
nacaktır. Hükümet, şeker pancarına, süte, ete, tütü
ne, pamuğa, incire, üzüme derken yine buğdaya, şu
na, buna taban fiyatları verecektir. Bu taban fiyat
ları şöyle böyle, Türkiye'de nüfusumuzun % 55'ini 
bulan, yani takriben 25 milyonluk bir kitleyi ilgilen
direcektir. Bu taban fiyatları sadece ekonomik şey
ler değildir, bunları sadece ekonomik bir değerlen
dirme olarak görmek, meseleyi küçültmek olur. 

BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Özal, hayli zama
nınız geçti. 

KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, 20 da
kika sının içinde kalıyorum Sayın Başkan. 20 daki
kamı doldurunca bağlayacağım, zannediyorum biraz 
daha vaktim var, ben de bağlamak üzereyim. 

BAŞKAN — Sayın Özal, 20 dakikaya göre ayar
ladığınız anlaşılıyor, söz hakkınız 10 dakika ile sı
nırlıdır. 

. KORKUT ÖZAL (Devamla) — Peki efendim, o 
zaman toparlayayım. 

Efendim, bu sosyal transferler dediğimiz taban 
* fiyatlarıyla, yani devlet, hükümet eliyle bazı varlıklı 
kesimlerden aldığı vergileri, taban fiyatlar veya süb
vansiyonlar yoluyla tarım sektörüne vermektedir. 
Dolayısıyla bu sadece ekonomik değil, aynı zaman
da sosyal bir transfer oluyor; Türkiye'deki fakirli
ğin, çaresizliğin bir devası. Bu bakımdan da önem 
taşıyor. 

Dolayısıyla Türkiye'nin zor ekonomik bunalımlı 
olduğu bu dönemde, Yüce Meclisin böyle bir araş
tırma ve genel görüşme mevzuunu ortaya getirme
sinde ve bu meselede parti gruplarımızın ve Yüce 
Meclisin, Hükümetin bundan sonraki icraatına ışık 

tutacak birtakım esaslı noktaları ortaya koymaların
da yarar görüyoruz. Dolayısıyla bu Genel Görüşme 
önergemizin kabulünü Yüce Meclise saygı ile arz 
ediyoruz. îmza sahipleri adına Yüce Meclise saygı
lar sunuyor ve önergemizin kabul edilmesi yolunda 
oy kullanılması için rica ediyorum. 

Saygılarımla Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Genel Görüşme önergesi üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. Önergeyi ve bu hususta bir Genel 
Görüşme açılmasını onayınıza sunuyorum. Genel 
Görüşme açılmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Genel Görüşme günü, içtüzüğün 101 nci madde
sine göre saptanacak ve Genel Kurulun onayına su
nulacaktır. 

2. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 
9 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 açılma
sına ilişkin önergesi. (10/41) 

3. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 
arkadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

4. — Kahramanmaraş Milletvekili 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 önerges'. (10/47) 

BAŞKAN — Gündemimizin, Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırmasına dair öngörüşmeler kısmının 
2 noi sırasında yer alan, 10/41 esas numaralı, Kırşe
hir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu ve 11 arkadaşının, 
Edirne Eğitim Enstitüsü yangını nedenleri; 

Aynı konuda, gündemimizin 6 nci sırasındaki, 
Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 arkadaşı
nın, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati Eğitim 
Enstitüsü ile igili tutumu hakkında, 10/45 esas nu
maralı; 

Gündemimizin 8 nci sırasındaki, Kahramanma
raş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu'nun ve 9 arkada
şının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı öğrencilere ya-
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puan baskılara ilişkin, 10/47 esas numaralı Meclis 
Araştırması önergelerinin konuları aynıdır. 

Genel Kurul uygun gördüğü takdirde önergele
rin görüşmelerini birlikte yapacağız. Önergelerin bir
leştirilerek görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hükümet? Hükümet daha önce de olmadığı için 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Önergeleri okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyetin eğitim kurumlarında Devlete reji
me, millete sahip ve sadık milliyetçi, Atatürkçü nesil
ler yetiştirmek, ülkemizi büyük Atatürk'ün gösterdi
ği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmak Türk 
Milli Eğitiminin temel amacıdır., 

Eğitim müesseselerimizin hiç birinde ülke ve re
jim düşmanı kişiler yetiştirilemez. Genç nesillerin her 
türlü yıkıcı akımların etkisi altında ve o akımlara 
açık tutularak milli kuruluşlarımızda eğitilmelerine, 
şartlandırılmalarına Devlet seyirci kaiamaz. 

Türk Milletinin varlığı ve birliği, Milli Eğitimimi
zin vazgeçilmez ilkesidir. Hükümetler, kendine göre 
«Devrimci» milli eğitim politikası vaz edemez. Ana
yasayı ve mer'i kanunları değiştirmeden, başka bir 
milli eğitim politikası uygulanamaz. 

Sayın Bakan Necdet Uğur'un yanlış tutumu yü
zünden Türk Milli Eğitimi tarihimizde rastlanmayan 
bir çıkmaza girmiştir. Eğitim enstitülerimiz ve tüm 
okullarımız okunamaz hale gelmiştir. 

67 eğitim enstitüsünün 14 tanesi kapalıdır. Açık 
olan eğitim enstitülerinin de her gün birinde olay, 
sabotaj ve yangın çıkarılarak kapatılmaktadır. 

25 . 6 . 1978 günü saat 03.45 sıralarında Edirne 
Eğitim Enstitüsü binasında patlama olmuş, neticesin
de çıkan yangın kısa süre sonra okul binasının tü
münü sarmıştır. 4 000 öğrenciyi sinesinde toplayan 
bu tarihi eğitim müessesesi acmmaksızın yakılmıştır. 
4 gece bekçisinin, 1 gece nöbetçisinin okulda bulun
masına rağmen yangının nasıl, kimin tarafından çı
karıldığı bilinmemektedir? Bir kundaklama olduğu 
tahmin edilmektedir. 

Serhad şehrimizin en güzel yerinde olan Edirne 
Eğitim Enstitüsü binası 1912 yılında Erkek Muallim 
Mektebi olarak yapılmış, daha sonra da Edirne Li
sesi haline getirilen tarihi bina, 1974 yılında Eğitim 
Enstitüsüne dönüştürülmüştü. 

Sayın Bakan Necdet Uğur'un yanlış ve tarafgir 
tutumu yüzünden eğitim enstitülerimizde sıhhatli bir 
eğitim ve öğretimin yapılması mümkün değildir ar
tık. 

Ankara Gazi Eğitim, Ankara Eğitim, Gaziantep, 
Bingöl, Çankırı, Elazığ, Gümüşhane, İstanbul Orta-
köy, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Burdur, Edirne, Er
zincan Eğitim Enstitüleri kapalıdır. Bu eğitim enstitü
lerinde 45 OOO'ii aşan fakir halk çocukları okutulma-
maktadır. 

Açık olan eğitim enstitülerinde de esir devletlerin 
eğitimlerine benzer bir öğretim uygulanmaktadır. 
Kırşehir Eğitim Enstitüsüne öğrenciler komando as
kerlerinin süngülerinin gölgesinde okula birerli kol
da gidip gelebilmektedirler. 

Sayın Bakan, bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı, ik
tidar değişikliğini bir rejim değişikliğine benzeterek, 
Türk Milli- Eğitim teşkilatındaki yılların yetiştirdiği 
milliyetçi, Atatürkçü idarecileri değiştirdiği gibi, 67 
eğitim enstitüsünün tüm müdür, müdür yardımcıları 
ve binlerce öğretmenlerini de adaletsiz, kanunsuz ola
rak sürmüş ve kıymıştır. 

Bazı dernek (TÖB - DER) ve çevrelerin telkinle
riyle Sayın Bakanın kurmaya çalıştığı «Devrimci» 
eğitim kadrosu yetenekli olmadıkları, okullarda ge
rekli tedbirleri almadıkları nedeniyle olay, sabotaj, 
yangın çıkarılmaktadır. 

Onbinlerce fakir halk çocukları okuyamadığı gi
bi, Devleti milyonlarca ve milyarlarca lira zarara 
sokmuşlardır. 

Edirne Eğitim Enstitüsündeki maddi zararın 200 
milyon lira olduğu tahmin edilmektedir. 

Milletin ümidi ve geleceği olan Türk gençliğinin 
yıkıcı, isyancı olarak yetiştirilmesi, eğitimin «Milli» 
olmaktan uzaklaştırılması «Atatürk'çü» lükten saptı
rılması, kanaatımızca milletin hayırına değildir. 

Edirne Eğitim Enstitüsünün yanış nedeninin, 
maddi zararın tespitini ve diğer eğitim enstitülerin
deki eğitim, öğretim, yönetim durumu ile Milli Eği
tim Bakanı Necdet Uğur'un tutumu hakkında Mec
lis Araştırması yapılmasını Anayasanın 88 nci, İçtü
züğün 102 nci maddeleri uyarınca saygılarımızla arz 
ederiz. 

Kırşehir Edirne 
Mustafa Eşrefoğlu Mustafa Bulut 

Bolu Trabzon 
Avni Akyol 1. Vecdi Aksakal 
Kastamonu Kahramanmaraş 

Ali Nihat Karol Mehmet Şerefoğlu 
Bingöl Sakarya 

Mehmet Sait Göker Güngör Hun 
Adana Zonguldak 

Mehmet Halit Dağlı Koksal Toptan 
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BAŞKAN — Sayın îlhan Aytekin ve 9 arkadaşı
nın vermiş oldukları önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsünde görülme

miş haksızlık ve zulüm hali devam etmektedir. Bu 
durumu tahkik ve tedbirlerini araştırmak Yüce Mec
lisimizin vazifesidir. 

2 500 yeni öğrenci alınmasıyla talebe miktarı 
5 500'e çıkmıştır. 

1928 yılında inşa edilen okul binası, yıkılma teh
likesine maruzdur. Bu sebeple, gerek talebe ve gerek
se veliler üzerinde psikolojik etki yapmaktadır. Be-
hemahal dikkate alınma zorunluğu vardır. 

Bu kabil ihmallerin milletimize ve devletimize 
maliyeti büyüktür. Edirne Eğitim Enstitüsü ihmalin 
ve sahipsizliğin acı bir örneğidir. 

Müdür Cahit Yarış, okulun açılış günü yaptığı 
konuşmada, yeni alınan öğrencilere hitaben : «Sizler, 
sizin dışınızda kalanlar gibi, bu okula gayrikanuni 
yollarla girmediniz. Onlar, bu okulun meşru öğren
cileri değildir. Siz ise, alınteriniz ile buradasınız.» 
gibi, daha ilk günü öğrenciler arasına ikilik sokacak 
tarzda konuşmuş, ileri günlerde de sınıflara giderek 
aynı konuşmasını tekrarlamak suretiyle, tahrik halini 
devam ettirmiştir. 

Böylece yanlı bir anlayış ve davranış içinde oldu
ğunu ortaya koymuştur. 

Mumaileyh bu konuşmasını kimin adına yapmak
tadır, bilinmesi lazımdır. 

Balıkesir'de Kredi ve Yurtlar Kurumunun 500 
kişilik bir yurdu mevcuttur. Okulun tatil edilmesin
den sonra, öğrencilerin memleketlerine gitmiş olma
larından yararlanarak, 200 kişilik bir solcu grup.vali 
ve emniyet müdürünün nezaretinde mezkûr yurda 
yerleştirilmiş, memleketlerinde bulunan öğrenciler 
açıkta bırakılmıştır. 

Baskın anında içeride bulunan 30 kadar talebe 
muhtelif yerlerinden yararlanmış, üzerlerine ateş açıl
mış, bir talebe ölmüş, ayrıca trafoda görevli bir işçi 
de katledilmiştir. 

Yurtta bulunan talebelerin yemekleri kesilmiş, 
etraftaki esnaf gizliden ekmek ve su ulaştırmaya ça
lışmıştır. Engizisyon Devrinin zulmünü yapanlar 
kimlerdir, nereden güç almaktadırlar, meydana çık
malıdırlar. 

Dersler, sınıf kapıları açık tutularak, iki yanına 
tomsonlarla dikilmiş polis nezaretinde yapılmaktadır. 
Silahların gölgesindeki bu eğitim usulü CHP iktidarı 
ve onun Eğitim Bakanı zamanında görülmüştür. 

Öğretmen Okulları Genel Müdür Yardımcısı Hı-
dır Ekşi 5.6.1978 günü Balıkesir'e gelerek, Öğret
men Kurulunu toplamış : «Biz karargâhta, siz cep
hede faşist ve gerici güçlere karşı büyük bir savaş 
vermekteyiz. Siz bu savaşın kurmaylarısınız. Faşist 
ve gerici öğrencileri sınıf geçirmeyerek, mezun etme
yeceksiniz. Yaptığınız işler kanun ve yönetmeliklere 
aykırı bile olsa, tarafımızdan mucip alınarak uygun 
görülecektir. Devrimci gençliği yetiştirmek için, ya
pacağınız her savaşta yanınızdayız, sizlere moral ver
meye geldim.» diyen bu adam kimden emirlidir? 

Balıkesir Eğitim Enstitüsünden 40 öğretmen sürül
müştür, yerlerine iki yülık öğretmen lisesi mezunu ve 
stajyerler tayin edilmiş; aynı yerde görev yapmak ka
nuni hakları iken, eşler ayrı ayrı yerlere dağıtılmıştır. 

Yeni tayin edilenlerin içinde .TÖB - DER'e ka
yıtlı olmayan bulunmadığı gibi, sürülenlerin içinde 
de TÖB - DER'e kayıtlı olanı yoktur. 

600 öğrenciye sürgün ve bir yıl okuldan uzaklaş
tırma cezası verilmiştir. Sürgün edilen öğrencilerin 
bir kısmı ya iki senelik okullara gönderiliyor veya 
bölümleri olmayan okullara çıkışı yapılıyor. 

Halbuki, Balıkesir Eğitim Enstitüsü 3 seneliktir 
ve 4 bölümü vardır. Bu uygulama, zulüm ve bayağı 
bir oyundur. Öte yandan yeni okula alınanlar ara
sında, diplomaları bulunmayanların varlığından bah
sedilmektedir. 

Bu sebeplerden dolayı, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddesi mucibince, 
Milli Eğitim Bakanı hakkında Meclis Araştırması 
açılmasını saygı ile arz ve talep ederiz. 

Balıkesir Balıkesir 
îlhan Aytekin Emin Engin Tanrıverdi 

Artvin Kocaeli 
Hasan Ekinci Adem Ali Sarıoğlu 

Bolu Burdur ) 
Müfit Bayraktar Ahmet Sayın 

İsparta Zonguldak 
Yakup Üstün Koksal Toptan 

Tekirdağ Trabzon 
Halil Başol Ömer Çakıroğlu 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Şerefoğlu ve 9 arka
daşının önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Milli eğitim camiasının bugün gösterdiği manza

ra yürekler acısıdır. Yarının insanını yetiştirecek öğ
retmen, paramparça olmuştur. Bir kısmı işsiz bırakü-
mış, bir kısmı can emniyeti açısından tedirgin ve hu
zursuz, bir kısrm âdeta yurdun belli yörelerine nef-
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yedilmiş, bir kısmı ideolojik savaşın öncüleri duru
mundadır. 

Öğretmen okullarının çoğu vuruşma alanı halin
dedir. Tedrisat yapma imkânlarından masum okul
ların öğrencileri mustariptir. 

1978 - 1979 ders yılında öğretmen okullarına alı
nan öğrencilerin çoğu ile yeniden tayin olunan ida
reci ve öğretmenler, bu okulların eski öğrenci ve 
kadrolarını tesfiyeye memur ekipler halinde hareket 
etmişlerdir. 

Milli eğitimde, eğitim ve öğretim bir kenara itil
miş durumdadır. Okullar ideolojik kavganın gelişti
rildiği ve tatbik edildiği saha haline getirilmiştir. 

Eğitim, ideolojik kavgayı sürdüren tazyik grupla
rının baskısı altından millilik istikametinden saptırıl
mıştır. Genç nesilleri Cumhuriyet, milli ve manevi 
değerlere bağlı olarak yetiştirmekle görevli olan öğ
retmen, Devletin resmi binalarının çatısı altında, ko
münizmin çeşitli metotlarını münakaşa ederek rejimi 
yıkmanın, Devleti parçalamanın yollarını aramakta
dır. 

Bu kanunsuzluklar karşısında, Hükümetin tepkisi 
ve tedbiri nedir? Hiç. 

Eğitim enstitülerindeki baskı ve işkence, bu eği
tim yuvalarını tamamen tahrip etmiştir. 

Öğretmen okulları yarım asırdan beri öğretmen 
yetiştirmektedir. Bu okullarda yetişecekler, Türk öğ
retmeni olarak, Türk Milletinin yücelmesi, güçlen
mesi, refah düzeyinin artması, milletin bütünlüğü
nün korunması yolunda hizmet verecek, gençlerimi
zi milletine, Devletine, tarihine, manevi değerlerine 
bağlı, Cumhuriyete sadık insanlar olarak yetiştire
ceklerdir. 

Rejim düşmanları bu müesseselerde barındırıla-
maz ve korunamaz. 

Öğretmen, tarih şuuruna sahip Türk milliyetçile
rinden feyz ve ilham alacaktır. 

Öğretmen, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
liğinin savunucusu olacaktır. 

Türk Milletinin hizmetinde risk ve gönül birliği
nin yapıcısı durumundadır. 

Milli eğitimimizin anaçerçevesi kanunla şöyle çi
zilmiştir. 

«Atatürk inkilaplanna ve Anayasanın başlangı
cında ifadesini bulan Türk Milliyetçiliğine bağlı 
Türk Milletinin milli, ahlaki, insanı ve manevi kültü
rel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltme
ye çalışan, insan haklan ve Anayasamn başlangıcın

daki temel ilkelere dayanan milli, demokratik, laik 
sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti
ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 
davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek. 
Beden, zihin, ahlak, risk ve duygu bakımından den
geli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karak
tere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dün
ya görüşüne sahip, insan haklarına, saygılı, kişilik ve 
teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk du
yan yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştir
mek. 

İlgili istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli 
bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkan
lığı kazandırmak ve onların, kendilerini mutlu kıla
cak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir 
meslek sahibi olmalarını sağlamak. Böylece bir yan
dan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah 
ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve 
yükümlülük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel, kal
kınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet 
Türk Milletine çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, 
seçkin bir ortağı yapmaktır. 

Bu çerçevenin dışına kimse çıkamaz. Bugün eği
tim enstitülerinde cereyan eden olaylar, öğretmenle
rin içine düşürüldüğü durum muvacehesinde yukarı
da ifade olunan esasların nasıl öğretileceği, tatbikat 
sahasına nasıl konulacağı düşünülebilir? 

Uşak Eğitim Enstitüsü her yönü ile ıstırap kay
nağı olarak bir örnek durumundadır. Bu enstitüde 
meydana gelen olaylar Devletin en yüksek makamla
rına kadar intikal ettirilmiş ve basınımızda geniş yer 
almıştır. Anarşi zorla okula sokulmuş, birçok öğren
cinin okuma imkânı fiilen bertaraf edilmiştir. 

Valiliğe, okul idaresine belgelerle yapılan müra
caatlardan sonuç alınamadığı anlaşılmaktadır. 

Baskıya maruz kalmış, eğitim imkânlarından 
mahrum edilmiş 450 öğrencinin durumunun araştır
ma yolu ile tespiti zarureti vardır. 

Anayasamızın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 nci maddeleri gereğince Uşak Eğitim Enstitü-
sündeki öğrenimden mahrum durunu-', düşürülmüş, 
baskı ve haksızlığa uğramış öğrencilerin durumunun 
araştırılarak siyasi ve idari sorumluların tespitine 
dair Meclis Araştırması açılmasını arz ve talep ede
riz. 

Kahramanmaraş Amasya 
Mehmet Şerefoğlu Muhammet Kelleci 

İzmir Bursa 
Erol H. Yeşilpınar Hain Karaatlı 
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Burdur Denizli 
Ahmet Sayın Mustafa Kemal Aykurt 

Kocaeli Bilecik 
Adem Ali Sarıoğlu Cemalettin Köklü 

Kocaeli Erzincan 
ibrahim Topuz Timuçin Turan 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araş
tırması açılıp açılmaması hususunda, Hükümete, si
yasi parti gruplarına ve önerge sahibine sırasıyla söz 
verilecektir. 

Hükümet ve siyasi parti grupları 20"şer dakika, 
önerge sahibi 10 dakika 'süre ile konuşacaklardır. 

Hükümet?.. Yok. 
Siyasi parti grupları adına?.. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grnlbu adına Sayın Sü

leyman Sabri Öznal, buyurunuz. 

CHP GRUBU ADINA SÜLEYMAN SABRİ ÖZ
NAL (Edirne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Edirne Eğitim Enstitüsünün yakılması, Balıkesir Ne
cati Eğitim Enstitüsünün ve Uşak Eğitim Enstitüle
rinde Bakanın tutumu hakkında, Grubum ve şahsım 
adına konuşmama başlamadan evvel hepinizi saygı 
ile selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, 1977 yılı sonunda Cumhu
riyet Halk Partisi ağırlıklı hükümet işbaşına geldiğin
de eğitim enstitülerinde durum şöyle idi : Üniversite 
seçme sınavlarına göre yüksek puanlı onbinlerce öğ
renci yasa dışı özel sınavlarla öğrenim dışı bırakılmış, 
okullara alınmamış, bunların yerine on binlerce dü
şük puanlı ve belli bir siyasi görüşe sahip gençler, 
özel yöntemlerle okullara alınmışlardır. 

Ayrıca, bu okullarda yönetim kadroları ve mev
cut öğretmenler sürekli gözlenerek, belirli bir siyasi 
partinin görüşünü paylaşmayanların baskı ve terörle 
okullara gelmeleri engelleniyor... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sizin dö
nemde mi? 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Devamla) — ...Bu
nun yanında, okulları üs olaralk kullanma gayretiyle, 
bindirilmiş kıtalar halinde, çevredeki kendi görüşle
rini paylaşmayan kişi ve kuruluşlara saldırılar, eylem
ler düzenleniyordu. Öğrenciler bilgilerine göre değil, 
bir küçük partinin siyasi görüşüne, ona bağlılıklarına 
göre değerlendiriliyorlardı. 

Bazı öğrenciler çarpışmada kullanıldığı için âdeta 
öğrenimsiz sınıf geçiyorlar; okulların içi parti slo
ganları, simgeleri, lider resimleri ve bunlarla süslü 
bir parti okulu haline getirilmiş bulunuyordu. Bu 
okullar Türkiye'nin 67 yerinde ve ülkenin öğretmen 
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ihtiyacını karşılamak için açılmışlardı. Bunun üstünde 
öğrenci alınaraık ülkenin her yerinde belirli bir siyasi 
görüşü oluşturmak, buna kadro hazırlamak ve eği
tim enstitüleri bulundukları çevrelecde, şehirde anar
şinin ve siyasal huzursuzluğun, bölücülüğün kaynağı 
haline getirilmek için teşkilatlandırılmışlardı. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Bu yalan, büyük 
yalan! 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı 
hükümet işbaşına geldiği günden itibaren, yansız ola
rak büyük bir titizlikle aşağıdaki önlemleri almış idi : 

L Üniversite seçme sınavlarında yüksek puan 
alıp da özel sınavlarla olkula girme hakları ellerinden 
alınan öğrenciler, Danıştay kararları uygulanarak, 
hakları oldukları okullara alınmışlardır. 

2. Adalet Partisi ıBalıkesir Milletvekili Sayın Ci
hat Biligehan ve arkadaşlarının verdiği, öğrenci afları 
hakkındaki öneri yasalaşınca, bu yasanın kapsamına 
giren öğrenciler de yine okullarına alınmışlardır. 

.3. Düşük puanlı oldukları için eğitim enstitüleri
ne girime hakkı olmayan, fakat zamanın Cephe Hü
kümetleri kanalıyla belli bir partiden tavsiye ile gel
dikleri için, haksız olarak kaydedilen öğrenciler, hü
kümetin hatasını bu gençlere çektirmemek için okul
lardan uzaklaştırılmamışlar, öğrenimlerine normal öğ
renci gibi devam ettirilmişlerdir. 

4. Bu enstitülerden, Partimiz iktidarı bıraktığı sı
rada 80 bini aşkın gencimiz mezun olmuş, yansız 
olarak kuralarını çekereik yurdun çeşitli yörelerinde 
görevleri başına gitmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, bu gençleri eğitim enstitü
lerine alan Cumhuriyet Halk Partisi değildir; ama 
okutup mezun ederek memlekete kazandıran Cumhu
riyet Halk Partisidir. Okuturken, siyasi eğilimlerine 
göre ayrım yapılmamıştır. Yapılsaydı mezun olmaz
lar, yapılsaydı mezun olduktan sonra yansız olaralk 
çekilen kuralarla ülkenin çeşitli yerlerinde göreve 
atanmazlardı. 

5. Bu okullardan 2 yıllık olanların 15 tanesi öğre
nimlerini halen sürdürmekte, 34 adedi ise yüksek tek
nik okula tarafımızdan dönüştürülerek, ülkemizin tek
nik ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. 

Bu teknik yüksek okullarda, ülkemizin çok ihtiyaç 
duyduğu usta ile mühendis arasmdaiki boşluğu doldu
racak yetenekli teknik elemanların yetişmesi amaç
lanmıştır. Bunlara öğrenci alırken getirilen yeni uygu
lamalarla, üniversite seçme sınavlarındaki boşluk dol
durulacak, üniversiteye giremeyen gençlerimiz yüksek 
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teknik okullara alınacak ve 49 taneye çıkarılan bu 
yüksekokullar - yönetmelikleri, kadroları Partimiz ik
tidarı zamanında hazırlanmış - bu Hükümete hazır 
bırakılmış durumdadır. 

Ülkemizin sanayileşmesini sağlamak ve üniversi- ' 
teye giremeyen gençlerimizi sokaklarda işsiz, güçsüz 
ve anarşinin kucağına itmemek için bu tedbiri zama
nında almış bulunuyoruz, 

Yurdun çeşitli yerlerinde hiç ihtiyaç olmayan çok ı 
sayıda öğrenciyi öğretmen yerine militan yetiştirme- j 
nin, onları dövüştürmenin ne siyasi partilere yararı 1 
vardı, ne de ülkemize yararı vardır. * I 

Gumlhuriyeit Halik Baırıtlisli Ağırlıklı Hükümet za-
ımjanımda foıu yamihşhğîîn farkına vanılmış, üniversite 
seçmiş sınavı esası getirilerek eğfltim enslü'itülıari ve 
iyenli açulacak yüksek teknik, okullar için yeni olu-
ışumjlıara gidlilımiişfoir, 

6. ıViemi açııian yüksek tekinlik ©kullar ülkerniz'in 
'kalkınması içim başlıca 'teknik kaymaktır. Bazı sos-
yalösit ülklslerde Örmeği var duye bunu yadırgatmak 
ıboşuınlaldsr,. Umarız kli, Adalet Partisi azınlık hükü
metli, öğrismd almaya hazır Ibu önamlli kuruluşı'a-ra 
salhl'ıp ç. kıssın. 

IHülkıüımeıJ'miz sürseydü, şu anda bu okullarda. on-
ibaıflaroe Türk geneli yeni; ibir .şevkle tekini "k öğren'im-
leniuie davam öder durumda olacaklardı; bugün so
kaklarda birbirini vurarak işsiz güçsüz dolaşan, anar
şinin kaynağı halnıe gdtMen ve sokağa terk ediilem 1 
gıenşli'g'tttfz ökuyamaımıamın açışımı, ıişıs'z1!İğ'n acısını 
yjüınelkjleılinldie duıymıaıyaıcaklandı. 

Tarafımızldian, açılan yüksek •tekniik okullara karşı 
Adalet Pantisi azınlık ıhüfcüımertıln'in tutumumu dikıkalt-
le ve ıfâaizirkSe iî lıeıyaceğiz. 

Sayımı Baışkam, değerli mlilletvekillarll; büzden ön
ce, yanlı MC Hülklüimıetü dönemllerinde epitüm, en::*'itüv 
ilerimin belli sıiyasıi Idüşünicelar, doğr.ufJtusunıda şantlanr 
dnrılan ve pollitükayıa alet ediJlen kuruluşlar olduğu 
ibtiir gerçektir. 

Oysıa Türkiye'de Anayasa doğrultusunda çağdaş 
ibir m'OÜİ egliibim yapılmalıydı. Bu lise, düşümce özgür-
Hüğüınıa dayalı, şartlaradiirılmaılardianuzak, koşulsuz öğ- ı 
remlimi otaailıyldıi. Okullarda şartlandınma damci'cırarıî-
ılerdıs görüHmaz. Bu, totallüter rejimlere has tPr sV 
ıtamldıV.. 

Demokrasiler, özgür kafalı, araştıran,,. eleştiren 
'beyinler . ye^şitkür; ancak 'böyle gençlerden,, üneii&i 
Ihalik'imıza üreiVd önderler yetfş/r,. 

Biiz, öğrienj'mıi ıbu ilkeller doğrultusunda yürüttük 
ve buraya oturttuk. Akdine bir davranış, Türkiye'de | 
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har aOamda bunalımlar yaratan, anarşiye kaynaklık 
eisn yuvalar oluşturur, başka bir işe yaramaz. 

Değerli miiflleiMekıil'lert, hülkümıatli iteiıim ediğı'miz-
de, bu okullarda yönetim kıendl'ısıM öğremoi'ler'ime ada
mış, ıb'EiblJr .saldırıyı göğüs'leyen, çağdaış ûncam yelt'ş-
'türanıak içl'n çırpınan, çağdaş ALa!tüı&çü eğlitirnöileırıin 
el'lmideydli. 

Bu dıeğarılll öğreibmenilıer il yönatıiciileniyl© ve Cca-
Ib'injdla 'sılkıyümıeıtlim yönatücilariıyile eşgüdüm içfnds, ül-
toenlSn her yerinden olaysız, yansız ve fcesinltıiısiz, öğ-
renliım özgülüğü açlmlde eğ"ıtıim)i 'sürdürüyorlardı; ta
nıkları analardır, balbaüardur, Anıaırışli kesin olarak 
okullarım duşuna aitılımıişitı 

'ŞÜımdi Adıa'leit Parıtlisii azınlık hıükümıetim'n bu ko
nuda tultumunu d/Ükıkıaitla lizHiyaruz ve 'izıleyeleğlz. Bü
tün anallar babalar da, yapacağımız uygulamaları dik-
teüe (izleyeceklerdir. Hiçbir eyleminiizıin, kasıtlı hıare-
ketıimizlin ıgizlıl kıalamıaıyaoağını toıilrnıelisini'z. Okullar
da kasıtlh hanelkıeitiin saklısı, ıg'izlliı-ii olmaz; ıo gün duyu-1 

lur, o gece duyulur,, Ibiültün üükede duyulur. 

ıDeğerli arikjadıa'şlanmiı, Adalet Partüsi yönetı'dilerd 
aylarca ıtıe'eıvizyonidan «Cuırrihuriiyeit Halk Paröisi gü-
ıdar, danslar bilter. Anarşli Oumlhuriiıyet Haılk Parbis'imin 
kanıadi'nın alitmldia paiıazCianııyor. Kanıların vebali Cumı-
ıhuniyDt Halik PartfJsıi llkijidarındadır» diye sloganilar 
attılar. 

OumlhurJyat Halk Pariy'sli ağıdık hükümatıi - ıbniralkıı-
nK yaırdumı etmıeıyli - yıkımiak içim her türlü 'tarllp ve 
ıdüzanii mıuıbıalh 'göırert, hüküimıeltıi deiviırımıeik iç^n kıoılltuk 
©delbiiyaltı olüşıtıuran yönjeiaicıilerıimiiız. tagün çılkımış, 
••«FV'dk başıimıza 'haşanaımlayaeıağız, Ibıize yarıdıımı . edin» 
ıdiyıorlat 

ICu'mlhutiİiyat Haılk iFantisü her zamıan anarşinlin kar
şısınla yansız olarak ve cesaretle dikilmlişjtlir. Önce siz-: 
dem cesaret alııp kanaldınız, altında 'büyüyen klan 
tdölküoü dinıayöt ımangalarıının üzerine cesarisitle 
iyürüyünüz, okullarda çağdaş Atatürk leğlütıimd, 
Amayasıa doğrutosundaJkli Milli eğiüiıroi uygula-
«y.ınız; o zaıman bıizlden sairdim dsıtıem.ek hakkınızdır; 
ama «Bana, sağoıilaır suç lişlTiyor, dedirtemezsini'iz». zih-
niyötıiyle de blir yere varamıayacağıımz bdliJdıir. 

'Değarili m'iillaLvdkJillarl',, Büyük Ataltüatk, «Oumlhuı-
•ıiiyat;n vazgeçilmez Ödevlerinin başında ülkemin her 
yarfınjda toaldarde, kıvançta ve tasada ortak bıir nasiU ye-
tüşıt'i-nmek en 'büyük göreivdiır» der. Bunu ibir tarafa 
IbıralkaraJk, oeplhe miillliyetçüıiiği zilhnliyetıiyle çağdışı bir 
cğ'itln-îli iamaç'Uamıalk me mnileiSe ıfayda getirir, ne bumu 
aımaçlayartlara yarar gatliıür. Mıiliıfian yeitr'şt'ırariek, ırk
çılığa, bölüdülüğe, mıezlhepçiliğe gençleri özartdıirarek, 
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Tüiik'ü Türk'e kırdııraralk •ve bu yolia dıştan tezgâhla
nılan oyunllara alet olarak Türikjiye'min nereye varacağı -
IM dİLİşiiiınımıeidıeın bu yola sapmak yanlıştır. 

Eğiltûm Enstitülerimin geçmiş 'karanlık dönemli ıta-
riilhe Ikalrnalıdiır. Onariilımasına çalıştığımız bu yaranın 
bir daha ıkamatılmiamasıını dii'leriz. Öğn:itmcnleuıin fcur-
şunlatıidığı, öğrcnc"ler,:n birbirine kirdinldığı, desrha-
nelara bomibıaı'ıar konduğu, dersliklerim -ve lojmanların 
tahrip edilldliği bu dönemde, değerli arkadaşlarımı 
Edirne EŞ'iU'm EmstCtüisıü de yakıldı. Biz Gumlhoriy-t 
Halk Partisi olarak yakanlara, yıkanlara, blöfcn'tana, 
öldürenıîıers karşıyız. Kurtuluş mücadelerr.fzin mayası
nı taşıyan, ülkemizde devleti ve demokrasiyi kuran bu 
parti, ülkeyi yamımaikltanı, yıkılmaktan, bölünmekten 
daima kollayacaktır. Bunu iherices böyle biıim/eMir. 

'Simidi siz, eski cephe arkadaşlarımızın desteğiyle 
(iktidardasınız. Geçmiş uygulamalarınızdan ders alarak 
glönlümlüz yansız ve yanlıssız olmanızdan yanadır. Ana 
Ve balballarım ofcullaıia teslim ettiği yavrularımızı, gemç-
fleniımliızli böldürmeden, kurdınmadan, öldürfcmeden oikult-
ımamıızldar» yanadır. Okutulduğunda çağdaş ilim ve tek
niğim ışığı akında çalışkan >ve becerikli, akıllı Türk 
/halikının, büyük Atatürklün dediği gibi, çağdaş medo-
ıniıyat .seviyesine eriişecepprae ve batta onu gerilerde bı
rakacağıma ışlüpihe yolktur. Orta doğuda güçlü, bilinçli 
ve örnek bir Türkiye oluştıunaaağmdam da şüphe 
yoktur, 

ISayım Başkan, değenM mT)illetvek'lls:İ!; Ortadoğu gi
bi 'S'icalk bir bölgede bölücülük, etnik gruplaşma ve iç 
hatiplerin gündemde olduğu bellidir. Binlerce yıllık 
igelenelksial yetenekleri ve efendiliği yle kendi yöna'li'mr 
leri altında bugünlere gelen ulusumuz, eğ'tfımısi'zu'kıtem 
çolk çekmiştir. Halkımızı olkultmama, yolbaziaştınma, 
caihiil ve fakir düşünmeyi başarabilirlerse, bu ulusu 
dla parçalamak yine gündemdedir. 

Ülkemizde bu gerilemelere sebep olanları üçten 
olsun, dışitan olsun, onun olkuımasıını ve liılerilemesini 
erageUeyenlleıü, üenikji nesiller asla affetmeyec eklerdir. 
Göniüll d'slber İki, bumdan sonra ülkemizde demıokrasii-' 
nim unsurları olan siyasi partiler, kadrolaşmak Ve tır-
manırnak liçim 'oklularımızı ve gençlerimizi, 'ileride 
Türkiye'yi yönetecek olan gençlerimizi 'kullanmasınlar. 
önergede, «aman ne yapalım, edelim, acele Atatürk 
miliyetçiilğine dönelim» feryatlarımı görerek bundan 
biraz umultlıanjmıalktayiiz. 

'Değerli milletvekilleri, Türlk gençliğimi yani Türk 
.halikımı okutacak mayız, okuıtmayacak mıyız? Bu kut
sal çatı atomda 'buna siz ıkarar verecekısıiniz. Hailem 
mutluluğu içdın yemin .edenler, mutlu Türkiye'yi el

birliğiyle oluşturmalı, kum nalıdırlar. Daha çok oku
yan, daha çok çalışan, daha çok üreten yüce mıilleti-
tmiz Parlamentosuyla birlikte 'komşulara ve kıtalara 
örmek büyük Türkiye'yi er geç kuracaktır. Aydın, 
ımuijlu ve Yüce Türlk Ulusunu oluşturacak, yömetecek 
va iBüyü'k Afiaitürfk̂ ün dediği, çağdaş medeniyet sevi
yesine çıkaracak yeni nesiller yetiştirmek, sizlin elfmiız-
dediir. O zaman sayın parlamenterlere ve Parlamıanıto-
ya ve demokratik 'rejime halkımızın güveni ve bağb-
lığı daha da artacaktır. 

iBıu duygularla Yüce Parlamentoyu grubum ve 
şiaJhsıım adına saygıyla selamlanan. (Alkışlar) 

İBA'ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ÖznaL 
'Gruplar adına başjka konuşacak arlkadaş var mı? 

(MUSTAFA BŞREFOĞLU (Kırşehir) — Önerge 
sahfihi olarak... 

İBAŞKIAN — Gruplar görüşmelerimi tamamlasınlar 
da on'-̂ an sonra. 

Mıiffiyötçi Harekıet Parltisii adına Sayın Sadi S®-
rmınouıoğlu, buyurun. 

MHP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞLU 
(Niğde) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

'Kırşehir Milk'Lvelidl'i Mustafa Eşrefoğlu ve 11 ar
kadaşının, Edirne Eğitim Enîstküsünün yangını, sdbep-
ler'i ve diğer eğitini enofitülerin^n eğütım, öğretim ve 
yönııim duruımlarını tespüt etmek amacıyla verdiği 
Arattırma önergesi ve yine Balıkesir •M'ilieiöveficiîi İl
han Aytek'in ve 9 a Fk aldasın m, ıM'illi Eğitim Balkanının 
Balıkesir Neca'Ji Eğit'm EnGiJi'îJüaü ile ilgili 'tuıtum ve 
davranışları hakkında verdikleri Araştırma Önerge'sini 
müza'kere dtmsk ve bu müzakerelerle ilgili olarak Mil
liyetçi Hareket Partis'in'in görüşlerini arz ötmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum; Yüce Mieclısi say
gıyla selamlıyorum. 

iDeğerii miiretvekilleri, 1978 - 1979 yılının 14 
Bkim'i arasındaik'i 22 aylık dönemde eğitim en'sititüle-
ri ve öğrelthıen •liselerinin durumu, Türkiye'nin ötöki 
•müâ^seselerinin duruimuyla mulkayese ediilince, çok 
içler acüsı vs hak'ikalten üzerinde Yıüce Meclisin hassa
siyetle durmasını gerelkiriren olaylara buranın sahne ol
duğunu görüyoruz. 

1978 yılı başında kurulan Hükümetin, işbaşına gel
diği dönemde Türkiye'de 67 eğilfcm eris'öitıüı-ü ve öğret
men lisesi vardı. Bunlardan bir tanesi olan Tunceli 
Eğitim EnsitM'sü kapalı 'idi, geriye <kalan 66 tanesi açık
tı ve eğitim - öğretim faaliyetlerime, diğer ortaöğretim 
ikaldemesindeki olkullarla mukayese edilince, hiçbir 
olay çıkmadığı tespitini yaparak söyleyebiliriz ki, bu 
rası anarşiden uzalk faaliyet yapan okullardır. Ama, 
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1978 yılı başında işbaşına geden Cumhuriyet Halik 
Pareni Hükıümeti, ilik icraat olarak Türk'iye'dekîi eği1-
tim enıstMleririi ve öğretmen İdelerini kapatmakla işe 
başladı. Buraları bir ıtüflü açmıyordu ve devletin açtı
ğı iantıilhanlarla ıbu okullara kaydolmuş öğrencileri bir 
çırpıda silkmek ve yerlerine kendisi içlin yanldaş bildi-
ği birtakım öğrencileri almak istiyordu, O zamanlan 
hatırlayanlar iyi bileceklerdir, araya Devlet Baışkanı-
muz Sayın Fahri 'KJoruiüürk girerek, beyanat vererek, 
yazı yazarak Hükümete, devfeılün açtığı 'im!i?'ihana ve 
devlerin ortaya koyduğu şartlara uyarak O okullara 
kaydolmuş; 1-2-3 yıl öğrencilik vazifelini sürdürmüş 
öğrencilerin buralardan atılamayacağını, devletin de
vamlılık 'ilkesiine aykırı olduğunu belirtm'işti. Bunun 
üzerine zamanın Milli Eğitini Balkanı «Biz yasal ve 
'insancıl açıdan konuyu ele alacağız» diyerek bu öğ-
rencilierin ihracımdan vaızıgeçmiişti. Vazgeçm'işlti ama 
bu, beyanatta bir va'Tgeçlişti. Esasında, 'iışjkı özünde 
bu öğrenciler bu okullara soMımalk feıtenım'iyordu. 

'îşte ilki yıl eğitim, enısll'itülerinlde ve öğrenmen l'i— 
»elerimde okuyan öğrencilerin başına ne felaket gel-
rrilş ise, bu Necdet Uğur'un görünüşte bu öğrencile
rin baklarını kabul ddiyormuş glib'i meseleyi ele alma
sıyla başlamış ama, M yıl boyunca Pol - Der'li 
polislerle, Dev - Genç file, ÎGD ile ve TÖB - DtER 
ile birlikte hazırlanan planlar 'gereğince okullara bu 
çocuklarım, bu memleket evlatlarının isckulma'yışı, 
okullardan atılışı, bu ımümlkün olmuyor ise diyar di
yar öğrenci sürgünleri devrinin açılknaısıyla gect'i. 

Öyîe eğ't'.ım en'st'Mleri vardı ki, 2 yıl işbaşında ka
lan BcaviJt Hükümetti zamanında buralar kapatıldığı gi
bi bıralkıMı, bir daha açılmadı. Öyle eğitim enstitüleri 
vardı k'i, hiçbir anarşik olay olmadığı haMe, siolıcu öğ
renci bulunamadığı için, sokaktan solcu öğrendi bulup 
o en'rl'âüülere kaydediiiemediği idin bir türlü açılmıyor
du. Öyle eğiltÜm enstitüleri vardı kli, hiçbir olay cere
yan dJmıeırTıŞ olduğu halde kapatılıyordu. Yozgat Eği
tim Enstitüsü, Çankırı Eğitim Ens'tıitlüsıü, Afyon Eğiltim 
Enstitüsü bunlardandı ve bunların örnekleridi çoğalt
mak mıümkündür. 

Yine bir başka tespitli daha Yüce Meclislin önün
de yapmak ve zabıtlara geçirmek mecburiyetindeyiz. 
O !t'ö3ipiît de ışUdur: 

Horlanan ve sanfkü pariıizan bir uygulamaya alet 
edilmiş gibi güsteriimıdk istenen 1978 önces'inlde eğitıim 
enstitülerinde ve öğretmen liselerinde görev yapan öğ
retmenler ve öğrendiler her siyasi kanaate 'sahip kişi
lerden meydana geffiyordu. 1978 öncesinde, yani 1977' 
de, 19761da herhangi bir eğilim enstitüsünü ele aldığı

mız zaman her siyasi görüşte öğrdtmen varidi, her si
yasi görüşte öğrendi vardır; ama 1978 ile başlayan 
uygulamadan sonra 1978'de ve 1979\la hiiçbir eğitim 
enisıti'tüisü gösitereımıezsinlz k'i, hiçbir öğreitmen lisesi 
göislteremezısiniz 'ki, öğretmenleri ve yöneticileri TÖB 
- DERİ! veya bunların izin verdiği kişiler olmasın; is
tisnası yoktur. O hailde eğer bu tespitimizi delilleriyle 
çürütmez !ise iddia sahipleri, ortaya kesin bir gerçek 
çıkıyor, o gerçek de şudur: 1978 öncesinde eğiltim 
enstitüleri her görüşten öğretmenin vazife yaptığı, her 
görüşten öğrencinin okuduğu okullar idi; ama 1978 ve 
1979'da bunlar sadece aşırı solun ve bölücülerin ka
rargâhı haline gelm'iştir. Öğretmenler sadece bunlar
dan meydana gelmiş, öğrenciler sadece bunlardan mey
dana gelmiştir. Yer yer bunu sanki değiştiren veya de-
ğ'ışjM'yiormuş gibi görünen tablolar önümüze çıkmış 
ise de, bunlar çok sembolik ve kamuoyunda bu gö
rüntüyü gizlemdk maksadıyla suni şekilde meydana 
getirilmiş durumlardı; yanı kısaca 'ifade etmek icabe-
derse; kbmlünıist ve bölücü olmayan, bu felsefeyi be
nimsemeyen 3-5 öğrenci sırf göstermelik olarak bazı 
okullarda bırakılmıştır. Bu genel tespitimizi bozacak 
ölçülere ıhiçlbir zatman varmiamışltır. Eğer TÖB - DER, 
POL - DER ve DEV - GENÇ üçllüsü arau dtseydi 
bunları da okullardan aitabilirlerdi, O tarihlerde kan
lı olaylara en çok sahne -teşkil eden eğitim enistfMMi ve 
öğretmen liseleriyle ilgili olarak yaptığımız ziyaretler
de, devrim valileri ve yanetidileri bize bu gerçekleri 
açık açık ve acı acı ifade âtmişlerdİr. 

Değerli lüyebr, demek k!i bu iki tespitten sorara, 
yani 1978 başında Türkiyeldekıi bütlün eğitim ensti
tüleri ve öğrefmen liseleri faaliyet halinde İken, eği
tim ve öğretimin© devam ederken, anarşik olaylar öte
ki okullarda cereyan ederken, burada yer bulamıyor 
'iken; 19781e beraber eğildim enistitlüleri kapatılmıış, öğ-
rsiümen îıiseleri kapatılmış, burası kanlı anarşin'in mih
rakı ve yatağı haline getirilimtiş. 

temci tespiltim:iz, 1978 öncesinde eğitim enstitü
mü ve öğreîtaen liseleri her görüşten, TÖB - DERİM 
de, ÜLKÜ - BÎRlfsi de, şu süya'sii görüşte olanı da, 
bu siyasi görüşte olana da ıdah'il olmak üzere her gö
rüşten öğret/menlin vazife yaptığı okullar 'iken; 1978 ve 
1979 döneminde sadece aşırı solun ve bölücülerin va
zife yaptığı okullar olmuış/tur. 

öğrenci kesimlinde de aynı değişMği, çarpıcı, iç 
burkucu, vatanını ve mıilletini sevenler için gerçtklCen 
utanç Verici bu değişikliği yine görüyoruz. 

Değerli üyeler, bu 'M tesplten sonra tekrar bu 
okulların nliçin vazife yapamaz hale getirildiği ve bu-
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rada hangi oyunların saihnelenımek istendiğini huzu- I 
runuzda İfade etmek isterim. Eğitim enstitüleri ve 
öğrejtmien -liseleri kapatıldıktan sonra, bütün Türkiye' 
de kapatıldıktan sonra hazırlıklar yapıldı. Nerede I 
yapıldı? Önce TOB - DER Genel Merkezinde, yani 
halen Genel Başkanı ve bir kısım yöneticileri Sıkıyö
netimce tutuklanmış bulunan; «Türkiye'de ayrı diller- I 
den eğilim yapılsın, Türkiye'de halklara kendi ka- I 
derlerini tespit hakkı tanınsın» diye resmen ve ale
nen vatan bölücülüğü yapan, komünizm propagandası 
yapan, Türkiye'yi parçalamak isteyen bu teşkilâtın, ge- I 
nel merkezinde hazırlıklar yapılıyordu, sonra da Mil- j 
<li Eğitıim Bakanlığında yapılıyordu. Neyin hazırlığı I 
>aptlııyordu? Yapılan hazırlıklar şöyleydi : I 

Bir kere bu okullara daha önceki hükümetler do- I 
Tnem>inde Devletin açtığı imtihanları kazanarak k'aydo- I 
'lan öğrencilerin bir kalemde kayıtlarının silinemeyece- I 
ği Sayın Devlet Başkanının da meseleye elkoymaisıyla 
anlaşılınca, gizli bir plan uygulamasıyla bu öğrenci- I 
ler bu okuldan uzaklaştırılmak isteniyordu, bunun ha- I 
zırlığt yapılıyordu. İkinciside, bu okullardan bunla- I 
rın uzaklaştırılabilmesi için en az bunların sayısına I 
yakın sayıda yen'i öğrenci âdı altında birtakım militan
ların kaydolması için hazırlıklar yapılıyordu. Af adı 
altında Ve sayısı bilinemeyecek kadar tekrarlanan 2 yıl I 
'boyunca Bakanlık genelgeleri yayınlandı ve Ibu genel- I 
«elerle - eğer bu Araştırma Önergesi kabul edilirse 
üzerinde hassasiyetle durmak icap edecek - öğrenci- I 
İlkle ilgisi olmayan, eğitim enstitüsüne eğer öğretmen I 
okulundan öğrenci geliyorsa veya liseden öğrenci ge- I 
liyorsa lise tahsilini yapmamış, haltta ortaokul diplo- I 
masını almamış ilkokul diplomalıların bile kayidol- I 
duğu iddiaları ortaya atılmıştır. Öğretmen liselerine I 
de mezun olması gereken okulun çok gerisindeki ka- I 
demelerde okullardan mezun olmuş olan yaşlan da I 
çok ilerlemiş, böyle eğicim enstitülerindeki öğrenöiler I 
gibi 18, 19, 20 yaşında değil 30 yaşını bulmuş, anarşi
nin içerisinde pişmiş birtakım kimseler Doğu'dan Ba
tıdan toplanıyor, -.belli sayılara var mı, bunlar cephe- I 
ye sevk edilen askerler gibi açılması öncelikle tesriit 
edilmiş olan eğitim enstitülerine gönderiliyordu. Orada I 
belli sayı elde edildi mi, belli sayı temin edildi mi o 
okul açılıyordu. Açıldıktan sonra da zaten bütün öğ- I 
reltmen kadroları değiştirildiği ve yerine TÖB - DER' 
liler oturduğu için bu yeni gelen, -sokakta anarşi tali- I 
mi görmüş militanlarla bu militan öğretmen kadrosu I 
işbirliği yapıyor, zaten okumakta olan öğrencileri sok
muyorlardı. Çatışmalar da, anarşi de, kanlı olaylar da I 
eğitim enstitülerinde ve öğrdtoen İselerinde böylece I 
aldı yürüdü. Okullar bir bir, iki ikü açılıyordu; de- I 
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d'iğim hazırlıklar tamamlandıktan sonra açılıyordu. 
Ankara, Türkiye'nin Başkentinde bulunan Gazi Eği
tim Enstitüsü aradan 1 yıl geçti açılmıyordu. Milli 
Eğitim Bakanına soruyorduk, «Niçin Gazi Eğitim Ens
titüsünü açmıyorsunuz?» diye; «Henüz Devlet gerek
li güvenlik tertibatını almadığı için açmıyorum» di
yordu. Bu sözde, bu beyanda samimiyet aramak müm
kün değildir. Niye aramak mümkün değildir? Eğer 
Türk Hükümeti, Türk Devleti Ankara Gazıi Eğitim 
Enstitüsünde güvenlik tedbirini 1 yıl içerisinde ala-
mamışsa, ondan önceki hükümet dönemimde pekala 
alabilen Tüfk Hükümeti, bir yıl boyunca bu tedbiri 
alamamış ise dağ başındaki vatandaş veya başka şe
hirlerdeki okullarda hangi tedbiri alabilirdi? Bunun 
tedbirle alakası yoktu esasında. Sadece Gazfi Eğirim 
Enstitüsüne iatenen sayııda militan aranmış, ilanlar çı
kartılmış, Politika, Cumhuriyet, Aydınlık gibi gaza-
teler aracılığı ile adam toplanmış ama, bunların sayı
sı yeterli olmamıştı, beklenen, bu sayının yeterli ol
masıydı. 

İşte değerli milletvekilleri, hakikaten tarihimizde 
acı olayların sahnelendiği okullar olarak geçecek olan 
eğitim enstitüleri ve öğretmen liselerinin 2 yıllı ıstı
raplı, kanlı, tertipli, hileli eğitiminin içyüzü böylece 
tezgâhlandı. 

iSonra, bir de Türk milli eğitiminde görülmemiş, 
hakikaten insanı hayrete düşürecek, insanı utancın
dan cemiyet önüne çıkaramayacak bir başka tertip 
yapıldı, «Hızlı eğitim» diye bir eğitim maskaralığı 
çıkartıldı. Devlet, «Eğitim enstitüleri 3 yıllık» de-
•miş, devlet, «Eğitim enstitüleri, öğretmen liselerinin 
bir kısmı 2 yıllık» demiş kanun çıkartmış ama, bun
lar bu kanunu tanımadılar. 45 günde öğretmen ye
tiştirdik diye milletin önüne çıktılar. Aceleleri var, bu 
aceleleri de kendi ideolojik hedefleri, kendi siyasi he
sapları içerisinde hakikaten tutarlı idi. 45 günde İngi
lizce öğretmeni yetiştirdiler, 45 günde Fransızca öğ
retmeni yetiştirdiler, matematik öğretmeni yetiştirdi
ler. Tabii böyle bir maskaralığı kimsenin kabul et
mesi mümkün değildir. Mezun olan öğrencileri öğret
men diye gönderdiler, iddiaya göre bunların bir krs-
mı lise mezunu bile değildir, ortaokul mezunu bile 
değil; Fransızcanın, Almancanın, Inıgilizcen'in alfabe' 
sini bile bilmiyor. Mahalle mektebinden, anarşi mek
tebinden mezun olmuş bu anarşistleri, memleketin ta
ze çocuklarını devletin okullarında okutsun diye öğret
men unvanı ile gönderdiler. Bunlar ne yapar? Bunlar 
ancak anarşistlik yapardı. Nitekim, bu öğretmen diye 
eline diploma verdikleri çocukları gönderdiler, bu mi-
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'Utanları gönderdiler. Nereye? Ortaokullara gönderdi
ler. 

Mesela, ortakula gitti, tahtaya yazdığı problemi 
öğrdtmen çözemiyor, sıralarda aturan kabiliyetli, ze
ki öğrenciler çözîüyor. -Bu defa o öğretmen, başka öğ
retmenlerden de sormaktan utanıyor, gidiyor o öğren
ci ile arkadaş oluyor, ondan öğrenmek için problem
lerin çözümünü; maalesef bunların sayısı simidi 30 bi
nin, 35 .binin üzerindedir. Öğretmenlik mesleği elbet
te pedagoji .tahlili ister, bir formasyon ister, bu for
masyon yok. Ayrıca vereceği dersi de bilmeyen 35 bin 
tane cahilin, 35 bin tane anarşistin eline okullarımız 
teslim ddilmiştir. 

Aceleleri neydi peki? Bir yandan kendilerinden ön
ceki hükümet dönemindeki öğrencileri okullara sök
müyorlardı. ayrıca - üzerinde duracağım - öğrenci 
'süngünfler'kti açmışlardı.. Böylece yıllarını kaybettirerek 
(bir yandan kayıtlarını silerek onları ekarte ederken» 
(bir yandan da süratle öğrenci mezun ediliyordu. Bu 
mezun edilen öğrencilerle Türkiye'nin öğretmen ih
tiyacı kapatılmak ve ilerde hükümıet düştüğü zaman 
yerine halklikaten öğretmenlik formasyonunu kazanmış, 
(bu mukaddes mesleğin sorumluluğunu haiz ve kendi 
branşımda hakikaten Türk çocuklarına bir şeyler ve
rebilecek kimseler mezun olmasın, bunlar bu açık 
kadrolara tayin edilmesin diye, 'bu kadrolar tamamlan
mak îîsltenîyordu. 

ıBAŞKAN — Bağlayınız Sayın Soımıncuoğlu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) Değerli mil-
İdîlvekilleri, bu da yapıldı. Simdi mÜlli eğitimimiz şu 
kadar yüzibin üyesi olduğunu ileri sürerek öğünen 
ama, hakikaten rejimin devlet ve millet bütünlüğü 
üzerinde bir karanlık hançer gibi duran TÖB - DER' 
in mevcuduna 35 ıbin anarşist daha ilavesiyle bu iki 
yıl tamamlandı. Öldürülen, hapse atılan, iftiralarla 
karakollarda olmadık işkenceler gören öğrencilerin 
dramı ayrı. Fakat şu açrlabilen 66 eğitim enstitüsü ve' 
öğretmen lisesinden 30-35 civarınldakıini, neticede iki 
yılda açabildiler; bu öğretmen lisesi ve eğitim ensti
tüsü arasında öğrencilik Sürgünleri aldı yürüdü. 

Önergede, Balıkesir Eğitim Enstitüsü konuşumda 
da, ismi verilmek suretiyle, durulmuştur. Sadece Yü
ce Heyetin huzurunda buradan bir örnek vermek is
tiyorum ve böylece sözlerimi bağlayacağım. Balıkesir 
Eğ'itim Enstitüsünde hiçbir sorgulama yapılmadan, 
hiçbir disiplin kurulu önüne çıkarılmadan, binin üze
rinde öğrenciye tasdikname verilerek okuldan uzaklaş
tırılmıştır. Okul müdürlüğüne öğrenciler müracaat et
tiği zaman, 'Bakanlık merkezinden gelen emir gereğin-
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ce bunun yapıldığı söylenmiştir. Bakanlık merkezinde, 
yani Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünde, hangi 
eğitim enstitüsünde hanlgi öğrencilerin kayıtlı olduğu
na, hangi öğretmen liselerinde hangi öğrencilerin ka
yıtlı olduğuna dair dosyalar yoktur. Nasıl oluyor da 
Öğreitmen Okulları Genel Müdürlüğü, «Balıkesir 
Eğifim Enstitüsünde okuyan şu bin tane milliyetçi gö
rüşe sah'ip öğrenciyi ben sürdüm» diyor, şu bin tane 
milliyetçi görüşe sahip öğrenciyi, bir yıl öğrencilikten 
uzaklaştırıyor ve böyle bir kararı alabiliyor. Gerekçe
si ne? Niçin bu öğrenciler seçilmiştir? Bunlara ait hiç 
kimsede hiçbir doküman yolk. Sadece bilinen tek bir 
şey var, o da; bunlar milliyetçidir, bayrağına, devle
tine bağlıdır; dinine, örfüne, milletine bağlı ve say
gılıdır. 

Bundan başka bilinen ve mevcut idare tarafından 
(suç isayılabilecek hiçbir belirli tarafları yoktur. 

Değerli üyeler, böylece öyle bir kıyım yapıldı ki, 
öyle bir mezalim yapıldı ki, bunların enine boyuna ko
nuşulması ve tekrar aynı yolları denemek isteyenlerin 
kendileri için bir mezar hazırladıklarını anlamaları için 
lüzumludur. 

Anayasa'nın emrettiği Türk milliyetçiliğini bir 
tarafa iterek, onu mahkemelere şikâyet ederek, dev
letin resmi felsefesi belli değilmiş gibi, ilericilik, çağ
daşlık, devrimcilik, sosyalizm, demokratik sol gibi 
birtakım uydurma, çarpık, sipariş usulü ve neticede 
de (Sahiplerinin başına da, milletin başına da felaket 
getirdiği, Afganistan'da da görülen, birtakım mace
ralardan uzak durmak lazımdır. 

Demek ki, komünist emperyalizme karşı, ne bağım
sızlık, ne yarı bağımsızlık ne de ideolojik kardeşlik di
ye bir şey söz konusu değilmiş. Türkiye'ye bunu ge
tirmek isteyenler, eğitim enstitülerinde Enternasyonal 
söyleyerek, Türkiye Gizli Komünist Partisinin hüc
relerinde okunan kitapları, devletin resmi okullarında 
okutarak, vatan bölücülüğünü çocuklara aşılayarak 
varılacak yerin, başkalarının başına geldiğini görerek, 
herkesin aklını başına toplaması lazımdır. Bunun için 
bu Araştırma Önergelerinin bu Meclis tarafından ye
niden genişliğine ve derinliğine görüşülmesi lazım
dır. 

Değerli üyeler, «24 Aralıkta Kahramanmaraş'ın 
intikamını alacağız» avazeleriyle, Kahramanmaraş'ı 
bir yıl önce kana bulayanlar, bu defa da bütün Tür
kiye'yi bir günde kana buladılar. İşte eğitim enstitüle
ri bunların eline teslim ed'itaişti. Bu sözü söylemek, 
sanıyorum ki diğer başka Sözleri söylemeye engeldir, 
çünkü; her hakikati göstermeye ve antatmaya yeter
lidir. 

— 558 — 



M. Meclisi B : 24 2 . 1 . 1980 O : I 

Grubumuz olarak bu önergenin lehinde oy kulla
nacağımızı arz eder, saygılar sunarım. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu-
oğlu. 

Grupları adına başka söz isteyen var mı? 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Ben, 

Adalet Partisi adına konuşacağım Sayın Başkan. 
BAlŞKIAîN — Yelkİ ıbeîgeniz var mı? 
GÎYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 

Başkan, yetki belgesini hemen gönderiyorum. 
'BAŞKAN — Lütfen. Yetki belgesi olmadan müm

kün değ1]'! efendim. 
ŞENER .BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, Mil

li Selamet Partisi Grubu adına söz istiyorum, grup 
adına konuşacağım. Yetfloi belgesini de gönderiyorum. 

BAŞKAN — Gönderin yetki belgesini, sıranız gel
diğinde söz vereceğiz. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Çaital'baş, bu
yurun. 

AP GRUBU ADINA MEHMET ÇATALBAŞ 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, Yüoe Meclisin değer
li üyeleri; 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Eşrefoğlu ve 
arkadaşlarının Edime Eğitim EnSItMiSü; Balıkesir Mil
letvekili Sayın îllhan Aytek'in ve arkadaşlarının, Ba
lıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü; Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Şeref oğlu ve arkadaşlarının 
Uşak Eğitim Enstitüsünde olan olaylar üzerine Yü
ce Meclisimize getirdikleri Araştırma. Önergelerimin 
Anayasanın £8 nci ve Meclis tçttlüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddelerine göre görüşülmesi için Adalet Parti
si Grubu adına huzurlarınızdayım; sözlerime başla
madan evvel Sizleri saygılarımla selamlıyorum. 

ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri, Anayasa ve 
Milli Eğiltiim Temel Kanunu Türk. mill'i eğitiminin, 
Türk milliyetçiliğine Atatürk inkilaplarına ve milli 
kültüre bağlı olmasını emreder. MıiHi eğitimin, mill'i 
devlet fikrinin temeli 'olduğu, hayat kaynağı olduğu 
hepimizce b'Mnmelkiüedir. Ülkemizin Büyük Atatürk' 
ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırıl-

,ması, ancak mill'i eğitimin mili olmasına bağlıdır. 
ıBu enstitülerimizde ve "yumdun 67 yerinde kurul

muş olan bu okullarımızda olayların, anarşinin ve te
rörün kaynağı maalesef ve maalesef Cumhuriyet Haîk 
Partisinin m'illi eğitim sistemindekii çarpık ve milli 
şuurdan, millilikten uzak tutum ve davranışıdır. 

Bu okullarımızdan 14 tanesi o zaman kapatıldı. 
Buralarda 45 bin, 50 bin çocuğumuz otarş/ik aile sis
temi içerisinde, kendi yağı ile kavrulabilecek, kendi 

imkânlarıyla okuyabilecek durumdayken 1976 yılın
da öğretimine başlamış olan bu çocuklarımızın % 951 
kendi okullarından sürüldü. 

Mesela Gümiüşhane ilinde 817 öğrenci Ttürîdiye' 
nin muhkelM illerinde kurulmuş olan 23 okula 6, 7, 8, 
9 kişi ofmak üzere gönderildi. Bu çocuklarümızuı hiiçbi-
ri bugüne kadar mezun olamadı. Milliyetçi Hareket 
Partisi Sözcüsü mulhiterem kardeşimizin de değindiği 
gibi, bir hızlandırılmış eğitim - öğretim rezaleti Türk 
milletinin bütün ufuklarına zifiri bir karanlık; olarak 
getirildi, 

ıBen'im, Devlet İstatistik Enstitüsünden aldığım bil
giye göre, 45 gün, 60 gün, 90 gün içinde mezun ed'ilip, 
kiomünizmli yurdun her tarafına engerek yılanı gibi 
igöîtürmek isteyen bu m'ükltesep haklardan mahrum, 
yoksun hatta % 60'nın da üklöğretfen kurumlarıınıdaıı 
diploması olmaksızın, imzasını atamayan çocukların 
hepsi, mezun edildi ve Necdet Uğur döneminde hep
si acele olarak tayin edildiler. Bunun yerine 1976 se
nesinde normal olarak öğretimüne devam eden eğitim 
enstitüsü milli ve manevi değerlere bağlı, Türk Mil
li Eğiıtümine mefkure, memleket, milletiseverliği götü
rebilecek, en azından pedagojik bir öğretime tabi ola
rak yetiştirilen memleket çocukları da inim idim in
letildi. Gittikleri okulların hiçbirinde kendilerine oku
ma imkânı tanınmadı ve bunların çoğu halen mezun 
olmuş değillerdir. 

işte Yüce Meclise ve bugünlkü hükümetimize bu
gün bu şekilde ıstıraba ve mağduriyete duçar olmuş 
olan bu memleket çocuklarının hakkının en kısa dö
nemde yerine getirilmesi, haksız olarak memleketin 
bütün vilayetlerine dağıtılan, komünizmi yaymak için 
dağıtılan, kendi ideolojilerini götürmek için gönderi
len insanların da yeniden imtihana tabi tutulması, en 
azımdan ortaöğretim (mlüesselerinden diploma alıp al
madıklarının tetkiki ile hızlandırılmış eğitimde öğret
men olanların bu haklarınan iptal edilmesini Yüce 
Mecliste tutanaklara geçsin diye b'ir defa daha hay-
kırıyorum. 

Bakın 817 öğrenciyi barındıran, yurdu olan bir 
okula Van'dan, .Biitlis'den Diyarbakır'dan, Tatvan'dan, 
Tunceli'den birçok vilayetlerden 603 tane komünist 
öğrenci getirirdi ve Gümüşhane gibi kuşların, teeddüp
le ötJîüğü bir memlekete iki sene zulüm yaptılar. Kar
deşlerimiz, bacılarımız, çocuklarımız iki adım ileride 
kurulan pazara gidemez oldular. Sağlık durumu ba-
ikıimından oturulamayacak kaidar ıtoötiü olan yerlere 
bunlar o zamanın, militan valisi Moşe Dayan, o za
manın valisi tarafından yerleştirildi. Sokağa çıkanlara 
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'başlarına demir atılıyordu, taş atılıyordu, tuğla - ki
remit atılıyordu ve esnafımız iki sene dükkânlarını, 
kepenklerini açamadı. Çok defa açmadan bir köşe
den dükkânına bakan esnafın sayısı az değildi. 

Bunu o zamanın İçişleri Bakanına anlattık, geçen 
de Yüce Meclis kürsüsünde söyledim de, sen bir va
liyi bile alamadın dedim de, «Bana valiyi alın diye 
teklif gelmedi» dediler. İşte Sayın Yücel burada, Sa
yın Ömer Naci ıBozkurt orada, al dedik de alamadı, 
«Bu benıim üstümded'ir» dedi. Meğer val'inıin ölen ka
rısından kalan kızı Rahşan Ecevit'ie işbirliği yapıyor
muş, Ecevit'in evinde kalıyormuş da, «Benim üsitüm-
de» diye anarşinin kaynağı olan bu valiyi alamadı. 

Bakın burada okundu; 2 500 mevcudu olan, yurt 
imkânı olan bir okula birden üç bin kişi daha alınıyor 
ve orada okul mevcudu 5 500'e çıkarılıyor. Bu okulda 
üç bin kişinin alındığı gün, okul müdürünün konuş
masını Yüce Meclisin dikkatlerine arz etmek istiyo
rum, 

Öğrencilerin izinli bulunduğu sırada Emniyet Mü
dürü, Vali ve Maarif Müdürünün bu yeni gelen 3 000 
öğrenciyi Balıkesir Necatibey Eğitim Enstitüsü yurt
larına nasıl yerleştirdiklerinin hesabı bu Yüce Mec
liste sorulmalıdır. Gerçekten çıok önemli ve üzerinde 
hassasiyetle duracağımız bir noktadır. 

Herkes serhat boylarındaki şehirlerde tarihi eser
lerin kiorunması için birçok (tedbirler alıyor ve her 
yönüyle bütün ağırlıklarım o büyük şehirlere veriyor 
da, biz Edirne'deki tarihi eğitim enstitüsünün yanışı
na seyirci kalıyoruz. Bütün okullanrnıızdan Türk bü-

^ yüklerinin resimleri kaldırılıyor, indiriliyor. 

Hafızaları yenilemek için söylüyorum, güya milli
yetçilik dersleri vermeye kalkan Necdet Uğur da kal
kıyor bu kürsüden, Fatih Sultan Mehmet sizin amca
nız mı, akrabanız mı diyor. 

Akrabamız tabii. Evvela ecdanını inkâr eden ada
ma ne denir? 

ŞENER BATTAL (Konya) — Haramzade. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Elbe'Me ha

ramzade denir. 
Bu müdür işi şimdi ne oldu bilmiyorum ama, zan

nederim ki bunu Yüce Meclis tutanaklarından Sayın 
bakanlar duymuş olur da hesaibını görmüşlerdir. 

Eğitimin milli olması bir tarafa atılmış, Cumhu
riyet Halk Partisi döneminde, geçen bu 24 ay zarfın
da ideolojik çatışmaların vasatı haline getİrilİrniştir. 
Bu okullarımızdaki olayların, salboltajların, yangınların 
kaynağında, Türk milletinin, Müslüman devletlerin, 
düşmanı olan komünizm yatmaktadır. Komünizmin 

temelinde de TÖB - DER varıdır. Yani bunu tahrik: 
öden kuruluş TÖB - DER'dir. Atatürk'ün de vecize 
haline gelen sözlerinden ıbiriisi olan, «Komünizm en 
(büyük düşftnanımızdır» sözünü şu Yüce Meclis kür
süsünden mukaddesatçı parti sözcüleri yüzlerce defa 
söylemişlerdir, ama biz bunu Oumıhuriyet Halk Par
tisinin değerli sözcülerine söyletememişizdir. 

Ateş bacayı sardığı şu günlerde, Türk milletinin, 
Türk Devletinin en büyük serveti olan demokrasinin 
artık büyük tehditlerin altında bulunduğu şu günlerde, 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcülerinin zannederim ki 
bu sözü, bir defa olsun şu Yüce Meclis kürsüsünden 
söylemek milliyetçiliğini göstereceklerini ümit ediyo
rum ve bekliyorum. Hiç değilse bir keredik olsun ta-

. rihi görevlerini yapmalarını işitiyorum. 

Yalnız hızlandırılmış eğimim sistemiyle Gümüşha
ne'ye 800 öğretmen tayin edilmiş. Gümüşhane'nin 512 
köyü vardır. İlköğretim Temel Kanununda ideal sı
nıf olarak 30 öğrenciden teşelkkiül etmesi kabul edil
miştir. Şimdi bizim, okullarımızda bir öğretmene 5,5-6 
öğrenci düşmektedir. Üç öğretmen kadrolu (okullarda 
14 öğretmen vardır. Yüce Meclisin dikkatini çekiyo
rum. 46 800 kişi yurt sathına, 67 ilimize bu şekilde da
ğıtılmıştır. Şu sıralarda oturan değerli ımilletivekilleri
mizin hepsi, kendi illerinde bu norm kadroları aşan, 
fiili kadroları aşan ve kadroların hiçbirini de karşıla
yamayacak öğretmeni nereye yerleştirecekler, ,bu öğ
retmenler hanigi öğrencileri okutacak ve bunların okut
tukları Öğrencilerden, Türk Milletinin, Türk Devleti
nin bekası olan değerli gençliğimiz ne feyz alacak? iş
te esas üzerinde durulması gerekli olan nokta, budur. 
Belki, bir yerde bunun hesabını maddi yönden bul
mak, çıkarmak kolay olur; ama, manevi de
ğerler yönünden, mefkure yönünden, memleket ve 
milletlseverliği yönünden bunun hesabının üzerinde 
ciddiyetle, dikkatle durmamız gerekmektedir. 

Ne okutacaklar? Hızlandırılmış eğitimden mezun 
olan bu 46 800 kişi Türkiyelye dağıldı. Bunlar komü
nizm felsefesinden başka genç dimağlara ne verecek
ler? İşte, bütün mesele buradadır. Bu değerli araştır
maların üzerinde durulacak olduğu ağırlık noktası da 
yine buradadır. Onun için, bu ktomliLsyona seçilecek 
olan arkadaşlarımıziın en kısa dönemde bu büyülk ya
raya, bu büyük ıstıraba, memleket ve milletimizin ile
risini fevkalade kötü nok'talara (götürebilecek olan bu 
möseleye dikkat ve ihtimamla, ciddiyetle eğilmesi ka
çınılmazıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi Gruıbu 
âdına, birleştirilmiş ve Yüce Meclisimize sunulmuş 
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olan ıbu önergelere müspet oy kullanacağımızı arz 
ekler, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

DAŞKİAN — Teşekkür öderim Sayın Çatallbaş. 
IM'illi Selamet Partisi Grulbu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun efenldim. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli üyeler, Milli Selâmet 
Partisi Grubu adına 10/41, 10/45 ve 10/47 sayılı araş
tırma önergeleri üzerinde görüşlerimizi sunmaya ça
lışacağım, hepinizi saygılarımla selamlıyorum, 

Eğitim enstitüleri, bilindiği gibi, ortaöğretim ku
rumlarına öğretmen yetiştiren kuruluşlardır. Ben de o 
kuruluşlardan diploma almış bir arkadaşınız olarak 
bu müesseselere her türlü saptırıcı tasallutları bu ve
sileyle takbih imkânı bulduğumdan dolayı memnun 
olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyo
rum. 

Ortaöğretim kurumlarına öğretmen yeiştiren bu 
kuruluşlar elbetteki eğitim ve öğretim prensipleri, eği
tim, öğretim kanunlarındaki prensipler doğrultusun
da öğretmen yetiştirmelidirler. Hiçbir siyasi teşek
kül bu kuruluşları politik karargâh olarak, vurucu kuv
vet olarak, hele hele Türk çocuklarına birtakım yan
lış fikirleri öğreten öğretmen yetiştirecek kadrolar 
haline geîtiııme'k için kötü niyet içinde bulunmamalı
dırlar. Bu bakımdan, bu araştırma önergeleri vesile
siyle bu ikaz vazifemizi ifa ediyoruz ve geçmiş dö
nemde, 22 aylık Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı dö
neminde hakikaten son derece üzücü olaylar olmuş
tur. Bu okullar politik tahriklerin merkezi haline ge
tirilmiştir, bu okullarda Fatih Sultan Han Hazretle
ri gibi Devletimizin büyükleri, ecdadımızın resim
leri indirilmiş ve bu kuruluşları bir kavga okulları 
olarak düşünen kafalar olmuştur, Biz öğretmenlik 
mesleğini mübarek biliriz. O mesleği, o mesleğin ölçü
leri içinde, o mesleğin idealiyle öğrencilerine, Türk öğ
rencilerine hakkı, milli düşünceyi, milli görüşü ve mil
li idealleri öğreten kuruluşlar olarak bilmek zorunda
yız. Onun için, eğitim enstitülerini bu ölçülerde, hak 
yoldan saptırmak isteyen, yanlışlara yöneltmek isteyen 
düşüncelere elbette müsaade ve müsamaha etmemiz 
mümkün değildir, 

Araştırma önergeleri son derece ciddi iddiaları 
taşımaktadır. Bu iddiaların tahkik edilmesi, değerlen
dirilmesi elbette Parlamentomuz için son derece fay
dalı bir vazife olur; neticelerinden geleceklere dönük 
olumlu sonuçlar çıkarabiliriz. Milli Selâmet Partisi 
Grubu olarak birleştirilen bu araştırma önergelerinin 
lehinde oy kullanacağımızı ve eğitim enstitülerimizi 

milli hedefler etrafında, Milli Eğitim Kanununun 
anagayesine uygun, ha'kkı ve memleket evlatlarına 
mukaddesatı, manevi değerleri öğreten öğretmenler 
yetiştirilen bir kuruluş olarak daima telakki etmek ve 
görmek istiyoruz. Bu düşüncelerle hepinize saygılar 
sunarız, 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(MSP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal, 
Önerge sahibi olarak Sayın Eşrefoğlu, buyurun 

efendim. Süreniz on dakika ile kayıtlıdır efendim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri, gönülden gelen, 
şu anda kalbimi dolduran en derin saygı ve sevgileri
mi sunarım^ 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, siyasi ahlâk 
kurallarını hiçe sayarak, hile, entrika, desise ile mem
leket idaresini ele geçiren zamanın malum ve malullü 
hükümeti, sabık ve sakıt hükümeti ülkemizi kanlı ve 
karanlık bir ortamın içine itmiştir. Bugünkü malum 
hükümetin ancak o devrin hükümetinin yapmış oldu
ğu tahribatı önlemek başta gelen amacıdır. Milli eği
timimizin Anayasa ve Atatürk ilkelerini saptıran o za
manın hükümeti, Marksist düşünceyi milli eğitime 
esas kılmıştır. Türk milli eğitiminin temel amacı ve 
ilkesi Türk milliyetçiliğine bağlı kalmak, Atatürk in
kılâplarına sadık kalmaktır. Gözümüze baka baka, 
devrin Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur, «Okullarda 
çocuklarımız kardeş kardeş okuyor» diyordu. Allah 
için, millet için elimizi vicdanımıza koyarak söyleye
cek olursak, okullarımızın hiçbirinde Türk milli eği
timinin programı, felsefesi ve ilkeleri işlenmiyordu. 
Evet, Türk Milleti büyük ve asil bir milleti. Türk 
Milleti yeryüzünde 80 devlet, 17 imparatorluk kuran 
bir millettir; 7 milyon kilometrekare top
rağa adalet ve ahlâka dayanan hukuk pren
sibi götürmüştü; 70 milyonluk nüfusu kar
deş ikardeş sevk, idare etmişti. îşte ondan 
sonra Marksist ve Leninist düşünce materyalist fel-: 
şefe milli eğitimimize girdikten sonra, milli eğitimi
miz bugünkü çıkmazın içerisine sürüklenmiştir. 

67 ilin milli eğitim müdürü, tüm okul müdürleri 
değiştirildiği gibi, eğitim enstitüsündeki öğretmen ve 
idarecilerin de tümü değşörilmiştU 

Demin arkadaşlarım söyledi; Ankara Gazi Eğitim 
Enstitüsü, Bingöl, Çankırı, Elazığ, Gümüşhane, ts-: 
tanbul - Ortaköy, Kastamonu, Tokat, Yozgat, Bur-: 
dur, Edirne eğitim enstitüleri kapatıldı. Niçin kapa
tıldı, neden kapatıldı? Gerçek milletin gözünün önün-: 
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dedir. Bu okullarda okuyan 45 bini aşan öğrenci, o 
eğitim enstitüsünden oraya, Manisa'dan ta Kars'a, 
Kars'tan Kırşehir'e, Kırşehir'den Yozgat'a; böylece 
okullarda öğrenci okutulmak istenmedi. 

îşte devrin Hükümeti ve onun uğursuz gelen Milli 
Eğitim Bakanı milli eğitimdeki bütün tahribatları gü
cünün yettiği kadar yapmıştır, 

Amaç, milli eğitimin amaçları Türk milliyetçili
ğine bağlı kalmak, Atatürk ilkelerine sadık kalmak
tır. 

Bakınız Atatürk ne diyordu: «Efendiler, yetiştire
ceğimiz çocuklarımıza ve gençlerimize tahsilin hudu
du ne olursa olsun, evvela, her şeyden evvel Türkiye' 
nin istiklaline, kendi benliğine, ananesine, milliyetine 
düşman olanlarla mücadele etmek usullerini öğret
mektir» der. Yine Atatürk der ki: «Türk çocuğu, ec
dadını tanıdıkça daha büyük işleri yapmak için ken
dini kuvvetli bulacaktır.» Yine Atatürk der ki: «Türk 
âleminin en büyük düşmanı komünizm, her görüldü
ğü yerde ezilmel'idir.» Yine Atatürk der ki: «Ne Bol
şevik, ne komünist olamayız çünkü biz milliyetçiyiz, 
dinimize Sadığız.» Yine Atatürk der ki: «Bize göre 
eğitim uygulanmalıdır.» 

Evet, hal böyle iken Türk milli eğitimi Atatürk 
ilkelerinden, milli eğitimin temal amaçlarından saptı
rılmıştır. Türk öğrencilerinin kardeş, kardeş okullarda 
okumaları, mümkün olmamıştır. 

Evet, bakınız bazı okullarımızda Türk bayrağı çe
kilmiyordu, istiklal Marşı söylenmiyordu, hatta bir 
öğretmen derneğinin toplantısında,, «Biz bir komüniz
mi savunacağız; ama, bu Marksist bir komünizm mi 
oslun Mao'cu mu olsun, Leninci mi olsun?» diye, bu 
konular münakaşa ediliyordu. 

Hal böyle iken, y'me Tüılkıiye'dekıi eğjtim sinemi 
bu şökjilde iken, yine hu derneğin başkanı Almanya-
daıkii toplanan bir toplantıya «buradaki işçi çocukları
nın ana d'i'lîiani Türkçe değildir, an'a dilleri doğrultu
sunda ıburada eğjtim öğretim yapabilme fırsatı veril-
mlelidir» diyor, Anayasayı ihlal ediyordu. Devrin hü-
Ikjüjmıötıi ive onun Mili Eğiltim Bakanımı, hem Cumlhıuri-
ıyet Halk Partisinin milliyetçi, (inkılapçı, halkçı laik 
ve diğer ilkeleriyle ters düşüyordu, hem de mevcut 
ceza kanunlarımızla, Anayasa lite ıters düşüyordu ve 
memlıelkıetitekji mevcut d i uygulamamız, dliiimliz Türlkjçe 
tidii. Bu Tünkçertim dışımda başka bir eğitim yapJİma-
sınja o zamanın Sayın Milli Eğitim, Balkanı tebrik tel
grafı çıelk|iıy|oırtdiu. 

Tülıtkj itarlihfini Altaltörlk; linıkılaplıarma ters düşen ive 
Türjk; ıbüıyiüjkllerinjiın ırösıitmllerM duvarlardan dnldiıren 

devrim Hükümeti ve onum iMilli Eğittim' Bakamı, Türk 
ımüHi eğ̂ timıinim aımaçlarımdıam saptırıldığı ıgübü, o oikul-
larda eğitim, eğreltinin düzenli de 'kjakmam işitir ve •okul
larda şu Sloganlar yazılıyordu. «Devrim için savaş-
mjayanja, ıkjotmjünüst denemez», «ıKan denizinde kızıl 
güneş doğadakltır»; «Mahir - Hüseyin - Ulaş, kurtulu-
ışa ikjadıaır savaş», «Yüksek -. alçak tepelerde kjzıi bay
rak çokıileeıelkpir», «Maiiks, Lsnı'm, Bngels» diye slo
ganlar yazılıyordu ölkfullairda. Buna devrin Hükümetli 
ve onun Milli Eğitim Bakanı seyirci ikalııyordu. 

Şimdi büfiün gnuplar; AdaM Partisi Grubu, Cum-
huniyet Halik Partisi Grubu, Miılli Selâmet PaıitCsİ 
Gruıbu ve Millıiyeltçi Hareket Fantisi Grubu bu öner-
(gjemıiizfe, teikllIiifimi'Zie tmfüıspıeit oy ıvereodkleriınii vaat et-
tüler,. Halkjilkjalten Öğretmen yeltişltirem ibu müesseselerde 
'eğitimi, öğretim ve yönetimlin teükilki baıkımmdan bir 
araştırımla yapılması gereklidir. Aslında öğretmenlik 
müessesesi çak ciddi tetir müessesedir. Bunum üzerlin-
de ciddiyetle dutimazsalk, miemlöketiımıizin ist-ikbali, 
çocuklarjımızrn iistiıklbıali tehlikededir. 

iBakjiitııjz öğreitmen, iklimdix? Büyük filozof Aristo 
der ki: «Öğretmen tanrıdan sonra gelen en büyük 
yapıcı ve yaratıcıdır». Evet bir ressam, fiırçasıyla boş 
yüzeylere marta lkiaz)ajndırıiır, ıhir doktor hastasınla ha
yal!; buluıi', ıhir müzisyen ruhları büyüler; falkjat öğret-
ımen, onların hepsine bemilüğimi ® (kazandırmıştır. O 
iklimdir? O, milletlerim kjalderi üzıerlinıde rmulkalvömet 
edilemez; tnir kuvvettir, O ilmji, medeıniye'tıi, tekinliği ya
ratan insandır. İnsanı tasan yapan yine odur. Onun 
'hizmlet idealinden başlka ihtiras yokıtur. Dfemlek bil
meyen mesaisiyle nesıiller ^boyunca bayrak, dokusuna 
renlk; kıaıziartdırır, toprağa seslenip destan yaratır, mili 
heyecana liman kazandırır. . . 

İşte ıhiıZ; Türk öândtmıenıjnıi, Atatürkçü ve milMyetiçli 
Türk; öğreltrnenlmii ıbu muazzam, *ve muhteşem ıtıalblo-
tnıum tiçıinlde ığörmıetk; istiyoruz. Ne lidi 23 - 24 Aralık 
oHayılıan? Ne üdli? Niçin Ibu iboylkoit ödilmiişiti? Niçin 
'okullarda .öğrenciler evlerine geni gömderilımiişiti? 

(Buigünıkjü eğitim enstitülerindeki duruım,, öğret-
ımenl müesseselerinim cûddıiıyeti üzerinde durmak gerelk-
ımekjtedıir, 

IBu önergemize diğer gruibu bulunan partilerin 
hapsi ıkatimjalkıtadır. EğeTki bu önergemiz hepinizin 
aylarıyla fkaıhu'l edilirse dalhıa; oiddi olaraik ele alıına-
caktır. Ön|engem|in ikjalbulüniü riöa eder, hepinize say-
igı ve sevgilerimi sunanım). (AP sıralarundan lalıkiişliar) 

ıBAŞKAlN — Teşıdk|k|ür ederim Sayın Eişrefoğlu. 
ıSayıın Abidin İman Gayidalı, Adalet Partisi Grubu 

Sözcüsünün, «ıBıiıtlis*ten komünist öğrendiler isürüldü» 
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ıbteyanfcıtıınjı tasvip etmedâğinliza söylüyor, ilimizde ko
münist öknadjğını söylüyor ve bu konuda söz istiyor
sunuz. 

ABİDİlN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Evet 
efenjdirr%~ 

IBAŞKİAN — Sayın Gaydalı, sizle söz; vermem im
kanı usul balk̂ ıtmıiınidan 'da, sataşma 'iddjiaları balkumın-
darç da mümiMin değldir. Teşelkjkliir öderim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 
ıBaşikan, acaba Mehmet Çaltallbaş'ın bu konuyu tavzüh 
etmesi içdn, öttürdüğü yerden die olsa, tizsin lütfeder mi
siniz? Çüjnlkm değişik folir anlam taşımıştır. 

ABİDİN İNAN GAYDALI (Bitlis) — Efendim, 
bu açikılama zabıtlara giöçtiklten sonra ben tatmin 
oluıyıortum. 

(BAŞKAN — Pekli efendim, Teşielklkür edenim. 
Sayım Gatailbaş, 'bu feonjuda ısiiziin de Bitlis ili içiin 

böyle biıı iddianız; söz 'konusu değil. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

flamam, Icjonuşımıa yanıhş anlaşılmıştır, tavzih ederim. 
ıBAŞKAN — Teşdkjkür ederim. Gayet talbüd, bü

tün lillerim'iz kutsaldır. 
iDeğerli iarikta'daşlarım, ıbirleştirilen diğer önerge 

sahlipleninjiıni $öz isteği de olmadığına göre, görüşme-
lerimtiz; burada ıtamamlanmiiştır. 

/. — Ankara Milletvekili H. Turgut Toker'in, 
Münih Başkonsolosluğundan Merkeze alınan bir 
görevliye ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Hayrettin 
Erkmen'in yazılı cevabı. (7/666) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, vereceğimiz bir soruşturma 

önergesine kesinlik kazandırması bakımından Dışiş
leri Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
Hayrettin Turgut Toker 

Soru 1. Münih Başkonsolosluğundan 1978 yaz 
kararnamesi ile merkeze çağrılan ve Personel Dairesi 
başına getirilen Pulat Tacar Münih - Ankara arası 
zati eşya naklini hangi firma ile yapmıştır? 

Şimdti önerigfeyi ve bu hususta Meclis Arattırması 
Komlisyonunuın 'kurulmasını oylarınıza sunacağım: Kas 
!bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Meclis Araştırması yapacak, Komisyonun 15 üye
den burulmasını oylarınızla sunpyorum!: Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

ıKomıisyonun çalışımıa süresinin, üve seçiimd tarihin
den. başlaınalk, üzere üç ay, olmjasımı oylarımıza sunu-! 
yoruımi: Kabul edenler,. Etmeyenler. Kaibul ediimtöştıir. 

iKomîisyonun gerektiğinde Anjkara dışında da çalı-
şabilmıesıi hususunu ovlarıınıizia sunuyorum1: Kabul 
edenler Etmeyenler.. Kabul ddilmiiştir. 

Değjenlli arikadaşilariim, yieni ıbk (konuya geçmek: 
liçin zanuanımız; yeterli değildik Ve salondaki çoğunlu
ğu da görüyorum;. Bu babımdan yarın kanun tasarı 
ve tekliflerlinıi görüşeceğiz^ 

Geçen birleşimde görüşmelerine başlanmış bulu
nan guddemin 4 ncfü (sırasındaki 375 sıra sayılı Kamp 
iGüivtenldğiıyle tılglilli Kanun tasarısıyla, gündemdeki di-
ğler kanun tasarı ve tekMflerind sırasıyla görüşmeiki 
liçin 3 . 1 . 19#0| Perşemjbe günü saat 15.00'de toplan
mak üzere birleşimi! (kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 17.56 

Soru 2. Dışişleri Harcırah Yasasına göre bu 
görevlinin ve eşinin eşya hakları ve toplam olarak 
eşya hakkı kaç kilogramdır? 

Soru 3. Pulat Tacar 21 Eylül 1978 tarih ve 2010 
sayılı nakliye konşimentosunda kayıtlı olduğu üzere 
gerçekte 18 adet koli ve 3 436 kilogram eşya getirdiği 
halde yolluk beyannamesine eklediği faturaya kaç 
kilogram eşya geçirtmiştir? 

Soru 4. 21' . 9 . 1978 tarihinde 3 nüsha olarak 
düzenlenmiş 958 sayılı Gümrük giriş tahakkuk bel
gesinin Gümrük ve Tekel Bakanlığında kalan iki 
örneğinde adı geçen görevlinin eşyası ile ilgili olarak 
sadece 18 adet koli kaydı bulunduğu ve eşya ağırlığı 
ile ilgili olarak herhangi bir kayıt bulunmadığı halde, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından alarak yolluk be
yannamesine eklediği gümrük giriş tahakkuk belge-

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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sinin üçüncü örneğine resmi evrakta tahrifat yapa
rak 436 kilogram kaydettiği doğru mudur? 

Soru 5. Böylece adı geçen görevlinin gerçek dı
şı bir işlem ve tahrifatla bir taraftan devlet makam
larını kandırdığı ve diğer taraftan gerçekte taşınan 
3 436 kilogram eşyanın bedelini Devlete ödetmek su
retiyle hazineyi zarara soktuğu gerçek midir? 

Soru 6. Bu konuda Bakanlıkça adı geçen hak
kında herhangi bir kovuşturma yapılmış mıdır? Ya
pılmışsa sebebi nedir? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı 31 . 12 . 1979 
ASGM Gn. Md. 

Sayı : 6016-1222-120 
Konu : Ankara Milletvekili H. Tur
gut Toker'in soru önergesi hk. 

Pulat Tacar'a ait eşyanın 18 parçadan oluşan 15 774 
m3 kaydı bulunduğu görülmektedir. 

Bu konuda soruşturma dosyasında mevcut tanık 
ifadesi Pulat Tacar'a ait eşyanın tartılmadığını, ağır
lığı konusunda kesin fikir verilemeyeceğini, bununla 
birlikte 500 - 600 kg. civarında olabileceğinin tahmin 
edildiğini, eşyanın TİR kamyonunun 1/8'ni oluştur
duğunu göstermektedir. 

Dosyada mevcut bilgilerin incelenmesi, TIR kam
yonuna Belgrad'da 123 karton eşya yüklendiğini, ağır
lığının 750 brüt kilo olarak yazıldığını, bunun altına 
başka yazı ile 1 pozisyon 32 koli 6 110 kg. yazıldığını 
göstermektedir. 

Nihayet soruşturma dosyasında mevcut Gümrük 
Tekel Bakanlığı yazışmalarının incelenmesi TİR 
kamyonunda manifestoda kayıtlı kolilerden farklı 
olarak 46 parça fazla eşya çıktığı ve bu konuda Ulu
soy Firması hakkında Gümrük makamlarınca soruş
turma açıldığını göstermektedir. Bu veriler TIR Ma
nifestosuna sonradan yazıldığı anlaşılan kilogramların 
gerçeği yansıtmadığını belirlemektedir. 

Cevap 4. 958 sayılı Gümrük giriş tahakkuk 
belgesinin Dışişleri Bakanlığı dosyalarında bulunan 
fotokopisinde de eşya ağırlığı ile ilgili bir kayıt bu
lunmamaktadır. Bu belgede 436 kg. kaydı ve tahrifat 
emaresi yoktur. 

Cevap 5. Aşağıdaki (Cevap 6) da anılan soruş
turma dosyası Münih'ten - Ankara'ya 3,5 ton eşya 
nakli için Tuzcuoğlu Firmasının 225 000 TL. Asya 
nakliyat Firmasının 382 500 TL. Alman Schenker 
Nakliyat Firmasının 12 000 DM. ücret istediklerini 
göstermektedir. Oysa Pulat TACAR Münih'ten An
kara'ya eşya nakli için 2208 DM,: 26 417 TL. öde
miştir. 

Denetleme Kurulu raporunda, Münih ve civar şe
hirlerden Ankara'ya naklihane yapan memurlar için
de en düşük miktar yolluğun TACAR'a ödenmiş ol
duğu kaydedilmektedir. Bu taşıma ile ilgili olarak 
Hazine zarar görmemiştir. 

Cevap 6. Münih eski Başkonsolosu Pulat TA-
CAR'ın Münih'ten Ankara'ya eşya nakli ile ilgili ola
rak, imzasız bir ihbar mektubunda ileri sürülen id
dialar üzerine, Pulat TACAR 23.7.1979 tarihinde 
kendisi hakkında soruşturma açılmasını talep etmiş, 
Bakanlık Makamının Olur'u ile soruşturma Denet
leme Kurulu Başkanlığınca yürütülmüş ve raporu 
22.8.1979 tarihinde sunulmuştur. 

Denetleme Kurulu Başkanlığı bu soruşturmada 
Gümrük Makamları ile yazışmalar yapmış, tanık 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 Ekim 1979 tarihli ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/666-3904/23478 sayılı yazıları. 
İlgide kayıtlı yazılı soru önergesinde sorulan so

ruların cevapları, soru sırasına göre aşağıda sunul
muştur: 

Cevap 1. Münih Eski Başkonsolosu Pulat Ta
car'ın Münih - Ankara eşya nakli Ulusoy Firması 
tarafından yapılmıştır. 

Cevap 2. Pulat Tacar, eşi ve annesinin eşya ta
şıma hakkı 520 kilogramdır. 

Cevap 3. Ulusoy Firması tarafından Pulat Ta
car'a verilen faturada 18 parça - 436 kg. eşya karşı
lığında 2 208 DM ödendiği kayıtlıdır. 

Aşağıda (Cevap 6) da kayıtlı Dışişleri Bakanlığı 
Denetleme Kurulu Başkanlığınca yapılan soruşturma 
raporunda, «Pulat Tacar'ın soruşturma dosyasında 
kayıtlı objektif unsurlar karşısında 3,5 ton eşya nak
letmediğinin açıkça ortaya çıkmakta olduğu, iki Türk 
ve Alman nakliye firmasından alınan fiyat teklifle
rine ait rakamlara ve kendisinin Bakanlıktan almış 
olduğu yolluk miktarına göre Tacar'ın yasal hakkı 
olan ağırlığı aşmayan miktarda eşya taşımış olduğu- | 
na hükmetmek icabettiği» belirtilmektedir. 

Aynı raporda TIR Nakliye Manifestosu ile ilgili 
olarak, Manifestonun Belgrad'da yazıldığı, işbu ma
nifestonun incelenmesinden anlaşılan 3,5 tonun ger
çeği yansıtmadığı, bunun yanlış olduğunun taşıyıcı 
firma tarafından verilen faturadan da anlaşıldığı be
lirtilmektedir. 

Ayrıca taşıyıcı Ulusoy Firması tarafından verilen 
faturadan başka aynı firma tarafından Münih çıkı
şında hazırlanan belgede de kilogram yazılı olmadığı, 
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ifadesine başvurmuş, firmalardan alınan teklifleri ve 
belgeleri' incelemiş, daimi görev yolluğu konusunda 
yapılan harcamaları incelemiş ve yukarıda Cevap 3'te 
belirtilen sonuca ulaşmıştır. 

Arz ederim. 
Hayrettin Erkmen 

Dışişleri Bakanı 

2. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, şe
hir hatları vapurlarında güvenlik önlemlerinin alınma
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Ulaştırma Bakanı Hüseyin Özalp'in yazılı cevabı. 
(71677) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak yanııtiandınlmaisına aracılığınızı saygılarımla dile
rim. 

30.11.1979 
Trabzon Milletvekili 

Rahmi Kumaş 

Çağımızda «Basının ne ölçüde önemli bir güç ol
duğu tartışma götürmez bir gerçektir. Ülkemizde de 
'basının önemi algılanmak üzereyken, sömürücü güç
ler kısa bir sürede «basın» kurumunu da yozlaştır
maya başlamışlardır. Yozlaşltıramaidıklarını da saldırı 
yöntemiyle doğrultularından saptırmayı düşünmekte
dir. Ama ergeç yanılacaklardır. 

31 Mart 1975'de demokrasinin gelişmesine ve hal
ikın örgütlenerek işbaşına gelmesine karşı oluşturdu
ğunuz Cephe hükümetleri döneminde devrimci basına 
ve özellikle Cumhuriyet Gazetesine yönelik saldırılar 
konusunda hiçbir önlem alınamamıştır. 

Bu azınlık hükümetiniz dönemiride de, özellikle, 
Cumhufiyet Gazetösli'ne saldırılar Türkiye'nin en çok 
güvenlik güçlerinin bulunduğu bir ilde dün en acıma
sız bir biçimde görülmüştür. 

1. 29 Kasım 1979 günü İstanbul'da Kadıköy - Ka-
raköy arasında çalışan şehir hatları işletme vapurla
rım eylem durumuna getiren faşist ülkücülerin yap
tıklarından haberiniz var mıdır? 

2. Vapurlarda terör haivası estiren bu saldırgan
lara karşı herhangi bir önlem almayı düşürtmekte mi
siniz? 

3. Terörün azgınlaştığı bu ortamda, şehir haltla
rında çalışan vapularda güvenlik görevlîlerinin bu tür 
saldırganlara karşı caydırıcı bir niteliği olacağından 
vapurlarda güvenlik görevlilerini bundan böyle bu
lunduracak mısınız? 

4. Başbakanlığınız döneminde gazete okumanın 
dahi böylesine zorlaştğını görünce terörün nereden 

kaynaklandığını kestirip olaylara çağdaş ve Anayasa
nın öngördüğü sınırlar içinde çözüm olabileceğinize 
inanmakta mısınız.? 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 31.12.1979 
Derüz Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

DUGM: U-1/2-72/4206/34995 
Konu : Trabzon Mil
letvekili Rahmi Ku
maş'ın soru önergesi 
cevabı. 

Millet Mecliısü Başkanlığına 
İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 6.12. 1979 

gün ve 7/677-4142/25502 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 11 .12. 1979 gün ve Parlamen
to ile İlişkiler Bürosu 04885 sayılı yazısı. 

İlgi (a) yazı ile Başbakanlığa ve Başbakanlıkça da 
cevaplandırılması için ilgi (b) yazı ile Bakanlığımıza 
gönderilen Trabzon Milletvekili Sayın Rahmi Ku
maş'ın 30 .11 .1979 tarihli şehir haltları vapurlarında 
güvenlik tedbirlerinin alınması hakkındaki yazılı soru 
önergesi incelenmiş ve bu hususta hazırlanan cevabın 
ilki nüshası gereği için Millet Meclisi Başkanlığına ve 
bir nüshası da bilgi için Başbakanlığa sunulmuştur. 

Gereğini ve bilgilerinizi saygılarımla arz ederim. 
Hüseyin Özalp 

Ulaştırma Bakanı 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 
Deniz Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 
DUGM : U-1/7-72 

Konu : Soru önergesi Cevabı. 
Sayın Rahmi Kumaş 
Trabzon Milletvekili 

TBMM 
Ankara 

Millet Meclisi Başkanlığının 6 . 12 . 1979 gün ve 
7/677 - 4142/2502 sayılı yazüsı ile Başbakanlığa gön
derilen ve Şehir Hatları vapurlarında güvenlik tedbir
lerinin alınması konularını da kapsayan 30 . 11 . 1979 
tarihli yazılı soru önergeniz Başbakanlıkça da 
11 .12 . 1979 gün ve 04885 sayılı yazı ile Bakanlığı
mıza intikal ettirMmiş ve Bakanlığımız tarafından ce
vaplandırılması istenilmiş bulunıutoalktadır. 
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'Bakanlığımız, kendisiini ilgilendiren konularda 
yalnız TRT ve basında yayınlanan haberlerle değil 
toplu veya münferit olarak vatandaşlarımız tarafın
dan yapılan yazılı eleştiri ve müracaa^ar üzerinde de 
hassasiyetle durmakta ve gerekli gördüğü işlemlere 
tevessül etmektedir. 

Bu cümleden olarak 26 Kasım 1979 günü vulku 
bulan ve 29 Kasım 1979 tarihinde balsırada yer alan 
olayla ilgili önergeniz konusu sorular da aynı titiz
likle tetkik edilmiş ve bu tetkik sonucu soruların Ba
kanlığımızı alakadar eden kısımlarına ilişkin cevapla
rımız aşağıda sırasıyla belirtilmiştir. 

1. 26 Kasım 1979 tarihinde salalt 11.40 da Ka
dıköy - Haydarpaşa - Karaıköy seferini yapmakta 
olan Şehir Hattı gemilerimizden «Sedef Adaisı» Hay
darpaşa iskelesinden hareketinden az sonra kıç taraf
tan iki kişinin denize atıldığı kaptana bildirilmiştir. 

Kaptan, iskele ile gemi arasına düşen bu şahısların, 
iskele personeli tarafından iskeleye alındığını görmüş, 
bunun üzerine yoluna devam etmiş ve olayı Hareket 
Baş Bnspektörlüğüne telsizlle bildirmiştir. 

Gemi Karaköy 8 No. lu iskeleye yolcusunu boşalt
mak için yanaşacağı sırada iskeleden Güvenlik Kuv
vetlerince yaraşmaması gemi kaptanından 'istenmiş, 
alınan güvenlik tedbirlerinden sonra gemi iskeleye 
yanaştırılmış, germi yolcuları teker teker Hüviyet kont
rolü yapılarak gemiden çıkarılmıştır. Bu kontrol es-

nasmda iki kişi' Güvenlik Kuvvetlerince yakalanarak 
götürülmüştür. 

Boşalan gemide personel ve Güvenlik Kuvvetle
rince yapılan kontrolda erkekler tuvaletinde bir pa
ket bulıuniTiuş ve uzmanlarca paket denize atılmıştır. 

2. Sıkıyönetim ilanım müteakip Kuzey Deniz 
Salha Kumandanlığmda yapılan brififlğte: 

a) Şehir Hatları tştetmiesıiniin yoğun yolcu olan 
iskelelerinde Güvenlik Kuvvetlerince sabit karakol
lar kurulmalsı, 

b) Gemi kaptanlarının köprü üstü giriş - çıkış
larında kilitli ve kontrolda bulundurulması, ayrıca 
gemide çıkacak olayların anında telsizle en yakın 
iskeleye bildirilmeisi istenmiş, 

c) Gemi personelinin seyirde ve yolcu boşaldık
tan sonra geminin tekmil mahallerini kontrol etmesi 
yolunda görevlendirilmesi, karar altına alınmış bulun
maktadır. 

Bütün bu hususlar titizlikle 'takip olunmaktadır. 
Ayrıca îsîtaribul îli dahilindeki denizie ilgili bütün 

güvenlik tedbirleri aynı gün yani 1 Ocak 1979 gün 
hareket 7134 - 4 - 79 Sıkı Yönetim sayılı yazılarında 
belirtilen esaıslara göre asker ve sivil Güvenlik Kuv
vetlerince yürütülmektedir. 

Bilginize arz ederim. 
Hüseyin Özalp 

Ulaştırma 'Balkanı 

. . .< . . . . »m<i 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

24 NCÜ BİRLEŞİM 

2 . 1 . 1980 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Genel Görüşme Önergesi 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 ar

kadaşının; Bazı Bakanların Yakınlarının Gümrükler
deki Yolsuzluk Olaylarına Karıştığı İddialarını Sapta
mak Amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet. Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü Maddeleri Uyarınca Bir 
Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergesi ve 
Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. (10/20) (S. 
Sayısı : 376) (Dağıtma tarihi : 21 , 12 . 1979) 

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 Far&i Millet Meçlisi 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. — Kırşehir M Met vekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

3. — An'talya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve 
davranışları hakkında Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 

bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi^ 
(10/42) 

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

5. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasını sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç-. 
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

6. — Balıkesir Milletvekilli İlhan Aytekin ve 9 
arkadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

7. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta
mak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önegesi. (10/46) 

8. — Kahramanmaraş Milletvekili 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. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Utu-
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 MiletveMi 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 j 
açılmasına Miskin önergesi. (8/12) 

11. — Samsun Milletvekili î. Btem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

12. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın ya
rarına tahsis edilmediği iddiasını saptamak amacıy
la, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10|/50) 

13. — Manisa Milletvekili Sümer Ora! ve 9 ar
kadaşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kır
kağaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıcalık ya
pıldığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Ana
yasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 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
yasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/52) 

15. — Adanla Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, TÖB - DER'in yasa dışı faaliyetleri konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 10*1 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/14) 

16. — Muğla Milletvekili Ahmet Bulidalnlı ve 
9 arkadaşının; Gümrük ve Tekel Bakanının, Ana
dolu Ajansı eski Genel Müdürü hakkındaki bir ih
barın değerlendirilmesiyle ilgili tutumu konusunda 
Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/15) 

17. — Muğla MıilletvekiMi Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; tren kazalarının nedenlerini saptamak 
amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/53) 

18. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 ar
kadaşının; tarım ürünleriyle bazı madenlerimizin re
hin edilmesinin ekonomimize verdiği zararları sap
tamak amacıyla Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/54) 

19. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı VÜ 
9 arkadaşının; silah kaçakçılığının önlenmesi konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/16) 

20. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 10 
arkadaşının; TRT Kurumunun yayınları konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10ı/55) 

21. — Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylü-
oğlu ve 9 arkadaşının; Ankara Umum Otomobilci
ler ve Şoförler Derneğinin Genel Kurul Toplantısı 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi iç
tüzüğünün 10D ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/17) 

22. — Muğla Mfflldtvefclil Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının; TRT Genel Müdürlüğüne bağlı iz
mir Televizyon Müdürüîüğünce yapılan satın almalar
da yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/56) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; Muğla ili turistik sahalarında yönetmelik
lere aykırı inşaat yapıldığı iddiasını saptamak ama
cıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 

24. — istanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre 
ve 10 arkadaşının; Diyanet işleri 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 Milletvekilli Mustafa Başoğlu ve 9 
arkadaşının; partizanca bir tutumla işçi sendikaları
nı bölmeye çalıştığı, işçi toplumunu anarşiye ittiği, 
işsizliği önleyemediği ve işçi - memur ayırımı konu
sunda Hükümetin tutumu hakkında Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi. (8/18) 



26. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt ve 14 arkadaşının; Diyanet İşleri Başkanlık ma
kamında meydana gelen olayla ilgili Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 101 nci mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/19) 

27. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul'danlı 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. (10(/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 Alli Yıknaz ve 12 arka
daşının; mukaddes emanetlerin yurt dışında sergilen
mesi konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeelri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/60) 

30. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Aykurt 
ve 9 arkadaşının; TRT'nin yayınları konusunda Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 
101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/21) 

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 Ali 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. — Hataıy Milletvekili Alü 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 Milletvekilli Müfit Bayraktar ve 9 ar
kadaşının; Orman Bakanının, orman köylülerinin 
sorunları konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 

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

35. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ ve 15 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

36. — Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 
arkadaşının; 17 Kasım 1979 günlü Hürriyet Gazete
sinde yayımlanan, Tarım ve El Sanatları Üretimi Sa
nayi ve Ticaret AŞ'nin yağ dağıtımında aracılık ya
parak haksız kazanç sağladığına ilişkin haber ve id
diaların doğruluk derecesini saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
1Ö3 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

37. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının; Umut Gazetesine ödenen reklam ve ilan 
ücretlerini saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 've 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/66) 

38. — Erzurum Milletvekili Korkut Özal ve 9 ar
kadaşının; bazı kız öğrencilere okul yönetimlerince 
giyimleriyle ilgili olarak baskı yapıldığı yolundaki 
iddiaları saptamak amacıyla Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/67) 

39. — Trabzon Mlfflleftvekili Ertoz Vahit Suiçmez 
ve 65 arkadaşının; Köy İşleri ve Kooperatifler Baka
nının işçi hareketini bölmeye yönelik tutumundan 
ötürü meydana gelen durumun saptanması ve konu
nun aydınlanması için, Anayasanm 88 noi, Millet 
Meclisi çtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/68) 

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



41. — İzmir Mllldtveikilli Erol H. Yeşilpınar ve 9 
arkadaşımın; İzmir Körfezimin temizlenebilmesi için 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasamın 
88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarımca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkim önergesi. (10/70) 

42. — Burdur Milletvekili 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 Milletvekili 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) 

45. — Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı ve 25 
arkadaşının; Özel sektöre yabancı sigara yaptırılması 
konusunu açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 
88 nci, M. Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci madde
leri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/24) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basım 
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 Doğan'ın, gö
revden almam genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 nci maddesi uyarınca sözlü JO-
ruya çevrilmiştir^ 

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

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

ljl. — Maildim Milletvekili Abdlüıllkadir Titmurağa-
oglu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

12. — Çonum Milletvekili Mehmet Irmak'ım, ya
bancı uyruklu kadınlarla evli Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

13. — Çorum Mlletvetkıiılıi Mehmet Irmak'ım, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/44) 

14. — Sivas Mıilteüvefkili Ali Gürbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

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

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

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldamlı'mım, 
DİSKln yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

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



'20. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şif keti
ne İlişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/64) 

21. — Gümüşhane Miletvekiilıi 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 Kösoğlu'nun, 
Ankara Valisine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

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

124. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldaMYnın, 
Hükümet üyelerinin dış seyahatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

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

26. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Genel Sağlıik Sigortasıyla ilgili beyanına ilişkin Sağ-
lıik ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/72) 

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

28. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğlan'ın, 
1 Mayısta DİSK tarafından düzenlenen gösterilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/74) 

29. —. Gaziantep Milletvekili Genigiz Gökçek'in, 
1 Mayıs gösterileri nedeniyle yaptığı açıklamaya 
iiîfkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/75) 

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

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

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

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bademler Köyü Benzin istasyonunun hizmete açılı
şına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/80) 

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

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

36. — Çorum Milletvekili Mehmet Irrnıak'm, (bir 
kısım emniyet mensuplarımn özel koruyucu olarak 
görevlendirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/83) 

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

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

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

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

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

42. — Mardin Mıilletvekili AMümkiadir Timtuırağaı-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

43. — istanbul MiletveMli Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlanyla ilgü beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

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

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

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



47, — Corum MıiMötveküi Metanet Irmak'ın, ba
zı kurumlarda din ve ibadet hürriyetlerinin kısıtlandı
ğı İddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/95) 

48. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

• 49. — Gazfianltep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlf sınır topraklarına Şişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/132) (*) 

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

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

52. — Kahramanmaraş MilMivelüii M. Yusuf öz-
baş'ın, işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözüü soru önergesi. (6/101) 

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

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

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

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

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

58. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, ba
zı memurlara rapor verilmemesi için sağlık kurulla
rına ve doktorlara baskı yapıldığı iddiasına ilişkin 
SağMc ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/106) 

59. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, Em
niyet Teşkilatındaki tayin ve nakdilere ilişkin içişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

6 -
| ı60. — Bölıu Milletvekilli Müfit Bayraktarın, Rize 

Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

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

62. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela-
! zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka

nından sözlü soru önergesi. (6/108) 
63. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ya

bancı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri 
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) 

I 65. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba-

I 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 içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/113) 

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

I 69. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, toplum
sal kalkınmada «Gençlik projesine» ilişkin Başbakan-

I dan sözlü soru önergesi. (6/115) 

70. — istanbul 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
ruya çevrilmistiri 



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

74. — izmir 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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişki a 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

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

77. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

İS. — istanbul 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 işleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/183) (*) 

80. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
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 Kösoğlu'nun, 
italya 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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, içiş
leri Bakanınm, MHP istanbul ti Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

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

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

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

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

89. — istanbul 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 içişleri 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'in, 
Amerika seyahatinize katılan heyete ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/173) (*) 

94. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy işleri 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. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gö^ 
revden alınan bir emniyet mensubuna ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) (*) 

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

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



99. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

100. — Kocaeli Miletvekli 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 Ak-
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 Bakamndan 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'nıin anarşik olaylarla ilgili yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/212) (*) 

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

111. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
gençlik projesi uyguılamaisına ilişkin Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü'soru Önergesi. (6/214) (*) 

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 farklarının 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 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/149) 

116. — Aydın Milletvekili 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. — Izmıir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Umut Gazetesinde yayınlanan ilan ve reklamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

119. — Sivas Milletvekili Al Gürbüz'ün, hava 
kirliliğinin önlenmesine ilişkin 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 Ati Yıimaz'ın, yaptığı 
tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim 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 Alli Gürbüz'ün, yabancı 
ülkelere yapılan resmi gezilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/174) 

124. — İstanbul Milletvekilli Turan Koçal'ın, İs
tanbul - Bakırköy Halkevine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/175) 

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) (*) 

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



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

128. — Giresun Milletvekilli Şükrü Abbasoğlu'-
nun anarşik olaylara ilişkin Başbakandan sö?lü soru 
önergesi. (6/228) (*) 

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

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

131. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, hü
küm giymiş bir kişimin tayin edildiği yolundaki iddia
lara ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner-

. gesi. (6/179) 
132. — İstanbul Millelüveklili Turan Koçal'ın, Halk

evleri Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/180) 

133. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Af-
yonlkarahisar Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılan ta
yine ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/181) 

134. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, An
talya sahiıHerlindeki turistik teslislere 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 sözdü 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 SacÜ Somuncuoğlu'nun, 
Libya'da çalışan işçilerimize 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 Milletvekilli 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 MilkHJveltili İbrahim Bthem Boz' 
un, Ürgüp - Taşkınpaşa Köyü muhtarının öldü
rülmesine ilişkin içişleri Bakanından sözlü sonu öner
gesi. (6/195) 

143. — Antalya Milletvekilli Galip Kaya'nın, An
talya Lisesinde düzentendiğı iddia edilen toplantıya 
ilişkin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/237) {*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

153. — Çorum Mililıetvefciü Mehmet Irmak'ın, 
anarşik olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/206) 

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



154. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, sı
kıyönetimce alınan önlemlerin bütün illerde uygulan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/207) 

155. — Ankara Milletvekili Musıtafa Başoğlu'nun, 
Ankara, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Birliğinin faali
yetlerine ilişkin îçişleri 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 ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/246) (*) 

158. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ile ilgili yapılan 
ihbara ilişiklin 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 M'illetvekıili 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
nayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/218) 

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

163. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, ar
pa nakindeki ihaleye iilşkin Gıda - Tarım ve Hay-
vancılılk Bakanından sözDü sıoru önergesi. (6/220) 

164. — İstanbul Milletvekili Turaın Koçal'ın, Ke
çiören Lisesinden uzaklaştırılan öğrencilere ilişkin 
Mili Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/221) 

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

166. — Çorum Milletvekilli Mehmet Irmak'ın, 
sigara kaçakçılığına ilişkin Gümrük ve Tekel Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/223) 

167. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'mn, 
Devlet Planlama Teşkilâtında görevli üç elemana 
ilişkili Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/254) (*) 
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168. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, dış temsillıcilikleriımizlde görevli persıonele Miskin 
Başbakandan sözlü sıoru 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 Başoğlu'nun, 
Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

171. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Famgo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başjbakandan 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. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğ-
lu'nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime 
ilişkin Mili Eğitim Balkanından sözlü soru önergesi. 
(6/259) (*) 

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

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

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

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

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

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

180. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Rizef 
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 Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/250) 

182. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, yapıdan zamlardan sonraki memur aylıklarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/251) 

183. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Kastamonu Bozkurt İlçesi Kaymakamınla ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/252) 

184. _ Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık Anonim Şir
ketinin ödediği Gelir Vergisine ilişkin 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 Milletvekilli Ali Nihat Ka-
rol'un, TV'de yayınlanan ekonomik konulardaki be
yanlarına iüşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/270) <*) 

187. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, yurt
lardan çıkarılan öğrencilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/261) 

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

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

190. — 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 ilişkim Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/274) (*) 

192. — Manisa Milletvekili Yahya Uslu'nun, ci-
vata sanayicilerinin sorunlarına ilişkin Sanayi ve Tek
noloji Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

193. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya 
Milletvekili Mustafa Üsüündağ'ım yakınlarına bazı 
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 Nizarnettin Erkmen' 
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 Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/289) (*) 

199. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu' 
nun, DİSK Genel Sekreterinin beyanlarına ilişkim 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/290) (*) 

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

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

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

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

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

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

206. — îçel Milletvekili Ali Ak'ın, 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 Yılmaz'ın, görev
lerinden alınan ve yerleri değiştirilen işçi ve memur
lara illişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/299) (*) 

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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210. — istanbul Milletvekili Turan Koçai'ın. 
Anlkara Goilveren Lisesind'eki felsefe sınavı soruları
na ilişkin Milli EğMm Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/301) (*) 

211. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, İs
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 22 numaralı bil
dirisine ilişi'kn Başbakandan sözâiü soru önergesi. 
(6/302) (*) 

212. — İzmir Milletvekili iŞinasi Osma'nın, İzmir' 
de yapılan 1 Mayıs toplantısına ilişkin 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 Mayıs'ta yaptığı yürüyüşe ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/309) 
(*) 

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

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

217. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, «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 Mi l et vekilli AM Yılmaz'ın, Talim 
Terbiye Kurujunun 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. — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, CHP 24 ncü 

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

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

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

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

224. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
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 Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesL (6/320) (*) 

226. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, akar
yakıt darlığı ile artan fiyatlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

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

228. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
Kıbrıs Maraş Bölgesinin Rumlara geri verileceği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/329) 

(*) 
229. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

bazı maddelerin temininde karşılaşılan güçlüklere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/304) 

230. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
IMF ile yapılan anlaşmaya ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/331) (*) 

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

232. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Mısır 
Büyükelçiliğini işgal eden Filistinli gerillalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/332) (*) 

233. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Mısır Büyükelçiliği baskınında Filistin Kurtuluş 
Örgütüne ödün verildiği iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/333) (*) 

234. — İçel Milletvekili Ali Ak'ın, Diyanet İşleri 
Başkanının basın toplantısına ilişkin Devlet Bakanın

dan sözlü soru önergesi. (6/334) (*) 



235. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar "in, res
mi otoların Taşıt Kanununa aykırı olarak kullanıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/335) (*) 

236. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'in, Hüküme
tin kuruluşundan bugüne kadar meydana gelen anarşik 
olaylara ilişiklin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi.' 
(6/336) (*) 

237. — İçel Milletvekilli Ali Ak'ın, 'haki/arında mah
kûmiyet kararı bulunduğu iddia edilen dlin görevlilerine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/337) (*) 

238. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, BCt-
l'is Sigara Fabrikasının temel latma törenine katılanla
ra (ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

239. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, TRT'nin 
ihtiyaç maddeleri ile ilgili haberlerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/339) (*) 

240. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize İlin
de demir - çelik satış yeri açılmasına ilişkin Sanayii ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/340) (*) 

241. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Ardeşen 
Lisesi Beden Eğitimi Öğretmenime ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

242. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize Li
man inşaatına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü 
soru önergesli. (6/342) (*) 

243. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize Vali
si ile YSE Müdürüne ilişkin İçişleri 'Balkanından sözlü 
soru önergesli1. (6/343) (*) 
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244. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize İli
ne tahsis edilen çimento miktarının arfcürılmasına iliş
kin Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/344) (*) 

245. — Anlbara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Ankara'da meydana gelen anarşik olaylarla falillerine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/345) {*) 

246. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'-
nun, yasa dışı bir örgüte ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/346) {*) 

247. — Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'ın, 
26 Kasım 1979 günlü Cumhuriyet Gazeteslhıdie ya
yımlanan bazı iddialara ilişiklin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/321) 

248. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
katil zanlısı Mehmet Ali Ağca'nın Askeri Cezaevin
den kaçışına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/322) 

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

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

251. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, sıkı
yönetim mahkemelerinde görevli hâkim ve savcılara 
baskı yapıldığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/325) 

(Millet Meclisi 24 ncii Birleşim) 




