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2. — Kars Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Sa
rıkamış olayları hakkında gündem dışı konuş
ması. 78:79 
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Atatürk düşmanlığı konusunda gündem dışı ko
nuşması. 79:81,98:102 

B) Tezkereler ve Önergeler 81 
1. — Görevle yurt dışına giden Gençlik ve 

Spor Bakanı, Yüksel Çakmur'a, Yerel Yöne
tim Bakanı Mahmut Özdemir'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi. (3/446) 81 

Sayfa 
2. — Görevle yurt dışına giden Devlet Ba

kanı - Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu' 
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3. — Görevle yurt dışına giden Devlet Ba
kanı Enver Akova'ya, Gümrük ve Tekel Ba
kanı Tuncay Mataracı'nın, vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
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4. — Görevle yurt dışına giden Sosyal Gü
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8. — Görevle yurt dışına gidecek olan Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakam Mehmet Yü-
celer'e, Devlet Bakam Ahmet Şener'in vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
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1. — Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 

arkadaşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce 
basılıp dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli 
önlemleri almadıkları iddiasıyla İçişleri Baka
nı İrfan Özaydmlı ve Adalet Bakanı Mehmet 
Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca 
bir gensoru açılmasına ilişkin önergenin günde
me alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/13) 83:98,102:105 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bingöl Milletvekili Mehmet Sait Göker ve 9 arka
daşının; ülkede şiddet olaylarını önleyemediği ve uy
guladığı fiili sivil sıkıyönetim ile halkın özgürlüklerini 
kısıtladığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan özaydmlı 
hakkında bir Gensoru açılmasına ilişkin önergenin 
(11/12) gündeme alınması, yapılan görüşmelerden son
ra reddolundu. 

7 Kasım 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime 17.52'de son verildi. 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

M. Şevket Doğan İrfan Binay 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

No. : 3 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 11 . 1978 Pazartesi 

Tasarılar 
1. —- Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne ilişkin 

Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair yasa tasarısı. (1/201) (Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonlarına) 

2. — Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı. (1/202) (Adalet ve Dışişleri 
komisyonlarına) 

Teklifler 
1. — Kayseri Milletvekili Kemal Doğan'ın, 

2.7.1958 tarihinde yürürlüğe giren 7129 sayılı Ban
kalar Kanununun 46 ncı maddesindeki üçbinbeşyüz 
liralık limitin otuzbin liraya çıkarılması ve aynı mad
denin sonuna bir fıkra eklenmesine ilişkin kanun tek

lifi. (2/634) (Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonlarına) 

2. — Konya Milletvekili Durmuş Ali Çalık'ın, 
1.4.1975 tarih ve 1873 sayılı Dört Üniversite Kurul
ması Hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi, (2/635) (Milli Eğitim 
ve Plan komlisyonlarına) 

Tezkereler 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 

nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. (3/443) (Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

2. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba-

— 76 — 



M. Meclisi B : 3 7 . 11 . 1978 O : 1 

kanlık tezkeresi. (3/444) (Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Halil Akgül'ün ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi. (3/445) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -

oğlu'nun, bakanların yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/348) 

2. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, Çankırı 
Kültür Sitesi inşaatına ilişkin Kültür Bakanından ya
zılı soru önergesi. (7/349) 

3. — istanbul Milletvekili Turan KoçaFın, 
31 . 10 . 1978 günü meydana gelen anarşik olayların 
faillerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/350) 

4. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, 
«Kurtuluş Mecmuası» ve yayınlarına ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi. (7/351) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiH M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : İsmail Öztoran (Adana), Halil Karaath (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 3 ncü Birleşimini açıyorum. 

m . — YOKLAMA 

BAŞKAN — Akl okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin, salonda bulunduklarını 
yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorunii 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, çoğunluğumuz vardır. 
Sonradan gelen sayın üyeler, bir tezkere üe geldik
lerini Başkanlığa bildirsinler efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylü-
oğlu'nun, Yenimahalle ilçesindeki gecekondu yıkımı 
hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı, söz istekleri vardır. 
«Yenimahalle ilçesindeki gecekondu yıkımı hak

kında gündem dışı söz verilmesini arz ederim.» 
Saygılarımla. 

Ankara 
ismail Hakkı Köylüoğlu» 

Buyurun Sayın Köylüoğlu; süreniz 5 dakikadır 
efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

ISMAtL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime baş

lamadan evvel hepinize sevgi ve saygılarımı arz ede
rim. 

5.11.1978 Pazar günü Ankara'da vahim bir olay 
cereyan etmiştir. Pazar günü, bir mahalle halkı Hü
kümetin hışmına uğramıştır. Hükümet, emrindeki güç
lerle yüzlerce evi vatandaşın başına göçürmüştür. 
Geçtiğimiz Pazar günü Ankara'nın Yenimahalle il
çesinin Yahyalar mahallesi bitişiğindeki Macun kö
yü alanında yüzlerce gecekondu, vatandaşın üzerine 
yıkılmıştır. 1 500 kadar jandarma ve 500'e yakın po
lisle ablukaya alınan mahalle sakinleri, sabahın ala
ca karanlığında baskına maruz kalmışlardır. 

Muhterem milletvekileri, bu baskın, dağdaki ve 
sokaktaki eşkiyaya karşı değildir; genç insanları bo-
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gazlayan, kurşunlayan, katillere karşı değildir; bina
ları, evleri, kahveleri, otobüsleri makineli tüfekle ta
rayan, bombalayan tedhişçiye karşı değildir. Bu bas
kın, bir çatı altına sığınmak zorunda kalan masum 
ve güçsüz, fukara vatandaşa karşıdır. Hükümet, gücü
nü bunlara karşı göstermek istemektedir. 

Yol ve meydan yapsın diye vatandaş parasıyla 
alman, vatandaş hizmetinde kullanılsın diye alınan 
bütün vasıtalar, vatandaşın üzerine sevk edilmiş ve 
başlarını sokmak için yaptıkları gecekondular taru
mar edilmiştir: Bu hareket, evlerin yıkılmasında, 
ocakların söndürülmesinde kullanılmıştır. Vatandaşa 
daha önceden herhangi bir tebligat yapılmamıştır, ha
ber verilmemiştir ve böylece, vatandaş zarara sokul
muştur, Vatandaşın aç ve açıkta kalmaması için ön
ceden hiçbir tedbir alınmamıştır. Yalvarmalar, ya
karmalar ve çocukların çığlığı para etmemiştir; insaf 
ve merhamet gösterilmemiştir. 

Şehrimizde artık gecekondular geceleyin değil, 
gündüzün yapılmaktadır. Vatandaş da, 6188 sayılı 
Kanuna rağmen - belediyelerin ve Hükümetin bu mü
samahasından istifade ederek, her yerde Hazine ve 
belediye arsaları üzerine gecekondu yapmaktadır - bu
na rağmen, Yenimahalle'nin Gazi mahallesinde bir 
belediye arsası vardır, bu arsaya Halkevi binası ya
pılmıştır ve belediye de buna gözyummuştur. Yine, 
Yenimahalle'nin Karşıyaka'sında bir pazar yeri var
dır; pazar yeri ile Yeşilevler arasında mektep için ay
rılmış bir saha vardır; belediyenin ve Hükümetin hi
mayesine sığman bazı vatandaşlar burada betonarme 
dükkân yapmaktadır; işte, belediye buna da müsama
hakâr davranmaktadır; fakat buna rağmen başım 
sokacak bir yer yaptırmak isteyen vatandaşın ge
cekondusuna mani olunmaktadır. 

Biz, kanunların herkese, her zaman eşit olarak uy
gulanmasını arzu ediyoruz, Zaten, Hükümetin vazi
fesi de budur. İstisnalar, işte böyle haksızlıklara, hat
ta daha ileriye giderek, zulümlere kadar uzanmakta
dır, 

Birçok vatandaşımız aç ve açıkta, çaresiz bırakıl
mıştır. Şu anda mahalle, depreme uğramış bir ha-
rebe halindedir. Evleri yıkılan vatandaşlar Hükümet
ten ilgi ve sevgi beklemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu husustaki son sözüm şu
dur: Masumun hakkı ve mazlumun ahi kimsede kal
maz. 

Saygılarımı arz ederim. (AP ve MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
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2. — Kars Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, Sarıka
mış olayları hakkında gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Sarıkamış olayları mevzuunda gö
rüşmek üzere gündem dışı söz verilmesini arz ede
rim. 

Kars 
Bahri Dağdaş» 

Buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
Süreniz beş dakika efendim. 
BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Teşekkür ederim Sa

yın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mayısta, 

Kars'ta yaptığımız tetkik seyahatinden sonra huzuru
nuza gelerek, Kars'taki hadiseler hakkında bilgi arz 
ettiğim zaman demiştim ki, Kars'taki hadiselerin 
içinde ne Cumhuriyet Halk Partisi var, ne Adalet 
Partisi var, ne Milliyetçi Hareket Partisi var, ne de 
Milli Selâmet Partisi var. 

Nitekim, şimdi size birazdan okuyacağım bir yıl
dırım telin muhtevası da, benim o günkü Yüce Mec
lis huzurunda ifade ettiğim hususları teyit etmekte
dir. 

Aldığım 2.11.1978 tarihli yıldırım teli Yüce Mecli
se satır satır okuyarak arz etmek istiyorum: 

«Bu gece Sarıkamış'ta sağ grupa mensup esnaf 
ve tüccarların 30 işyeri tahrip ve yağma edildi. Ola
yın müsebbibi, Devlet Güvenlik Mahkemesince, ko
münistlik suçundan 12 yıla mahkûm olan İhsan De
mirci ve amcaoğlu Necati Demirci'nin Sarıkamış Li
sesi Müdürlüğüne ve Muavinliğine atanmaları ve bu 
kişilerin DEV - GENÇ ile TÖB - DER mensupla
rı ile hareket ederek, her gün Sarıkamış'ta olaylar 
çıkartmaktadır. Nitekim, bu akşam 30 işyerini tahrip 
ve yağma ettiler. Suçluların ilgili mercilere 'intikali
ni istirham eder, selâm ve hürmetlerimizi sunarız» 
diyorlar., 

Şimdi, değerli milletvekilleri, bu, Devlet düşman
ları; bu, millet düşmanları kim ise, Kars'tan ve Tür
kiye'den artık elini çeksin. Milletimiz vahdet istiyor, 
beraberlik istiyor; milletimiz kendi vatanında işkence
yi istemiyor, zulmü istemiyor. Bundan hepimizin 
üzüntü duyduğuna inanıyorum ama, üzüntü duymak 
fayda etmiyor. Hadiseler olup bittikten sonra, «biz 
tedbir aldık» demek de fayda ifade etmiyor. Adamın 
evini yıkıyorsun, oğlunu öldürüyorsun, mağazasını 
tahrip ediyorsun; ondan sonra, «tedbir aldım» diyo
ruz. Böyle Hükümet olmaz, böyle tedbir de olmaz. 

Bilgilerinize sunuyorum; tekerrür etmemesi için 
ilgilileri yeniden uyarıyorum, gereken tahkikatın açıl
masını da tez elden istiyorum. 
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Saygılar sunarım; hürmetlerimle. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, son 
günlerde artan komünist faaliyetleri ve Atatürk düş
manlığı konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — «Son günlerde artarı komünist faa
liyetleri ve Atatürk düşmanlığı ile ilgili olarak gün
dem dışı söz istiyorum. 

Saygılarımla. 
izmir 

Zeki Efeoğlu» 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Efeoğlu; süreniz beş 
dakikadır efendim. 

ZEKÎ EFEOĞLU (tzmir) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar; 

Beni burada konuşmaya sevk eden birkaç olayı 
sizlere sunmak istiyorum. Evvela şunu söylemek isti
yorum: Bu konuşmalarımı Sayın Eeevit'in, Kurultay
da, faşizm meselesinin yanısıra, komünizmden bah-
sötmıemesinin üzüntüsü ile çıkıyorum. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sen dinlemedin o za
man, dinlemedin; açıkça söyledi. Ayıp, ayıp. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Hepimizin masa
larına, hepimizin kutularına, Türkiye Komünist Par
tisinin birer mektubu geldi bütün parlamenterlere. Ne 
diyor bakınız arkadaşlar... Şu veya, bu Halk Partili 
arkadaşlarımı itham için söylemiyorum, içinize sızmış 
'insan olabilir; milli mefkureye inanmış insanlar var; 
ben, olayları anlatıyorum. 

(Ne diyor: «Türkiye Komünist Partisi Genel Sek
reteri îsma'il Bilen'in Başbakan ve CHP Genel Baş
kanı Ecevit'e açık mektubu.» 

Bu, hepimizin kutularına atıldı ve bu komünistler 
Parlamentoya kadar gelebilmek cüretini buldular aziz 
arkadaşlar. Bu mektubu okumuyorum; korkunç keli
meler var içerisinde. Hükümeti uyarmak için söz al
mış bulunuyorum. Yalnız bu değil... 

Aziz arkadaşlar, Türkiye'de, Anayasaya göre, 
komünist partisi yasaktır. Buyurun... (Bir gazeteyi Ge
nel Kurula göstererek) komünist partisinin kuruldu
ğuna dair şu gazete... 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Ne gazetesi o? 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Halkın Kurtulu

şu. 
«Türkiye Devrimci Komünist Partisi îcra Örgütü 

'kuruldu.» îl'an ediyor... 

CELÂL ERTUĞ (Elazığ) — Reklamını yapıyor
sun o gazetenin sen. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Aziz arkadaşlar, 
Devletin varlığını yok edecelk komünizme müsama
ha ettiğimiz an, hiçbirimiz burada - siz de yoksunuz, 
biz de yokuz, Devlet de yok - olmalıyız. O sebeple, 
meselelerin üzerine siyasi düşüncelerle değdi, mesele
lerin üzerine vatanperver düşüncelerle gid|elim. 

Aziz arkadaşlar... 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Reklam yapı

yorsun, o gazetenin reklamını. 

ZEKÎ EFEOĞLU (Devamla) — Mesele reklam 
değil. Gidiniz Kızılaya, geçiniz Kızılay'dan geçebilir-
seniz. Bir tek sergide Atatürk'ün resmi yok, Inönü-
nün resmi yotk, Fevzi Çalkmak'ın resmi yok, Tünk 
büyüklerinin resmi yok; Mao var, Engels var, Lenin 
var, Che Guavera var, Stal'in var aziz arkadaşlar. 

Geliniz, bir meselede birleşelim; geliniz, komü
nizme karşı birleşelim. (CHP sıralarından gürültüler) 

Bakın arkadaşlar «Partizan...» (Bir gazeteyi Ge
nel Kurula göstererek) Dikkat edin/iz Allah aşkına : 

Kurtuluş yolunu 29 Ekim'ler değil, Türkiye'nin 
kurtuluş yolunu Cumhuriyet Bayramları değil, büyük 
Ekim Devrimi aydınlatıyor; 1917 Rus ihtilali aydınla
tıyor. Türkiye'de Cumhuriyet Bayramını kuüayanmz-
sınız; Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı, gericilerin bay
ramıdır» diyor ve arkasından şunları ekliyor aziz ar
kadaşlar» «Türk halkının sınıfları her yıl Cumhuriye
tin ilan edilişini büyük bayramlarla kutlar, ardı ardı
na demeçler verirler. Komprador burjuvazi ve toprak 
ağalarının sözcüleri, her yıl 29 Ekimlerde Cumhuri
yetin erdemlerinden, parlamenter demokratik rejimin 
faziletlerinden dem vurur. Cumhuriyetin kurucusu, 
antiemperyalist Mustafa Kemal kişiliğinden, ululu
ğundan bahsederler; sahte antiemperyalist demeçler 
verip, milletçe birik ve beraberlik içinde olduğumuz 
vesaire üzerinde nutuklar çekerler. Utanmadan, yıl
lardır kanlarım, iliklerini sömürdükleri milyonlarca 
halka dönerek, böyle bir rejim altında yaşadığımız 
için, şükretmemiz gerektiğini söylerler.» Ne diyor ba
kınız... 

Aziz ve Muhterem Halk Partili arkadaşlarım, 
milli mefkureye inanan insanlar olarak, geliniz, Hü
kümetinizi uyarınız. Bunlar Kızılay Meydanlarında 
satılıyor. 

Balkınız ne diyor: «Kemalizm ne demektir? Kema
lizm demek, azgın bir antikomünizm demektir. Başını 
bizzat Mustafa Kemal'in çektiği Kemalistler, Mus
tafa Suphi ve 14 yoldaşını bir komplo ile kahpece öl-
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dürdüler. Kemalizm demek, bir sahtekârlik şebekesi 
demektir. Kemalizm demeık, Sosyalist-Sovyetler .Birli
ği ile kararlı bir dostluk politikası değil, ikiyüzlü ve 
sahte bir dostluk politikası gütmelk demektir. Ke
malizm demelk, işçi sınıfına karşı azgın bir düşmanlık 
demektir. Kemalizm demek, devlet tekeli kurarak dev
leti güçlendirme, küçük üretici ve sanatkârları ezme 
politikası demektir. Kemalizm, halk için her türlü 
ilerici demokratik düşüncenin zincire vurulması de
mektir. Kemalizm demek, tarihi yeni baştan kaleme 
almak demektir. Kemalistler, tarihi yeni baştan kale
me almışlar, bütün dillerin Türkçeden doğduğunu sa
vunan Güneş - Dil Teorilerini ortaya atmışlar. Ne 
mutlu Türküm diyene. Bir Türk dünyaya bedel. Ne 
kapitalizm, ne sosyalizm türünden, ırkçı, faşist slogan
lar ile formüle edip piyasaya sürmüşlerdir.» Uzun 
bu... 

Aziz ve Muhterem arkadaşlar, geliniz, bir yerde 
birleşelim. Geliniz, Halk Partisi Kütahya, Milletvekili 
Nizamettin Çoban'ın, Küba'da «Dünya, komünist 
almayan devletlerde ihtilal nasıl yapılır, komünizmin 
nasıl propagandası yapılır?» gidilen yerde, o yeri ten
kit ediniz, niçin gittiğini sofunuz. 

Tünkiye^de kendisi yılda 900 bin ton kömür çı
karan, madeni olan bir insanın, Küba'da, Rusya'nın 
tertip ettiği, dünya komünist gençlerini toplandırdığı 
Havana toplantısına niçin gittiğini soralım. Türkiye'
nin içinde bulunduğu durumu, içinize kapalı politik 
düşüncelerle değil, vatan ve milli mefkure düşüncele
riyle ele alalım. 

Biz, faşizme de karşıyız, komünizme de; ama hiç
bir Halik Partili arkadaşım, bana, Türkiye'de faşizmi 
öven, Hitler'i öven, Mussoflini'yi öven bir tek kitap 
bulamaz. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, toparlayın lütfen. 

ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Türkiye'nin hiç
bir fuarında «Yaşasın faşizm», «Yaşasın Hitler», 
«Yaşasın Mussoli'ni» sözlerini gösteremez. Türkiye'
de komünizm tehlikesi var... 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, toparlayın. 
ZEKİ EFEOĞLU (Devamla) — Türkiye'de, fa

şizm sloganı altında komünizm faaliyeti yatıyor, dev
leti yıkma faaliyetleri var. Eğer bu Devlet yıkılırsa, 
bunun altımda hep beraber kalacağız. Vatanı koru
mak, milleti korumak hepimizin boynumun borcudur. 

Adalet Partisi olarak, Hükümetin bu gibi tedbirleri 
aldığı zaman yanındayız. 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım aziz arka
daşlarım. (AP ve MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Efeoğlu. 
NİZAMETTİiN ÇOBAN (Mahya) — Sataşma 

var Saıyın Başkan, 
BAŞKAN — Bir dakika eferidim, bir dakika. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan. Sayın hatip... 
(AP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Efendim, bura

da blir sayın üye ile konuşuyorum; rica ediyorum, 
lütfen... 

Evet efendim, buyurunuz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın hatip, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunu töhmet altında bı
rakacak beyanda bulunmuştur. Şöyle ki; «Geliniz 
Cumhuriyet Halk Partililer..» diye hitap etmiştir. San
ki Cumhuriyet Halk Partililer, onun orada okuduğu 
fikirlerin yanında imiş de, o, Cumhuriyet Halk Parti
lileri uyarıyormuş gibi bir his ortaya çıkarmıştır. Mü
saade ederseniz.,. 

•BAŞKAN — Sayın Uysal, ben, sayın hatibin ko
nuşmasında Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grupu
nu töhmet altında bırakan bir ifade bir beyan, bir 
mana görmedim. O itibarla mazur görün, söz vermi
yorum efenldim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş
kan... 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Çoban. 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş

kan, hatip konuşmasında şahsımla ilgili bir sataşmada 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, Küba'da bir toplantıya ka-
tıMığınızidan bahsetti. (CHP sıralarınidan gürültüler) 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) «Soralım» 
dedi, töhmet altım'da bıraktı. 

BAŞKAN — Efendim, ben şimdi, şu anda gün
dem dışı sözle ilgili olarak söz vermiyorum efendim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Gündem 
dışı değil efendim, 

BAŞKAN — Hayır efendim, gündem dışı sözle 
ilgili olarak bir sayın üyeye söz veremiyorum efen
dim. Beni mazur görün. 

Teşekkür ederim Sayın Çoban. 

ıNİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş
kan, bir dakika... Beni dinlemek medburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Sayın Nizamettin Çoban, yarın söz 
isteyebilirsiniz efendim, rica ediyorum. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Hayır 
efendim, bir konuyu izah edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Evet... 
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NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Şu anda 
bir parlamenter olarak bir suçlama ile karşı karşıya 
bulunmaktayım. Kamuoyunda istismar konusu olabi
lecek bu konuyu bu kürsüden açıklamak mecburiye
tindeyim; cevaplamak istiyorum, rica ediyorum. (Gü
rültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika sayın arkadaşlar, bir da
kika efendim... 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Benim 
haysiyetimi de en az onları düşündüğünüz kadar dü
şünmek ve korumak mecburiyetindesiniz. 

BAŞKAN — Ben burada bütün arkadaşlarımın 
haysiyetini farksız ve eşit bir şekilde düşünürüm Sa
yın Çoban; rica ederim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Söz ver
memekle, korumuyorsunuz. 

BAŞKAN — Zatı âlinizin Küba toplantısına ka
tıldığınızdan bahsetti. Bunda ben bir hakaret görmü
yorum. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Hayır 
efendim, hakaret ediyor, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, bir 
dakika... 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Konuşma
yı lütfen okuyun. 

BAŞKAN — Bir dakika... 
Efendim, ben Başkan olarak, Sayın Nizamettin 

Çoban'a bir sataşma olduğu kanısında değilim. O iti
barla... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Zabıtları 
okuyun, 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
Zabıtları getirteceğim, bilahara tezekkür etmek 

suretiyle durumu o zaman kararlaştıracağım. Rica 

ediyorum efendim... 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Sayın Baş

kan, «Havana'ya gidişinin hesabını soralım, birlikte 
soralım») diyor. Neyin hesabını soruyor? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, mesele halledil
miştir. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — 64 ncü maddeye 
göre usul hakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ne usulü efendim? 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — 64 ncü maddeye 
göre söz istiyorum, Başkanlığın tutumu hakkında. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 

taraflı hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Tarafsız olduğumun inancı içinde
yim. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Yapmıyorsunuz, 
tarafsızlık yapmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır... Sayın Ço
ban'a, tutanağı tetkik ettikten sonra söz verip ver
meyeceğimi kararlaştıracağım. Rica ediyorum Sayın 
Öymen... 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Konuşma
cıların ne söylediğini kavrayamıyorsunuz Sayın Baş
kan; algılama yeteneğinden de yoksunsunuz. 

BAŞKAN — Hepsini kavrıyorum, azami dikkat
le de takip ediyorum. Tamam, rica ediyorum efen
dim... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şu niyetini
zi değiştirin, biraz da Anayasaya, İçtüzüğe uyun; Baş
kanlığı koruyun. Bakın, oylama için direnmiyoruz 
da; direnirsek oyla alırız. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görevle yurt dışına giden Gençlik ve Spor 
Bakanı Yüksel Çakmur'a, Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/446) 

BAŞKAN — 8 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır; ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım efen
dim. 

25 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Gençlik ve Spor Ba
kanı Yüksel Çakmur'un dönüşüne kadar; Gençlik ve 

Spor Bakanlığına, Yerel Yönetim Bakanı Mahmut 
Özdemir'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 

2. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na, Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik etme
sinin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/447) 
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25 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Köy 
işleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz'un vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulur. 
3. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı 

Enver Akova'ya, Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay 
Mataracı'nın vekillik etmesinin uygun görülmüş ol
duğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/448) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı Enver 

Akova'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Güm
rük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı'nın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
4. •— Görevle yurt dışına giden Sosyal Güvenlik 

Bakanı Hilmi İşgüzara, İmar ve İskân Bakanı Ah
met Karaaslan'm vekillik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (31449) 

25 . 10 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 Ekim 1978 gün ve 4/901 sayılı yazımız. 
Görev ile yurt dışına giden Sosyal Güvenlik Ba

kanı Hilmi İşgüzar'ın dönüşüne kadar; Sosyal Gü
venlik Bakanlığına, 22 Ekim 1978 tarihinden itibaren 
İmar ve İskân Bakanı Ahmet Karaaslan'm vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş 
olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
5. — Görevle yurt dışına giden Kültür Bakanı 

Ahmet Taner Kışlalıya, Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Alev Coşkun'un vekîllik etmesinin uygun görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/450) 

25 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Kültür Bakanı Doç. 
Dr. Ahmet Taner Kışlalı'nın dönüşüne kadar; Kültür 

Bakanlığına, Turizm ve Tanıtma Bakanı Alev Coş
kun'un vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
6. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin'e, Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/451) 

26 . 10 . 1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Baş

bakan Yardımcısı Hikmet Çetin'in dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine uygun görülmüş olduğunu arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
7. — Görevle yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

Gündüz Ökçün'e, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat 
Işık'ın vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/452) 

26 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı Prof. 
Gündüz Ökçün'ün dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
8. — Görevle yurt dışına gidecek olan Gıda - Ta

rım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yücelere, Dev-
•et Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/453) 

26 . 10 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Balkanı Mehmet Yüceler'in dönüşüne 
kadar; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 
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Devlet Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur efendim. 
9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlının, 

6/97 esas sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi. (4/128) 

1. — Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arka
daşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp 
dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri al
madıkları iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
genin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me. (11/13) 

BAŞKAN — Gündemimizin Özel Gündem kısmı
na geçiyoruz. 

Gündemimizin Özel Gündem kısmının 1 nci sıra
sında yer alan 11/13 esas numaralı, Bursa Millet
vekili Ali Elverdi ve 10 arkadaşının Gaziantep Ceza
evinin anarşistlerce basılıp dört mahkûmun kaçırıl
masında gerekli önlemleri almadıkları iddiasıyla, İçiş
leri Bakanı İrfan Özaydınlı ve Adalet Bakanı Meh
met Can haklarında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca Gensoru 
açümasına ilişkin önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusundaki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru Önergesini tekrar okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
CHP Ağırlıklı Hükümetin işbaşına geldiğinden 

bu yana, tüm ülkede ne huzur ve ne de güven kalmış
tır. 

Geçim şartlarının dayanılmaz şekilde zorlaştığı 
hayat, vatandaş için âdeta bir külfet olmuştur. 

İşbaşına gelirken hayatı ucuzlatacağını vadeden, 
bugünkü Hükümet, anarşiyi bir günde durduracağını 
ve ana ve babaların akan gözyaşlarına son vereceğini 
taahhüt etmiştir, 

Oysa ki, işbaşına geldiğinden bu yana ana ve ba
baların gözyaşları duracağına sel gibi akar olmuş
tur. 

BAŞKAN — Sözlü soruya ilişkin bir geri alma 
tezkeresi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Millet Meclisinin bugünkü gündeminin sözlü so

rular bölümünün 59 ncu sırasında yer alan 6/97 
esas numaralı sözlü sorumu geri alıyorum. 

Muğla 
Ahmet Buldanlı 

BAŞKAN — Geri verilmiştir efendim. 

Her gün birkaç vatan evladı menfur ellerin ci
nayetine kurban gitmekte kurşunlanıp öldürül
mektedir. 

Vatandaşın hayatı tedhişçi ve tedhişçilerin ağır 
tehdidi altında merhametine kalmıştır. 

Asayişsizlik, huzursuzluk bütün ülkeyi hâkimiyeti 
altına almıştır. Can ve mal güvenliği yoktur. Kitle 
katliamları olmaktadır. Masum vatandaşlar katle
dilmektedir. 

Bütün olanlara rağmen Hükümet hiçbir ciddi, ön
leyici tedbir alamamaktadır. Acz içinde âdeta se
yircidir. Olayları, olağanmış gibi bir tavır içinde
dir. 

Hükümet, elim olaylar cereyan ettikten sonra da 
gerçek failleri tekibedeceğine ve onların kaynaklan
dığı, teşvik gördükleri mihraklarla meşgul olup mü
cadele edeceğine, bahaneler, mazeretler ve gerçek 
faillerin dışında, hayali suçlular icat etmektedir. 

Hükümetin etkin ve yansız tedbir alındı şeklinde 
yuvarlak her beyanını takip eden gün bankalar so
yulmakta, kahveler bombalanmakta, vatandaşlar kur
şunlanmaktadır. 

İstanbul'da Başbakanın anarşiden artık söz edile
mez beyanatını takiben 150 metre mesafede banka 
soyulduğu bir gerçektir. 

Anarşi müesseselere sıçramış, resmi kuruluşlar 
da tedhiş saldırılarından masun kalamamıştır. 

Olaylara hiçbir önleyici tedbir alınmadığı için, 
süratle cezaevlerine sıçramış ve üst - üste çeşitli iller
deki cezaevlerinde olaylar çıkmış, mahkûmlar ceza
evleri idarelerine el koymuş, yaralananlar, öldürmeler 
ve firar olayları peşi peşi sıra cereyan etmiştir. 

Hükümet bu olaylar ve olanlar karşısında o ka
dar bigane ve çaresiz kalmıştır ki, adeta, geliyorum 
şeklinde haber vere, vere Gaziantep Cezaevlerine 
baskın yapılmıştır. 

V. — GENSORU, GENFL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖN GÖRÜŞMELER 
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Bu olayda iki gardiyan ve bir jandarma eri ted
hişçi baskıncılar tarafından şehit edilmiş ve dört 
mahkûm kaçırılmıştır. 

Bu olayda önceden gereken hassasiyeti göstere
rek gerekli tedbirleri almamış olan, İçişleri Bakanı 
İrfan Özaydınlı ve Adalet Bakanı Mehmet Can hak
larında Anayasanın 89 ncu ve İçtüzüğün 107 nci 
maddesi gereğince Gensoru açılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bursa Bingöl 

Ali Elverdi M. Sait Göker 
Nevşehir Erzurum 

Esat Kıratlıoğlu Rıfkı Danışman 
Bursa Zonguldak 

Özer Yılmaz Abdulmuttalip Gül 
Sakarya Nevşehir 

Güngör Hun ibrahim Boz 
Sakarya Kütahya 

Nuri Bayar İrfan Haznedar 
Ankara 

Turgut Toker 

BAŞKAN — Dinlediğiniz gensoru önergesinin 
gündeme alınıp alınmaması konusundaki görüşmeler
de, Anayasada belirtilen sıraya göre, önerge sahibi, 
siyasi parti grupları adına birer üye ile ilgili bakanlar 
konuşacaklardır. 

Konuşma süreleri İçitüzüğün 61 nci maddesi uya
rınca hükümet ve siyasi parti grupları adına 2Cfşer 
dakika, önergedeki imza sahiplerinden biri için 101 
dakikadır. 

Önerge sahibi olarak hangi sayın arkadaşımız ko
nuşacak? 

RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Ben konuşa
cağım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rıfkı Danışman. 
Sayın Danışman, konuşma süreniz 10 dakikadır 

efendim. 
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 4 ay önce verdiğimiz gensoru 
Önergesini bugün görüşmek nasip oluyor. 

Değerli arkadaşlarım, 4 ay aradan geçmiş olması
na rağmen, üzülerek ifade edeyim ki, hadiseler bizi 
haklı çıkarmıştır. Bugün öyle bir noktaya gelmiş bu
lunuyoruz ki, her gün meydana gelen hadiselerin her 
biri ayrı ayrı birer gensoru verilebilecek genişlikte ve 
ağırlıktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Gaziantep olayları dolayı-
sıyla verdiğimiz önergenin özel birtakım unsurları 

vardı, Hatırlayacaksınız, Gaziaritep'de 2 jandarma 
öldürülmüş, gardiyanlar öldürülmüş ve hapishanenin 
kilitli kapıları, demir kapıları açılarak içeriye girilmiş 
ve istenilen 4 kişi alınarak kaçırılmıştı. Burada Dev
letin güvenlik kuvvetlerine taarruz vardır, Devletin, 
güvenlik kuvvetlerinin koruduğu bir ikamete^ muha
faza edilmesi lazım gelen bir yere taarruz vardır ve 
Devletin, bu durumda güvenlik kuvvetlerinin nasıl 
bir görev yaptığına, bu olay bir ölçü olarak gösterile
bilir, 

Bu hadise bir kere olmuş değildir. O günden bu 
güne birçok hadiseler cereyan etmiştir. Birkaç gün 
önce 13 kişi yeniden Sağmalcılar Cezaevinden elini 
kolunu sallayarak kaçmıştır. Bu 13 kişinin kaçışı 
âdeta Hükümeti ve iktidarı sevindirir bir hale bü
rünmüştür. Sağcıların, ülkücülerin veya sağ görüşlü 
insanların kaçtığını ifade ederek; âdeta Hükümet ve 
hükümetle beraber olanlar sevinmektedirler. Ülkü
cüler kaçmıştır, suç işlemiştir. Devletin suç işleyen 
kim olursa olsun yakasına yapışması, onu muhafaza' 
etmesi ve cezasını çekinceye kadar başında bekle
mesi zarureti vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu önergeyi görüşürken is
terdik ki, Sayın İçişleri Bakanı kürsüye çıksınlar ve 
desinler ki; Sizin dört ay önce vermiş olduğunuz bu 
önergenin aktüalitesi, güncelliği kaybolmuştur, Mec
lisin zamanını almaya ihtiyaç yoktur. Biz gerekli ted
birleri aldık, sizlin bize bugüne kadar söyledikleriniz 
üzerinde durduk, değerlendirdik ve bugün hadiseler 
durmuştur, bu önergenin görüşülmesine ihtiyaç kal
mamıştır. Üzülerek ifade edeyim ki, hadiseler bizi hak
lı çıkarmıştır, İçişleri Bakanını haklı çıkaramamıştır. 

Bugün İçişleri Bakanımız burada yoklar, burada 
olsalardı da zaten bir şey söylemeleri mümkün de
ğildi; çünkü gensoru önergelerinin görüşülmesi sıra
sında sayın İçişleri Bakanı kendisine ayrılan 20ı da
kikanın sadece 5-10 dakikasını kullanabilecek gücü 
kendisinde bulabilmektedir, söyleyecek bir şeyi mev-
cuit değildir. 

Değerli arkadaşlarım, geçen celseden bu yana 
2Q'den fazla kişi 4 gün içerisinde öldürülmüştür. Bu
gün Türkiye sathı, vatan sathı bir yangın yerine çev
rilmiştir. Bize intikal etmeyen, basına intikal etme
yen birçok hadise cereyan etmektedir. Hükümet yok 
mesabesindedir. 

Değerli arkadaşlarım, bir celse önce sayın CHP 
sözcüsü buyurdular ki; anarşi, Türkiye'de bir numa
ralı meseledir. Evet, Türkiye'de anarşi bir numaralı 
meseledir. Bu Meselenin sahibi kimdir? Bu meselenin 
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sahübi Parlamentodur, Hükümettir, TRT'dir, savcı
dır, hâkimdir; velhâsıl Türkiye'yi yöneten, Türkiye'de 
gücü elnde bulunduran her teşekkül, her müessese bu 
hadisenin sahibidir. Ama bu hadisenin sahibi olan
lar, ancak hisseleri ölçüsünde bundan mesuldürler. 

Biz, muhalefet olarak bize düşeni yapmanın gay
retti içindeyiz. Bu önergeleri vermekle hadiseyi Mec
lîs kürsüsüne getiriyoruz, görüşme imkânım açıyoruz. 
Tartışmanın gelişmesi sonucu, bir noktaya varacağı
mıza inanarak bu çalışmayı yapıyoruz. Ama bugün 
iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larımız hiç şüphe etmiyorum ki biraz sonra toplana
caklar ve bu önergeyi de yine reddedeceklerdir ve 

* meselenin görüşülmesine imkân vermeyeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım, anarşinin bir numaralı me
sele olduğunu kabul eden iktidar; acaba bu anarşinin 
yok edilmesi, gerekli tedbirlerin alınması yolunda bir 
gayret sarf ediyor mu? Bunu söylemek mümkün de
ğildir. Çünkü her gün Hükümetin yemi birtakım ha
diseler ihdas ederek, yeni birtakım meseleleri ortaya 
atarak ortamı gerğinîeştirdiği görüyoruz ve bu tip 
konuların konuşulmasına manii olucu şekilde hareket 
elttiğini görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Aksoy geçen celsede
ki görüşmesinde buyurdular ki: «Anayasanın 123 ncü 
maddesi vardır. Bu 123 ncü madde de fevkalade hal
den bahsedilmektedir. Türkiye'de sadece ekonomik 
meseleleri düşünerek fevkalade halin gerektirdiği, za
ruri kıldığı kanunları çıkarmak değil; çıkarılacak 
kanun aynı zamanda anarşiyi de içine alıcı şekilde ve 
bugün yetkili durumda bulunan hâkim, savcı ve hü
kümet' gibi mercilere daha geniş salahiyetler veren 
bir kanunun getirilmesine biz taraftarız. Böyle bir 
teklif yapıldığı takdirde buna evet deriz» dediler, 

Değerli arkadaşlarım, Anayasamız her hadise için 
ayrı bir müessese gettirmiştir. Bizim Adalett Partisi 
olarak, öteden beri üzerinde durduğumuz ve ısrar elt-
tiğimiz Devlet Güvenlik Mahkemelerini, Anayasanın 
136 ncı maddesinde bulunan Devlett Güvenlik Mah
kemelerini kurmak zarureti vardır. Başka yerlere, 
Anayasanın başka müesseselerine müracaata ihtiyaç 
yoktur^ 

Gensoruların Meclîslerde görüşülmesi, tartışılması 
imkânı verildiği takdirde hiç şüphesiz ki, muhalefet 
olarak fikirlerimizi ifade edeceğiz ve iktidar partisi
nin de adım adım bize yaklaşması o zaman mümkün 
olacaktır. Hadiselerin daha büyük boyutlara ulaşma
sı ve içinden çıkılmaz hale gelmesi nokjtasına gelindi
ğinde, iktidar partisinin Adalett Partisine yaklaşması 

veya onun düşüncelerine itibar etmesinin zamanı geç
miş olacaktır ve bu süre içerisinde memleketin peri
şanlığı biraz daha artmış olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakan bir rapor 
meselesini ortaya atarak, Türkiye'de anarşi üzerin
deki dikkatleri başka noktalara çekmenin gayretini 
gösterdi. Samimi olarak ifade edeyim ki, bu tip dav
ranışlar bizim Devletlimizi yaralayacak mahiyettedir. 
Devletin arşivlerinde bulunan ve şu veya bu sebeple 
meydana getirilmiş birtakım istihbarat raporlarını 
meydanlarda, parti kongrelerinde, kürsülerde tartış
manın manası yoktur. Bu devlet» adamlığı ile, dev
let yönetimi ile bağdaşmaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu raporlar doğru olabilir, 
yanlış olabilir; hangi şartlarda ve ne maksatla tanzim 
edildiğini münakaşa etmek mümkündür. Bundan ev
vel bu tip yüzlerce rapor mevcuttur; ama açıkça şu
nu da söyleyeyim ki, bu raporların konuşulmasından, 
tartışılmasından biz hiçbir zaman müteessir olma
yız. Bizi alakadar eden bir tarafı mevcut değildir. 
Ancak biz, Devlet yaralanacağı için, Devlet yara ala
cağı için, ve devlet otoritesi sarsılacağı için bu tip 
meselelerin münakaşa edilmesine, ileri geri konuşul
masına taraftar değiliz. Bu, yanlış bir iştir. Bu mesele 
üzerinde Hükümetin titizlikle durması ve Sayın Baş
bakanı bu konuda iktidar partisi arkdaşiarımın ikaz 
etmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Danışman, bir dakikanız kal
dı, lütfen toparlayın efendim. 

RIFKI DANIŞMAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Sayın Ecevit buyurdular ki: «Anarşiyi ber
taraf etmek için alacağımız tedbirler içerisinde tılsım
lı bir tedbir mevcut değildir.». Dünyada tılsımla hal
ledilecek zaten bir mesele yokitur. Ancak, bizim, 
anarşiyi bertarak edecek tedbirlerimiz sistemimizin 
içerisinde vardır, Anayasamızda vardır, kanunlarımız 
bu sistemi getirmiştir. Bunun üzerinde durulması la
zım gelir; tılsım aramaya, hayal kurmaya, başka yol
lara sapmaya ihtiyaç yoktur. Bu neden böyle olmuş
tur? Çünkü, iktidar ve onun desteklediği Hükümet 
anarşiyi ortadan kaldırma niyetinde değildir, bu ni
yet yoktur. Hükümette şayet niyet varsa, mutlaka 
bunun tedbirlerini almak yolunu bulabilir ve biz ken
dilerine yardımcı oluruz. 

Hükümetin ciddi tedbir almaya diyeti yoktur; çün
kü, kendisinin önüne çıkanlar vardır, kendisinin ete
ğinden çekenler vardır, bunlardan kurtulması müm
kün değildir. Bunlardan kurtulması mümkün olma
dığı için de, bizim istediğimüz ölçüde ve anarşinin ge-
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rektiği istikamette ve ağırlıkta bir tedbiri getirme im
kânını bulamamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Danışman, toparlayın efen
dim; toparlayın, rica ediyorum. 

RIFKI DANIŞMAN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, İçişleri Bakanımız, bir va
kitler Türkiye'yi «Hassas bölgeler» diye ikiye ayır
ma gibi bir gafletin içerisine düştü. Bugün Türkiye' 
nin her karış toprağı komünizme, bölücülüğe, anar
şiye ve Devletin varlığına kastedecek her türlü te
şebbüse karşı hassastır. «Türkiye'de hassa bölge, has
sas olmayan bölge» diye ayırmak mümkün değildir. 
«Hassas bölge» diye ayırdığı, zikrettiği bölgelerin in
sanları mustariptir, eza duymaktadırlar ve bu yer
lerde alınmış olan tedbirler sadece yangının etrafını 
çevirmekten ibarettir; yangın seyredilmektedir. Tür
kiye'nin birçok yerinde bugün bize intikal etmeyen 
mustarip insanlar, sıkıntılı, dertli insanlar mevcuttur, 
Hükümet' bunlardan habersizdir veya habersiz gibi 
görünmek mecburiyetinde kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Danışman toparlayın, rica 
ediyorum, lütfen. 

RIFKI DANIŞMAN (Devamla — Değerli arka
daşlarım; şayet bu önerge üzerinde geniş şekilde ko
nuşmak fırsatını verirseniz, hiç şüphesiz ki bir nok
taya varmak anarşinin tedbirlerinin neler olabileceği 
üzerinde belki de bir araya gelmek mümkün olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım bu hususları dikkate alarak 
önergemizi kabul istikametinde oy kullanmalarını is
tirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. (AP ve MHP sıralarından al
kışlar)' 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Danışman. 
Siyasi parti grupları adına... 
NÎZAMETTÎN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 

Başkan... 
IBAŞKAN — Sayın Çoban, bu görüşmelerin biti

mini müteakip zatıâlinize söz vereceğim. 
NÎZAMETTÎN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 

Başkan bu görüşmelerin bitimini müteakip... 
BAŞKAN — Efendim, bunu kesemeyeceğini; rica 

ediyorum ısrar etmeyin. 
NÎZAMETTÎN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 

Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum ısrar etme

yin. 
(NÎZAMETTÎN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş

kan, tutanakları getirttiniz. Okuduğunuz tutanaklarda 
büyük bir dthamla karşı karşıyayım^ 
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BAŞKAN — Efendim oturumun bitimine kadar... 
NÎZAMETTÎN ÇOBAN (Kütahya) — Efendim... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Çoban. Zatıâliniz 

Başkanlık Divanı üyesisiniz. «Oturumun bitimine ka
dar size istenilen yerde söz verilebilir»ı der İçtüzük. 
Binaenaleyh, rica ediyorum, görüşmeleri kesmeyelim. 
Tamam, rica ediyorum efendim. 

İNÎZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş
kan, bir konuyu izah etmek istiyorum. Rica ediyo
rum dinleyin benli. 

jBAŞKAN — Evet. 
İNÎZAMETTIN ÇOBAN (Kütahya) — Bana mal 

edilmek istenen suç bugün için... 
BAŞKAN — Sayın Çoban, zatıâlinize söz vere

ceğim dedim., O zaman izah buyurursunuz. Tamam 
efendim, rica ediyorum, rica ediyorum. 

Adalet Partisi Grupu adına Denizli MÜUetvekili 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt, buyurun efendim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Aykurt, süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA MUSTAFA KEMAL AY

KURT (Denizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
üyeleri; Adalet ve İçişleri Bakanları haklarında veri
len Gensoru üzerindeki görüşlerimi arza başlamadan 
evvel şahsım ve grupum adına Yüce Heyetinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Yine sözlerime başlamadan evvel, geçen oturum
da bu ıkürsüde cereyan eden bir olay hakkında iki 
cümle söylemek istiyorum. Bir sayın sözcü - ben ma
halle çocuğu gibi konuştu demeyeceğim ama - bu kür
süde, «Anarşi istismarı yapmayalım, memleket bu
gün Lübnan'ın eşiğine gelmiştir», buyurdular. Bunu 
söyleyen sayın sözcü ki, 8 Haziran 1966 yılında Er
zurum Öğretmenler Lokalinde yaptığı konuşmada 
öğretmenleri anarşi çıkarmaya tahrik etmiş. Bu söz
cü ki, 5 Nisan 1967'de yazdığı bir makalede, liberal 
partilere tanındığı kadar sosyalistlere de fikir ve ha
reket hürriyetini kabul etmek zorunluluğu bulundu
ğunu söylemiş, «Bu sosyalistler Türkiye'deki (komü
nistlerdir» şeklinde de yazı yazmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Aykurt zatıâlinizden 
bir hususu rica edeceğim. Şu anda görüşmemiz bir 
başka Genseru önergesiyle ilgilidir. Şimdi zatıâlini-
zin böyle konuşması o sayın üyenin de, «Bana sataş
ma vaki olmuştur. Sözlerimin tavzihi gereklidir» di
ye söz isteme gibi bir durumuyla karşılaşacağız. O 
itibarla, sadet dahilinde konuşmanızı rica ediyorum 
Sayın Aykurt. Rica ediyorum, rica ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bir cümle ilave ederek esasa geçeyim efendim. 
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Aynı sözcü 3 Nisan 1968 tarihinde Almanya'da 
tertiplenmiş bir mitingde, Kızıl Rudi ile beraber kol-
kola dolaşmıştır. Şimdi, bu sözcünün, bu kürsüde 
1978 senesinde gelip de Türkiye'nin Lübnan'ın eşiği
ne geldiğini kabul etmesini bir aşama sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin aczi ve hadise
lere teşhis koyamaması, sağcıları zalim, solcuları ma
sum sayma gafleti yüzünden ülkemizde terörist ey
lemler alabildiğine çoğalmış, önceleri büyük şehirler
de görülen tedhiş olayları, bugün yurdumuzun her 
tarafına yayılmış, memleketimiz artık yaşanmaz bir 
ülke haline gelmiştir. 10 ayın toplam olayları değil, 
10 ay içindeki günlük olayların her biri başlıbaşına 
ayrı ayrı Gensoruyu gerektirecek ölçüde önemli, hat
ta olayların her biri başlıbaşına Hükümetin çekilip 
gitmesine kâfidir. 

Sayın milletvekilleri, bu kürsüden açıklıkla ilan 
ediyorum : Ülkemiz böyles'ine karanlık günlere gel
mişse, bunun tek sorumlusu ve tek sebebi Cumhuri
yet Halk Partisi ve bu Hükümettir. Yine açıklıkla 
söylüyorum : Ülkemizde ne çeşit, ne miktar, ne renk 
bölücü, yıkıcı, terörist, Leninist, Marksist teşekkül ve 
cereyanlar varsa, bunların tümü Cumhuriyet Halk 
Partisinin himayesi altındadır. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Faşist de
sene lan. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum; o şekilde hi
tap edilmez efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Genel Başkanının 
himayesindeki bu teşekküller, bu Hükümet zamanın
da legal çalışır hale gelmişler ve memleketimizi kan 
deriizi haline sokmuşlardır. Hükümet işbaşına geldi
ğinden beri hiçbir zaman solcuları suçlayamamış, 
olayların sebebini daima sağda ve milliyetçilerde ara
mak dalaletine düşmüştür. Olayların karşısında aciz 
ve beceriksiz kalmış, söz verdiği dernek ve dernek 
mensuplarını üzmemek için, göz göre göre düzen yı
kıcılarının karşısına çıkamamıştır. 

Boğulmak üzere olduğu bu kan denizinde Ecevit, 
kendisine bir can yeleği, kendisine bir kurtuluş simi
di aramaktadır. Sayın Ecevit kendi kurultayında, 
bunca olaylardan, yaşama umudunu kaybetmiş va
tandaşların gözünü boyamak ve solculara şirin görün
mek için ortaya bir rapor meselesi çıkarmıştır. 

Sayın Özaydınlı'nın 5 . 11 . 1978 günü yaptığı 
açıklamasından anlamaktayız ki, bu bir rapor değil, 
bu bir tanıtma broşürüdür. Sayın Ecevit, raporla ta
nıtma broşürünü birbirinden ayırt edecek seviyede ol

malıdır. Rapor, bir -görev, iş, durum hakkında o gö
revi, işi incelemek veya o durumu tespit etmekle gö
revlendirilen kimse tarafından hazırlanmış açıklama 
veya görüşlerdir. Raporun Türkçe'deki anlamı bu
dur. Tanıtma broşürü ise, belli bir kimsenin direk
tifiyle hazırlanmış ve o merciye sunulmuş bir belge 
olmayıp, mukteza tayininde bulunmaz. Broşür, özel 
araştırma mahsulü olarak hazırlayanların şahsi fikir
lerini ihtiva eder. Bu sebeple de, ne vereni, ne de 
verileni ilzam eder. 

Sayın milletvekilleri, bahsedilen raporun tarihi 
1970'dir. Şimdi ise biz 1978 yılındayız, 197Ö'den 
1978 yılına kadar 12 defa hükümet değişikliği olmuş, 
bu süre içinde ara rejim ortaya girmiş ve sıkıyönetim 
ilân edilmiştir. Devlete intikal eden her olay takip 
edilmiştir. Takip edilen olayların hiç birisinde milli
yetçilerin ve Adalet Partisine mensup bir tek kişinin 
yakasına yapışılıp hesap sorulmamıştır. (AP sırala
rından alkışlar) 

MUSTAFA ŞENYURT (Malatya) — O zaman
ki İçişleri Bakanı onları vatansever ilân etti. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bu, alnı ak insanların, vatansever milliyetçilerin be
raat ilamıdır; ama, alnında kapkara leke olan insan
ların yakalarına iddianameler, hatta mahkûmiyet ilam
ları asılmıştır, bu da bir vakıadır. Devlet arşivlerin
de hangi suçtan, hangi eylemden kimler hakkında 
ne gibi iddianemeler tanzim edilmiş ve ne gibi hü
kümler verilmişse bunlar bellidir, burada da var. 

Yine Dev - Genç dosyasında, TÖS dosyasında, 
THKO dosyalarında kimlerin bulunduğu da bellidir. 
İşte bu belgeler elimizdedir, arşivlerde de vardır, 
onların içinde sizler varsınız. 

1 Mart 1971 ve 25 Mart 1972 günü bazılarınız 
hakkında iddianame tanzim eden savcılara, hüküm 
tesis eden hâkimlere neler söylediğiniz Meclis zabıt
larında yazılıdır. 

Hal böyle olmasına rağmen, yapılan açıklamada, 
broşürün sadece 6 cildinden bahsedilmektedir. Buna 
göre anarşiye adı karışanların ve tutuklananların ço
ğunluğu sağcılardır, milliyetçilerdir (6 ciltteki muh
tevaya göre). 

Broşür üzerinde «Demire! hükümetlerince bir iş
lem yapılmadığından, anarşi bugünkü hale gelmiştir.» 
Hüküm bu, işte kan denizinde aranan simit budur; 
işte kan denizinde boğulmak üzere olan insanın can-
yeleği araması, ona sarılması budur. Bunun üzerin
de durmak istiyorum. 
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Askeri savcılık ve askeri mahkemelere vaki teca
vüz, tutum ve davranışlarınız için sıkıyönetim ko
mutanlıklarının yayınladıkları bildiriler devlet arşiv
lerinde mevcuttur. 

12 Mart Muhtırasından evvel illegal örgütler ha
line gelerek, anayasal düzeni yıkıp, Marksist, Leni-
nist ve Maoist bir düzeni kurma arzusunda bulunan 
şahıslar teker teker yakalanmış, âdil Türk mahkeme
lerinin ve Yüce Türk Milletinin huzurunda işledikleri 
fiillerinin hesaplarını vermişlerken, 1974 affı ile bun
ların tümünü sokağa salan ve ülkeyi bugünkü hale 
getiren sizler değil misiniz? 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Oradan 
yirmi defa söylendi bunlar. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Kırk defa daha söyleyeceğim, yüz defa daha aynı 
şeyi bu kürsülerden söyleyeceğim, ta ki kafanıza gi
rene kadar. (AP sıralarından «Bravof» sesleri) 

Yalnız burada değil, meydanlarda söyleyeceğiz, 
köylerde söyleyeceğiz, evlerde söyleyeceğiz, dağlar
daki çadırlarda söyleyeceğiz, ta ki siz anlayasıya ka
dar. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Masal on
lar, masal. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bizler daha o zaman; «Bu affı çıkarırsanız, mesele
nin içinden çıkamazsınız;» demiştik. Bu beyanımız 
27 Mart 1974 tarihli Millet Meclisi zaptının 362 ilâ 
363 ncü sayfasında yazılıdır. 

Anarşistlerin yakasına yapışan hükümetleri katil, 
polisi zalim anarşisti masun ilan eden sizler değil miy
diniz?. 

10 aylık hükümetiniz sırasında 881 kişi can ver
miştir. Katil kimdir, zâlim kimdir, masum kimdir? 
881 ölü. Bunun hesabını siz vereceksiniz. Bir gün 
bu hesap sizden sorulacak, yaptıklarınızın hesabı 
sizden istenecektir, bunu unutmayın. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, meselenin bir başka tarafı 
daha var. 6 ncı ciltten bahsettim. Daha doğrusu, 
Ecevit'in gizlediği veya açıklamaktan korktuğu bir 
başka tarafı daha var meselenin. Tanıtma büroşü* 
rünün sadece 6 ncı cildinden bahsedilmektedir. 6 ncı 
cilt varsa, 1, 2, 3, 4, 5 nci cilt de vardır demektir; 
bunlar nerede? 7 nci cilt de var. Ha, şimdi, açıkça 
itham ediyorum, Sayın Ecevit, 1 ilâ 5 nci ciltlerin 
içindekilerini neden açıklamıyor? Eğer cesaretiniz, 
eğer yüreğiniz, eğer haysiyetiniz, eğer kendinizden 
korkmama durumunuz varsa, bu ciltlerin içerisinde 
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neler yazdığını söylemek zorundasınız. (AP sırala
rından «Bravoj» sesleri, alkışlar. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Bu ciltlerin içerisinde, bu buroşürlerin içerisinde 
kimlerin isimlerinin bulunduğunu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupundan kimlerin isimlerinin bulunduğunu 
söylemeye mecbursunuz, hem de şimdi, şimdi söy
lemeye mecbursunuz. (AP sıralarından «Bravop» 
sesleri, alkışlar) 

SAFFET URAL (Bursa) — Sen söyle sen, bili
yorsan... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Bu ciltlerin içerisinde kimler genel müdür olmuş, 
kaç tane vaıli var, kaç tane müsteşar var, kaç tane 
Cumhuriyet Halk Paıibiısi Grupundan isiimilıer var, bun
lar ne yapmışlardır, kimlerle beıaıber çalışmışlarıdır? 
Millet bunu sizlerden öğrenmek istiyor, bunu açıkla
maya mecbursunuz. (CHP sıralarından gürültüler) 

Tekrar ediyorum, eğer bu ciltleri açıklaıyamazs&n 
nız, ya bir korkumuz vardır, ya da bir memfaaıt hesa
bınız vardır. Bu kadar açıkça itham ediyorum, cevap 
verin. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Menfaat hesabı 
olanlar burada değil, sizin aranızda, sizin. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sayın milletvekilleri, raporun... 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Rapor mu, 
tanıtma broşürü mü? 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, rica ediyorum. 
Rioa ediyorum, sayın arkadaşlarım. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Raporun çok gizli olduğu, kapağındaki yazıdan anl'a-
şi'limafcta ve görülmektedir. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

izah ediyorum, anlamıyorsunuz ki, dinlemiyorsu
nuz ki; dinlemiyorsunuz ki. 

iBakınız: Milliyet Gazetesinde «çok gizli» kaydı 
Var. «Tanıtma ıbroşürü» başlığı var, altında Ecevit'in 
de rapor dediği laf var. Tenakuza bakınız. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Rapor mu, 
broşür mü? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sen dinle beni, dinle Söyleyeceklerim var. 

Şimdi bu derece gizlilik arz eden bir rapor aca-ı 
ba neden basına geçti, nasıl geçti? Devlete aiit olan 
ve çak gizlilik arz ödlen bu broşürün gizliliğini 8 sene 
devlet korumuştur. Bunun üstümden hükümetler ge
lip geçmiştir. Devletin böylesine gizili, sırrını kasten 
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ve yalnız bir bölümünü gazetelere intikal ettirenin 
sorumlusu kimidir? Bunun bir sorumlusu var. 

Görülüyor ki sevgili arkadaşlarım, devlet sırrı onu 
•koruma şuuruna erişmeyenlerin eline geçmiştir. Ha-< 
zindir bu. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Görülüyor ki devlet sırrı, onu koruma şuuruna eriş
meyenlerin eline geçmiştir. Hazin tablo budur. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Ecevit'in kendisini kur
tarmak için yapıştığı simit onu kurtaramayacaktır. 
Çünkü, «yıkılası düzen» teraneleri ile Türkiye'de sı
nıf şuurunu uyandıran, sınıflar arasında kavgayı baş
latan, bütün kanunların üsltünde doğa kanununu sa
vunan ıbu zatın (kendisidir. Suçluyu dışarda değil ken
di içinde aramalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, karanlık kapılar arkasında, 
(karanlık odaların kapıları arkasında kurulan bu Hü
kümetin ilk beyanı ile son beyanı arasında çok çap
raşık, çok çelişik beyanlar vardır. 

Hükümetin ilk beyanı, «tik işimiz can güvenliğini 
sağlamaktır» şeklinde görülmıefcitedir.. 

BAŞKAN — Sayın Aykurit, iki dakikanız kaldı 
efendim, lütfen toparlayın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Böyle başlayan bu beyanlar çelişerek devam etmiş: 

Sayın EceıvLt, 18 Haziran 1978 günü şöyle seslen
miştir: «Toplüimda huzur ve güvenlik sağlanmıştır. 
Antik anarşiden söz edilemez.» 

Aynı zatın 2 Kasım 1978 günü söylediği beyanat 
ise, yalnız bir aczin değil, aynı zamanda bir teslimiye
tin ifadesini taşımaktadır. Ne diyor? «Anarşiye kar
şı tılsımlı bir çözüm yokltur.» Böyle söylüyor. 

Sayın miUetvekilleri, memleket; kan gölü haline 
getiren, ıbu Hükümeti oluşturan zihniyet ile bu Hükü
metin başıdir. «Yıkılası düzen» denilerek köylüyü 
kışkırtan, işçiyi kışkırtan, memuru görev yapmama
ya teşvik eden, polisi bölen, öğretmenle öğrenci ara
sını bozan; Malatya'da, Antep'te, Zeytinburnu'nda, 
Üsküdar'da, Kuğulüpark'ta meydana gelen olaylarda 
anarşistleri koruyan Cumhuriyet Halk Partisidir. 

iktidarda iken evvela 1974 affı ile tüm anarşisitleri 
sokağa döken, Taksim Meydanında kızıl bayrakların 
altında kızıl marşlar 'söyleyen, Nazım Hikmett'i va
tan şairi ilan edip, doğa kanununu savunan ve «Top
rak işleyenin su kullananın» diyerek köylüyü kanun-
ısuzlüğa, yağmaya teşvik elden; Gollüce, Atalan, El
malı ıköylülerinli toprak işgallerine sevk eden, 15 -16 
Haziran kanlı olaylarında DlSK'in yanında yer ala
rak, «Ben de işçi olsaydım bunlarla beraber yürür
düm» diyen, «Bir gün kızıl güneş doğacaıkıtır» pan-
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kartları altında Talksimlde, Sıtvas'ta Tandbğan mey
danlarında mitingler tertip eden bugünkü Hükümet 
'Başkanı Bülent Eoevilt'ltir. 

BAŞKAN — Sayın Aykurt toparlayın lütfen, ri
ca ediyorum, lütfen., 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Tamamlıyorum efendim. 

İşte, Türkiye'nin hazin manzarası ve bu manza
ra içerisinde mesuliyet taşıyan insanların hazin hali. 

Sevgili arkadaşlarım, ibiz bu sebeplerle verilmiş 
bulunan önerge lehinde, Adalet Partisi olaraık, müs
pet oy, olumlu oy kullanaoağız. 

Eğer, hadiselerin aydınlığa kavuşmasını işitiyorsa
nız, hadiselerin aydınlığı gözlerinizi kamaştırmayacak 
ise, bu önergeye olumlu oy verin, hakikat meydana çık
sın, yoksa vebaliniz büyük olacaktır. 

Bu duygularla hepinizi saygılarla selamlıyorum. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurit. 
Milli Selâmet Partisi Gruıpu tdına Trabzon Mil

letvekili Sayın Lütfi Göktaş, buyurun efendüm. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş-

ıkan, sataşmadan ötürü söz hakkımı arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Aikstoy, tezkerenizi aldım efen
dim, tamamdır efendim, bilahara söz vereceğim; rica 
eidiyorurn. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Peki, teşek
kür ederim: efendimi 

BAŞKAN — Sayın Göktaş, söz süreniz 20 daki
kadır, buyurun efendim. 

MSP GRUPU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

(Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve arikaidaşlannın, 
Gaziantep Cezaevinin anarşisltlerce basılıp (4) mah
kûmun kaçmamasında gerekli önlemleri almadıkları 
iddiasıyla, İçişleri Bakanı İrfan Özaydinlı ve Adalet 
Bakanı Mehmet Can haklarında, Anayasanın 89 ncu 
ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uya
rınca açılması istenilen Gensoru hakkındla Milli Se
lâmet Partisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milleıtvekilleri, işbaşındaki Hükümetin, ku
ruluşunu sağlayan etkenlerin başında, çekilmez hale 
gelen anarşiyi önleyeceğine dair millbtiimize verdiği 
söz vardır. Gerçekten, ülkemiz son yıllarda karides 
kardeşi vuran, can »güvenliği tehlikede olan, gündüz 
dahi sokaklarda güvenlikle gezilemeyen, her gün bir
kaç memleket evladı ideolojik nedenlerle öldürülen 
bir ülke haline gelmıiştir. 
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Anarşik olaylar, Vatandaşlarımız için dayanılmaz 
hale gelen geçitti santiarı ve hayat pahalılığını ikinci 
plana itmiş, anarşiden kurtulmak, anamesdemiz hali
ne gelmiştir. Böyle bir vasatta Cumhuriyet Halik Par
tisinin 1977 sıeçioıleri sırasında seçim beyannarnele-
rinde Ve siyasi konuşmalarında anarşiyi kıısa zaman* 
da örıleyeceğini, anaların göz yaşlarını dindireceğini 
sık sık, ısrarla ve ıbüyük bir maharefle millete vaat 
•etmesi, seçimlerde fazla milletvekili çıkarmaısına se
bep olduğu gibi, Hükümet olmasında dahi başlıca 
amil olmuştur. 

Bu vaatlerle kurulan bu Hükümet 10 aydır işba
şındadır. Bu ısüre içindle anarşik olaylar, azalması şöy
le dursun, büyülk bir tırmanma göstererek 10 misline 
çıkmış, binlerce ölü ve milyonlarca maddi zarar hu-
ısule gelmiştir. Aisayişsıizliik, huzursuzluk bütün ülke-
ıde yaygın hale gelmiş, can ve mal güvenliği kalma
mış, kitle halinde insanlar öldürüllm'eye başlanmıştır. 

Hükümıet bu olaylara âtdiöta seyirci kalmaktta, et-
ıkin önlemler alamamaktadır. Son zamanlarda anar
şik olaylar yeni boyutlar kazanarak cezaevlerine de 
sıçramış, üslt üste patlak veren ayaklanmalar, rehin 
alınan gardiyanlar Ve kaçırılan mahkûmlar bu ku
rumlara da anarşi sokulduğunu göstermektedir. 

Bundan 3 ay önce bir kısım anarşistler Gaziantep 
Cezaevine baskın yapıp 2 jandarma eri ile 1 gardi
yanı şehit ettikten sonra 4 mahkûmu kaçırmışlardır. 
Cezaevlerindeki bu olayların sonu gelmiyor, gittikçe 
artan bir hızla buralarda da asayişsizlik ve firar olay
ları davam elemektedir. Bü isteri olaylardan güncelliği
ni koruyan ve ülkemizin en modern cezaevi olan, her 
türlü güvenlik önlemlerinin alınmasına müsait İstan
bul Sağmalcılar Cezaevinden muayyen bir görüşe sa
hip olan tutukluların demir parmaklıkları rahatlıkla 
kırarak, elini kolunu sallayarak dışarı çıkması ve kendi
lerini bekleyen vasıtalara binerek olay yerinden uzak
laşması, diğer bir görüşe sahip tutuklu mil'tanların 
ilse, 'bulundukları bölümden- firar etmek için kimseye 
isezdinmeden, günlerce ve metrelerce tünel kazması 
az rastlanan olaylardandır. 

Böyle bir sonuç, ya görevlilerin yardımı ile, ya 
ıda onların ihmali ile meydana gelebilir. Büyük güç
lüklerle güvenlik görevlilerinin kanları ve canları pa
hasına yakaladıkları suçluların böyle büyük bir gaf
letle kaçırılması çok acı bir sonuçtur. Bu acı sonuç, 
idaıha çok can ve mal kaybına yol açacağına işaret et
mektedir.' 

Anarşinin ıbugüntoü boyutlara ulıaşmaisının nede
ni, anarşiye yanlış teşhis konması ve önlenmesi için 
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köklü tedbirlerin alınmamasından ileri gelmektedir, 
Bugün yurdumuzu bir iç harbin eşiğine getiren, 

bölüme tehlikesinin ıkaptsına sürüklemiş bulunan bu 
korkunç anarşinin temelinde, milletimizin evlatları
nın kendi içlerimden doğmuş bir olay olmadığı, bilâ
kis bizi bölmek isteyen dış güçlerin meydana getir
dikleri bir alaylar serisi vardır. 

Bizi bölmek isteyen dış güçler, âdeta kendi ara
larında anlaşmışlar; 'biri bir tarafı destekliyor silah 
veriyor, anarşist yetiştiriyor, öbürü de diğer tarafta 
sıilah veriyor ve aynı milletin çocuklarını bir'birine kır-
dırttırıyor. Böylece Türkiye'nin büyük tarihî hamle
si yok etmek istenmektedir. 

Bugün çektiğimiz anarşi ıstırapları, aslında geçti
ğimiz yılardaki materyalizme sapışın acı »bir fatura-
sııdır. Onun için biz anarşinin temel ilacım manevi 
Ikalkınmaya daha çok önem vererek, insan unısurunu 
iyi yetiştirmeklte görmekteyiz. Ancak bu temel husus 
anarşiyi önlemede uzun vadeli bir tedbirdir. 

Anarşinin önlenmesi için kısa vadeli acil tedbir
lere gelince: Türkiye'ye kaçak silah sokulması kesin
likle önlenmeliıdir. Yurdumuzun her yerinde ciddi bir 
silah araması yapılarak gizli silah depolarının yok 
edilmesi, bütün yurdun anarşiye karşı tecrübeli, taraf
sız idareci- kadrolarla donatılması, idarenin anarşiste 
taraf itutmaması ve taraf tatmadığına milletin inandı
rılması, bütün kuruluşlar anarşi konusunda devletin, 
milletin bölünmezliği konusunda kesinlikle tavır al
ması, lâzımdır. 

Anarşiyi önlemek- için demokratik esaslara, in
san halklarına saygılı kanuni düzenlemeler getirilme
lidir. -

Bazı siyasi parti liderleri,, çeşitli vesilelerle anarşi
yi tahrike sebep olan beyanlarındlan vazgeçmeli ve 
Mecliste grupu bulunan siyasi parti liderlerinin bir 
araya gelerek anarşiyi önlemek hususunda önlemler 
almaları lâzımdır. 

Anarşinin önlenmesi hususundaki önerilerimizi bu 
surette belirttikten sonra, yukarıda belirtltiğimiz Ga
ziantep Cezaevine yapılan baskın olayında önceden 
gerekli tedbirleri almamış olan İçişleri ve Adalet Ba
kanları hakkında Anayasanın 89 ricu ve İçtüzüğün 
107 nci maddeleri gereğince verilen gensoru önerge
sinin gündeme alınmasına Milli Sfelâmet Partisi Gru
pu olarak olumlu oy vereceğimizi arz eder, Grupum 
aıdına Yüce Meclise saygılar sunarım. (AP Ve MSP sı
ralarından alkışlar)! 
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BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Göktaş. ı 
Cumhuriyet Halik Partisi Grupu adına Sayın Ga

ziantep Milletvekili Ahmet Karahan, buyurun. I 
Sayın Karahan, söz süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA AHMET KARAHAN 

(Gaziantep) — Teşekkür öderim Başkan. I 

Sayın Başkan, Mıll'at Meclisinin değerli üyeleri; I 
Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arkadaşının, Ga
ziantep Cezaevinin anarşistierce bauılıp 4 mahkûmun 
kaçırılmasında gerekli önlemleri almadıkları iddia
sıyla Sayın İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ve Adalet I 
Balk'anı Sayın Mehmet Can halklarında Anayasanın I 
89 ve Mil'M Meclisi İçtüzüğünün 107 nci maddeleri 
uyarınca açılmasını istedikleri gensoru ile ilgili ola- I 
raık, Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini 
sunmak üzere söz almış bulunmaktayım; Yüce Mec- I 
lisi, Grupum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, gensorunun verilmesine ne-ı I 
'den olarak gösterilen Gaziantep Cezaevi baskını hak
kında kısaca lbilgi sunmak istiyorum. I 

Olay, 11 Eylül 1978 günü saat 16.30 sularında ce
reyan etmişlLir. Aşırı 'sol eğlimli eylemciler, görevli bir 
jandarma erini ve 2 gardiyanı şehit ettikten sonra I 
cezaevine girmıişler ve yine kendileri gibi eylemci ve I 
ısiılalhlı, gasp ve adam öldürme suçlarından tutuklu I 
olan ve yargılanan (4) arkadaşlarını kaçırmışlardır. 

Bu öM'ürmle ve baskın olayı ile ilgili hazırlık soruş-1 

turması açılmış ve ılık etapta ihmali olması olasılığı 
ile cezaevi karakol komutanı ve bir jandarma eri de 
tutuklanmış bulunmaktadır. 

Hadise kısaca bu olmasına rağmen, önergede şu 
sözcüklere yer verilmiştir; aynen okuyorum: «Cum
huriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetin işbaşına gel
diğimden bu yana tüm ülkede ne huzur ne de güven 
kalmıştır. Daha ilginç olanı ise, geçim şartlarının da
yanılmaz şekilde zorlaştığı hayat, vatandaş için âdeta 
kıüüfiet olmuştur. >* 

Hayat pahalılığı ve geçim şartlarının dayanılmaz-
liğının İçişleri ve özellikle Adalet Bakanlığı ile ilgisi
ni kurmak ve anlamak gerçekten çok zor. Hele bunu, 
anarşik olayların arıtmasına, sağ bir partinin gerekçe 
olarak kullanması ise, tam bir polemik değil de ne
dir? 

Sayın milletvekilleri, burada bir milletvekili olarak 
polemiğe yer vermeyeceğim. Zamanın elvermesi ölçü
sünde gerçek olanları söyleyip, doğru yolda olanla
rı savunacağım. 

Nitekim Türkiye bugiün Cumhuriyet döneminin 
hâlâ en dar ve zor ekonomik 'boğazını zorlamaktadır, j 
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Bu darlığın ve zorluğun mimarları ise Sayın Demirel 
ve ortaklarıdır. 

Onlar, iktidarda kaldıkları uzun süre içerisinde 
tam bir seçim ekonomisi, tam bir seçim politikası uy-
gualmışlardır. Petrolde bunu yapmışlar, Türk köylü
sünün oyunu almak için, oyuna getirerek gübrede 
bunu uygulamışlardır. Haksız ve sebepsiz Hazine 
sübvansiyonlarıyla hayali fabrika temelleri devletin 
ekonomisini derin bir çıkmaza sokmuş ve Türkiye 
o günün Başbakanı tarafından kamuoyuna açıklan
dığı gibi 70 sente muhtaç bir ülke durumuna düşürül
müştür. 

Bunun dışında ve ayrıca 12 milyar doları aşan 
dış borçlar ve 5 milyar doların vadesi gelmiş muaccel 
borçların faturası da bu Hükümete Hükümet olduğu 
gün takdim edilmiştir. 

Bir ülke ki, bu borcuna inzknanıen bir yıllık bü
tün ihracatından sağladığı dövizle ülkesinin ancak 
o yıl için petrol ihtiyacını karşılar durumda bırakıl
mışsa, bunalımın ve ekonomideki dar boğazın vaha
metini anlamakta hiç kimse güçlük çekmez, ama siz
ler çekıiyorsunuz. 

Sayın milietvekileri, bu ekonomik çaprazın do
ğal sonuçları olan büyük siyasi depremleri eğer bu
gün Türkiye yaşamıyorsa ve demokrasi sağlıklı ola
rak hâlâ işliyorsa, bu, TÜrk halkının demokrasiye olan 
inancından ve hatta tutkusundan gelmektedir. 

Biz, iktidar olarak, sizler d!e muhalefet olarak bu
nun kıymetini bilmek, buna layık olmak zorundayız. 
İşbaşına geldiği günden beri dar boğazı zorlayan ve 
geçmeye çalışan Cumhuriyet Hükümetinin Devleti
mizi esenliğe çıkarmasındaki çabasına Ana Muhale
fet partisinin tarihi ve milli sorumluluğunun idraki 
içerisinde ona yardımcı olması gerekmez mi? Muha
lefetin başının akıl almak iktidar hırsı, kendisine bu 
tarihi ve milli sorumluluğumu da unutturmuş görünmek
tedir. Netekim, bu önergedeki anarşinin ve pahalılı
ğın Ecevit Hükümetinin işbaşına gelmiş olmasıyla 
başlamış olduğu soyut savda da aynı sorumsuzluk
tan kaynaklanmaktadır. Bunun dedikleri gibi ve böy
le olmadığını tüm ulusumuz gibi şüphesiz önergede 
imzaları olanlar da bilmektedirler. Bir kere hiçbir 
hükümet kendi iktidarları, döneminde, ama rejiminin 
adı ne olursa olsun, ne tedhiş ister, ne terör ister, ne 
de hayat pahalılığı olsun ister. Bunun aksini düşün
mek eşyanın tabiatına aykırı değil mi? Dahası da var. 
Anarşi ve hayat pahalılığı gibi bir canavarın gelişme
sini ve etkinliğini artırarak tüm ulusu etkisi altına al
masını, bu kürsüden iddia ediyorum ki, yurtsever, cid-
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di ve sorumluluğunun bilincinde olan bir muhalefet 
de istemez. Bu istemezliğini görtermelik olsun diye de 
yapmaz. Göstermelik sözcüğünü özellikle seçtim. 
Şöyle iki; sen anarşistten şikâyetçi imiş gübi bir taraf
tan bu kürsüden konuşacaksın, diğer taraftan ise Hcıti-
ctarda bir başka türlü, muhalefette ise bir başka tür
lü silahlı komandolar yetiştirerek veya bunların yetiş
mesine göz yumarak anarşiyi bugünkü boyutlarına 
ulaştıracaksın... Sayın muhalefetin başı bunu bilerek 
yaptı iseniz, sayın muhalefetin başı bunu bilerek, yap
tınız ıdemeye insanın dillim varmıyor, aıma bilmeye!ek 
yapmış iseniz sizi uyarıyorum!: Lütfen hatanızdan ar-
tılk dönünüz. Zira anarşinin karşısına anarşiyle çııkıl-
maz. Zira anarşi ikinci bir anarşiyle önlenmez. Anar
şinin karşısına anarşiyle çıkmak büyük ve affedilmez 
hata idi. İşte sizler bunu işlediniz. Eğer bunu bilerek 
ve bilinçli olarak yaptı iseniz, siz devletin, icra orga
nının başında iken bile Cumhuriyet Devletime ye onun 
her 'türlü anarşiyi önlemeye muktedir zinde güven
lik kuvvetlerine inanmadınız demektir. Oyisa devlet 
bir otorite kavramlıdır. Ülke sınırları içerisinde ken-
dlisindıen başka meşru olan diğer bir 'kuvvete, kavram 
olarak bile izin vermez. Aksini savunmıak olanaksız, 
bilim dışı olduğu gibi; düşünmek de mümkün değil
dir. 

Her devlet, kenıdisiiıni koruyacak organlara; idari, 
aıdli, ekonomik, iç güvenliği sağlayacak polis ve jan
darma gücüne ve silahlı kuvvetleriyle de dış güvenli
ğini sağlayacak bir orduya sahiptir. 

Anayasa ve diğer yasalar çerçevesinde bu tüzelkişi
lik, devlet denilen üstün otorite varlığını sürdürür ve 
kendisini de, tebaasını da korumaya muktedirdir. 

O halde Cumhuriyet Devletimizi, hiçbir sorumlu
luğu olmayan sözde milliyetçi olan komandolarla, oba 
başlarıyla ve düğer ülkücü kuruluşlarla kurtarmak ve 
korumak düşüncesine ve uygulamasına nereden ve ni
çin saplandlınız? 

Bu, korumak değil, idldıia ediyorum ki devleti ele 
geçirmek yöntemidir. Bu, ülkeyi anarşi ortamına sü
rüklemek ve devleti,, devlet olmaktan çıkartma yön
temidir. 

Sayın milletvekilleri, sonuç olarak bugün anarşi
nin önüne hâlâ geçilememişse, bu geçmiş iktidarın 
yukarıda arz ve izah ettiğim yanlış tutumuyla bu
günkü muhalefet anlayışından kaynaklanmaktadır. 
öyle bir muhalefet anlayışı ki, mevcut iktidarın 
düşmesini ve düşürülmesini anarşik olaylarla bağlan
tılı gören ve vatandaşın can kaybındaki rakamda 
arayan, artışta arayan bir muhalefet! Böyle bir mu
halefet dünyanın neresinde görülmüştür? 
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Böyle bir muhalefet, iktidara gelinme olasılığını 
buna bağlayan bir muhalefet anlayışı; anarşinin ön
lenmesi için Hükümetine de, Ulusuna da yardımcı 
olmaz. Nitekim olmuyorsunuz. İktidar olduğumuz 
günden beri anarşiden yakınan muhalefet veya mu
halefetin başı hangi ciddi yasa tasarısı ile Yüce Mec
lise başvurmuş da biz buna karşı çıkmışız? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Dev
let Güvenlik Mahkemesi. 

AHMET KARAHAN (Devamla) — Gensoru 
anarşiyi önlemenin yöntemi değildir. Gensoru mües
sesesi etkin bir denetim müessesesidir. Bununla hü
kümetler düşürülür ve yeni hükümetlerin kurulmasına 
olanak hazırlanır. Ne yazık ki, sizler bu müesse
seyi de amacına uygun kullanmıyorsunuz. Cumhu
riyet Halk Partisi muhalefet olarak, son üçbuçuk, 
dört yıl süren MC İktidarı döneminde topu topu 
3 Gensoru önergesi verdiği halde, sizler 9 aydan beri 
iktidarda olan Cumhuriyet Halk Partisine 9 Gen
soru vermek suretiyle, erişilmesi güç bir de rekor 
tazelediniz. 

Buna göre ve bana göre amaçladığınız husus, 
Hükümeti düşürmek değil, Meclisi çalıştırmamaktır. 
Kamuoyunda şiddeti ve gerginliği yaymak ve yaygın
laştırmaktır. Bu yoldan, ülkenin esenliği için, vaz
geçin istiyoruz. Ciddi konular getiriniz, ciddi konu
lar getirdiğiniz süre içerisinde bizden destek de bula
caksınız. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Adalet Partili ko
nuşmacı ve önerge sahibi, özellikle Cumhuriyet Halk 
Partisi Genel Başkanının, Başbakan olarak, anarşi
de taraf olanlardan sadece birisine sahip çıkıp, sa
dece birisini suçlayıp diğerinden söz etmediğini bu
rada, bütün basın, radyo, TRT kendisinin konuş
masını verdiği halde, yanıltmak için, yeniden eski 
taktiği içinde konuşmuştur. Oysa, Cumhuriyet Halk 
Partisinin Genel Başkanı ve Başbakan, gerek küçük 
kurultayda, gerekse olağanüstü kurultayda, «Anarşi
nin sağı solu olmaz, anarşi anarşidir.;» demiştir. Sağ
daki patlayan silahın cana kıyıma sebep olduğunu 
söyleyip, soldakinin olmadığını söylemek, zaten man
tık dışıdır. Bunu, biz, Cumhuriyet Halk Partisi 
milletvekilleri ve Sayın Başbakan söylemiştir. Bunu 
söylemeyen, tek taraflı hareket eden, başlangıçtan 
beri, iktadar döneminden beri eteklerini bazılarına 
kaptırdığı için Sayın Demirel'dir, o söylememekte
dir. 

Biz bu sebeple, Gensorunun ciddi sebebe dayan
madığı düşüncesinden hareketle ret oyu kullanaca
ğız. 
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Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına, Kahra

manmaraş Milletvekili Sayın Mehmet Yusuf Özbaş, 
buyurun efendim. 

Sayın Özbaş, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET YUSUF 

ÖZBAŞ (Kahramanmaraş) — Adalet Partisi millet
vekillerinden Sayın Ali Elverdi ve arkadaşlarının, 
İçişleri Bakanı Sayın İrfan Özaydınlı ile Adalet Ba
kanı Sayın Mehmet Can hakkında, anarşik olaylarla 
ve cezaevinden firarla ilgili olarak verdikleri Gen
soru önergesi konusunda Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupunun görüşlerini arz ederken Yüce Meclisi Par
tim ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 

Milliyetçi Hareket Partisinin, iç barışın sağlan
ması amacıyla zaruretine inanarak ilan etmiş bulun
duğu gönül seferberliğinin ne kadar lüzumlu bir 
davet ve teklif olunduğunu olaylar her gün biraz daha 
belirgin şekilde gözler önüne sermekte, barış barış 
diye Hükümeti teslim alanların sözleriyle iş ve uygu
lamalarının birbirine ters düştüğünü, iktidarın hem 
olaylara koyduğu teşhiste, hem de giderilmesi usul
lerinde baştan sona yanılgı içinde bulunduğunu kabul 
mecburiyetinde kadığımızı, her teşebbüslerinin geri
sinde bir samimiyetsizlik, her icraatlarının açıklanan 
zahiri sebebi arkasında millet ve memleket için za
rarlı bir artniyetleri bulunduğunu görmeye alıştığı
mızı üzülerek belirtmek isteriz. 

Hükümet, anarşiye karşı alınacak tedbirlerde tüm 
Meclisin desteğini kazanma yolunda yaratılması za
ruri olan yumuşak havanın teessüsü maksadıyla mu
haliflerine ve özellikle partimize el uzattığı esnada, 
dili ve uygulamalarıyla havayı, bozmakta, şayet eli 
ve jestleriyle yaklaşma teklif ederse dilinden zehir 
dökülmektedir. 

İktidarın baştemsiîcisi Ankara'daki teklifini Van'da 
geri almaklta; akşamki tasarısından da sabahleyin, 
böyle bir şeyi henüz düşünmediğini beyan suretiyle 
caymaktadır. Kısacası, su dururken ateş üzerine 
benzin dökmektedir. 

Yüce Meclise Başkan seçilirken partimizin gös
terdiği engin anlayışa rağmen, bu Hükümetin Mec
liste bile muhalefete tahammül edemediğini göster
mesi bakımından Meclisin kanuni tatilde bulunduğu 
günlerde olağanüstü toplantı bahanesiyle bir olup 
büıüti şeddinde yapıverdiği İçijüziük tadili, onun sami
miyet derecesinin göstergesi oluşu itibariyle çok derin 
Ibir anlam taşımaktadır. 

I Yaptığı uygulamalara ve sonuçlarına bakarak ik
tidarın niyeti hakkında bir hüküm vermemiz icap 
ederse; gayelerinin, anarşi ile mücadele ederek, yurtta 
Anayasa ve kanunlar hakimiyeti altında insan haysi
yetinin korunduğu müreffeh bir düzenin tesisi olma
dığı, bilakis devlet imkân ve güçlerinin de alet edil
mesi suretiyle anarşinin yaygınlaşmasını temin, anarşi 
sebep ve organları hakkında kamuoyunu ve yetkilileri 
yanıltmak ve neticeden Anayasamızın emd' oflan, 
CHP'nin Altı Okundan birisinde de ifadesini bulan 
milliyetçiliği, milli kıymetleri ve bu arada milli kıy
metlerine, yani varlıklarının sebebi vücudu olan kut
sal emanetlere sahip çıkanları tasfiye etmek olduğunu 
ıkaibul ıstırarında kalırız. Hükümet bu gayesini tahak
kuk ettirmek için bilhassa İçişleri Balkanımız ve Ada
let Bakanından fiili destek görmekte ve her gün bu 
desteğin şiddet ve vüsatini artırmak istemektedir. 

Emniyetimizin içerisinde SAVAK teşkilatına mu
vazi bir örgütün gelişmesinde mani olamayanlara, 
komşumuz dost ve kardeş İran'ın başına gelenler ib
ret olmamakta. 

Özerk iken Hükümetçe tutsak edilen ve Hükü
met arzularını yansıitan TRT'nin bu kardeş ülkede 

I olanları tıpkı Nikaragua ve diğer ülkelerdeki yıkıcı ve 
bölücü olaylar gibi iştiha ile ve abartarak yayınlanma
sına bakıp hakiki niyetini anlayarak endişemiz her 
gün artmaktadır. 

TRT'nin 10 aydan beri müşalhade ettiğimiz tek 
müspet ve hayırlı icraatı 4 kasım akşamında, aslında 
efendisine daha çok yaranmak maksadıyla yayınladığı 
CHP kurultayına ait televizyon filmi olmuştur. TRT, 
fiziki yapının yanı sıra ruhlsal yapıyı da çok yakında 
ve rötuş'suz yansıtan bu görüntüsüyle, sayın Ecevit'i 
Türk kamuoyunun teşhis Miniğine takdimi başar
mıştır. Anarşi her gün biraz daha yaygınlaşıp silah
lanırken, bugüne kadar ruhsatlı silahlarla tek bir siya
si suç da işlenmemişken, Hükümet ruhsatlı tabancaları 
toplamııştır. Hükümet, bölücülük ve onun maşası ko
münizm selini tutan setleri yıkmak için sürdürülen 
sistemli iftira taarruzuna karşı da kanuni görevini 
yapmakta, şerefli hizmetlerini bitirerek emekli olan 
vatanseverlerin tehdit, teşhir ve imhalarına seyirci ka
larak, hatta müfterilerle belge teatisi yaparak, ha
len hizmette olanları isteksizlik ve ümitsizliğe mah
kûm etmektedir. 

•Zaman ve zemin hiç de müsait olmadığı, gerek 
de bulunmadığı halde, süper devletleri düelloya davet 
eden, bu Meclisten güvenoyu almış meşru bir hükü
mete faşist diye iftira Ve hakarete cüret eden Başîba-
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(kan, Başkentin merkezi Kızılay'da Yeni Karamtürsel 
Mağazasının köşe sütununda asılı solun baş kaldırma 
ve meydan okuma yaftasını 10 aydan beri bir türlü 
söküp aramamakta, Zafer çarşısında bölücülük marş
larının, meydanı süsleyen, devletimizin ve partisinin 
banisi Büyük Atatürk'ün heykeliyle ve onun aziz ru
huna karşı olan minnet borcumuzun nasıl telif edile
bileceğini dahi düşünmemektedir. 

Yüce Meclisin Sayın Başkanı da Hükümetin anar
şiyi imha ettiğinden bihaber olacak ki, siz sayın par
lamenterlerin cangüvenliğini sağlayabilmek için, bu
güne kadar görülmemiş emniyet tedbirleri almaya lü
zum hissetmektedir. Sayın Başkamın tüm parlamenıter-
lere göndermek lütfumda bulunduğu bu tedbirleri zo
runlu kılan gerekçeyi havi yazının bir kopyasını Sa
yın Başbakanına da sunmasını uyarıcı olabileceği ümi
diyle salık veririz. 

Bir kısım valilerimiz bile bazı dernekleri, sözde 
demokratik, aslında snrılIsıMam solcu ve bölücü kuru
luşlarla eylem birliğinde görerek kapaitıırlarken, Hükü
met acz içinde devletin satvet ve kudretini, idareyi iş
gali eHîlirdiğli bir bölük sol derneğin eline ve 'insafına 
îterketmiş, kendisi de, sol akım diye teslim olarak, 
hayal içimde mukadder afcibetline doğru yuvarlanıp 
gelmektedir* 

Hükümet Gaziantep, tamir, Paışafcapısı Cezaevlerin
de yapılan kanlı, duşitan tertipli ve bölücü rmahiyetli, 
aynı zamanda ağır ve kesin hükümlülerin cezadan 
kurtarılmasını hedef alan firarlardan hiç bahisetımez-
ken, belki de solcuların açıp kaçtıkları bir delikten 
tutuklu birkaç gencin amatörce tahakkuk ettirdikleri 
basit bir firar olayını, bazı düşünce, kuruluş ve şahıs
lara saldırabilmek için çok geniş çapta istismar konu
su yapmakta kanuni ve ahlaki bir sakınca görmemiştir. 

Hükümet, geniş çapta kendi eserleri olan Af Ka
nunuyla suçluyla birlikte sabılkalıiarı bile affettiğimi, 
bunların yanında kesin mahkeme hükmüyle bölücü
lüğü tescil edilenlerin de bulunduğunu, kendileri hak
kında da böyle raporların mevcudiyetinden bahsedil
diğini unutarak, pervasız ve sorumluluk hissinden yok
sun bir şekilde viilsuku gayrı mümkün ve emniyete 
sızan bazı kişilerce tertip edilmesi kuvvetle muhtemel 
yazılara ve bildirilere dayanarak, Partimize tecevüz, 
Partimiz mensuplarını tehdide yeltenmek suretiyle, 
Anayasayi ihlal suçu işlemektedir. 

Maaşlarına ve ücretlerine zam yaptıklarımı iddia 
ettikleri kişilerin, «geçen yılki maaşımızla şu kadar 
kilo et, gaz, tuz alabiliyorduk; bu yıl şunu alabiliyo
ruz» sorularına cevap veremeyenler, bir ralkam sağna-
ğıyla göz boyamak istemektedir. 

I ıSolcu olmayanların 10 yıldaki işledikleri suçlarda-
I ki sanık adedinin, solun yalnız 1 Mayısta kızıl bay

rak altında topladığı sanık namzedinin yarısı bile 
olmadığını unutmuş görünımelkte; faşist diye iftira et
tiği Partimizin bütün milletvekilleri adedinin, kendi 
partisinin 1 M ayış'ta gösterilere iştirak etmekle övünen 
milletvekili adedinden az olduğunu aklına dahi getir
memektedir. Halbuki hükümet ötmemin ilk şartı akıl 

I ve temkindir. 
j • Sayın İçişleri ve Adalet Bakanlarını da bu kadro 

içinde, insan hak ve hürriyetlerinin temel ilkelerini 
sarstıkları, adaletin tarafsızlığını ihlal etmek suretiyle, 
bu hükümete destek oldukları cihetle, aşağıda belirtti-
ğim'iz nedenlilerle, MHP Grupu adıma biz de Gensoru 

I önergesinin kabulü yolunda oy vereceğiz. Gerekçeleri
miz şunlardır: 

Anayasamızın 14 ncü maddesi, işkenceyi katiyen 
men etmektedir; fakat Türkiye'de her olayla birlikte 

I en aşağı 10 kişiye işkence yapılmaktadır. Bu konuda
ki şikâyetler, raporlar. 10 aydan beni hasıraıltı ddillmeCc-
te ve hiçbir suçlu adalete teslim edilmemektedir. 
Eğer bunu yapanlar müfteri ise, mahkemeye teslim 
edilip, iftiradan mahkûm ettirilmeli ve namuslu me
murlar iftiradan kurtarılmalıdır. Yok, suç işlemişler-' 
se, bir an önce mahkemeye yollanıp, bunların cezalan-
dırılması temin edilmelidir. 

Son günlerde, İstanbul'da 3 milliyetçi- gencin em
niyete teslim olmadan önce, savcılığa müracaat edip, 
bir basın taplantısı yaparak, vücutlarında hiçbir işken
ce izi olmadığını tespit öt'tirmektelk'i kasıt ve mananın 

I Hükümetçe düşünülmesi gerekir. 
Yine bir sanığın; «Bu Hükümet işbaşında oldukça 

ben polise teslim olmam, ben ancak jandarmaya tes
lim olmakla emniyet hissederim» şeklindeki beyanının 
da kıymetinin ölçülmesi icaböder. 

Hükümet,- güvenlik Mahkemesine «Hayır» demek
tedir ve bunu mahkemelerin birliğine bir tecavüz ka
bul etmektedir. Buna rağmen Hükümet '«İhtisas Mah
kemeleri» ismi altında Güvenlik Mahkemelerinin bir 
'benzerimi kurmak için teşebbüse geçmiş ve muvaffak 
olamayınca, şimdi de İstanbul'da 2, Ankara'da 3 ağir 
ceza mahkemesi kurmak suretiyle mahkemelerin birlik 
fikrine muarız bir işlem içimde olduğunu gözler önü
ne sermiş/tir. 

I Ankara'da, kendi beyanlarına göre, anarşik olay
larla ilgili 76 dava vardır. Üç mahkeme kurulacağına 
göre, her mahkemeye 26 dava düşimıelklfcedlir. Bu da-

j valardan bir kısmı da dışarıdan Ankara'ya nakledil-
j miş bulunulmaktadır, Türkiye'de, halen 320 hâkimlik 
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münhaldir, yani 320 mahkemede vatandaş haklim bula-
mamalktadır. Hal böyle olduğu halde, Sayın Adalet 
Bakanımız Çocuk mahkemeleri kurmak hevesindedir. 
Hükümetin gayesi, mahkemelerin bir an önce bitmesi 
değil, vatandaşı kenldi istediği hâkim huzuruna çiika-
ralbitakltir. 

O bakımdan, biz, Hükümettin bu davranışımın 
anarşik olaylara yeni bir hız vereceği kanaatindeyiz. 
Anayasamızın 132 ncı maddesi açıkça: «Hiçbir şahıs 
ve kuruluşun bu kürsüden mahkemelere telkinde bu
lunamayacağını, direktif veremeyeceğini bildirdiği 
halde, Hükümet mahkemelerden erkinlik istemektedir. 

Bu etkinlik nedir? Dövülerek ikrara mecbur bı
rakılan şahısların beraatı mı, yokisa her gelenin mah
kûm edilmesi midir? Bu beyan doğrudan doğruya Hü
kümetin ve ona bu bilgileri vermek sureüiyle destek
te bulunan İçişleri Balkanının Anayasayı ihlalden mah
kemeye verilmesini ve mahkûm edilmesini icap ettirir 
bir haldir, 

Biz, bugün Türkiye^de adaletlin bitaraf bir şekil
de yürümediği kanaatin deyiz. . Çünîkü, Türkiye'de ada
let yalnız kendi Önüne getirilen davalara bakmaya 
m'ahikûfm edilmiştir 

Bizim Hükümeti ikazdaki gayemiz şudur: Savcı
lık müessesesi maalesef Adalet Bakanının emri ile iş
letmekte ve onun istediği davaları mahkeme huzuru
na getürip, diğerlerini getirmemektedir. 

Bu bakımdan, anarşinin önlenmesi için savcılık 
müessesesinin de, Yüksek Hâkimler Kurulunun em
rinde, yahut onun gibi bağımsız bir teşkilât olarak ku-
ruİmasmlda büyük faydalar olduğu kana'tindeyiz. 

Anayasamızın 32 nci maddesi; hiçbir kimsenin, 
kendi hâkiminde başka bir hâkim huzuruna çıkarıl
mayacağımı emretmektedir. Hükümet bu esas pren
sibi de ihlal etmektedir. 

Bir misal olmak üzere, Maraş'ta zuhur eden anar
şik olaylarla ilgili davalar emniyet mülahazası ile 
Ankara'ya nakledilmiştir. Gerekçe; Kahramanma
raş'ta bu davalardan sonra çıkan anarşik olaylar se
bebi ile verilen belgeler ve raporlardır. Bu raporlar 
Maraş'ta anarşik olayların her gün şiddetle devam et
tiği, bu sebeple bu davaların Maraş'ta emniyet al
tında rüyet edilemeyeceği merkezindedir. Halbuki, 
Sayın İçişleri Bakanınnz Yankı Dergisine verdiği be
yanatında, «Maraş'taki sanıklar yakalandıktan son
ra ortalığın süt • liman olduğu ve hiçbir anarşik ola
yın meydana gelmediği» ni beyan etmektedir. Ya 
Saym İçişleri Bakanımız yanlış belgelere dayanarak 
yalan söylemek mecburiyetinde kalmış, yahut da j 
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diğer bakanımıza verilen raporda bir yanlışlık vardır. 
Adalet, böyle yanlış raporlarla yürümez ve bu, 
Hükümetin kurmak istediği ihtisas mahkemelerinin 
bugün 'kurulmuş olduğunun kabulünü icabettirir, 
Çünkü, Hükümet, Maraş'taki davayı Ankara'ya ge
tirmekte, Balıkesir'deki davayı Hatay'a nakletmekte, 
sanıklarını da Trabzon'a yollamaktadır. Bu hareket, 
sanıklarda, adalete karşı olan güven hissini sarsar 
ve dolayısıyle anarşik olaylara zemin hazırlar. 

Sayın Adalet Bakanımız ehemmi mühimme ter
cih etmemek sureti ile birtakım yanlış ve noksan ic
raat da yapmaktadır. Geçenlerde tefsir buyurdular 
ve Ankara'da bir adalet sarayının yapımı için 300 
milyon lira ayrıldığını, Anayasa Mahkemesine arsa 
almak için de 30 milyon lira ayırdıklarını söylediler. 
Biz, Adalet sarayı için, Anayasa Mahkememiz için 
saraylar yapılmasını isteriz, fakat ondan evvel yapı
lacak birçok şeyler var. Türkiye'nin hiçbir yerinde 
doğru dürüst bir cezaevi yoktur. Ankara Merkez 
Cezaevinde 600 kişilik yatak vardır, 1 600 kişi yat
maktadır ve her yatakta üç kişi yatmak mecburiye
tinde kalınmaktadır. Bugün biz, Büyük Millet Mec
lisinde kaloriferler yandığı halde soğuktan şikâyet 
ederken, henüz cezaevinde sobalar kurulmamıştır. 
Ankara Cezaevinde avukatlar bile ancak haftanın 
2 gününde müvekkilleriyle temas temin edebilmekte
dir. 15 yaşındaki bir çocuğun 30 yaşındaki bir adam
la aylarca ve yıllarca bir battaniye altında yatma-
sındaki ahlaki ve bedeni mahzurları hepinizin takdir
lerine arz ederim. Arkadaşlar, mahkemelerimize 
hoş görünmek için kendi tabirleriyle «mahkemeleri
mize etkinlik kazandırmak» için, saraylar yapılmadan 
evvel, biz, bize emanet edilen bu yavruların istikbal
leriyle, halleriyle ilgilenmek mecburiyetindeyiz. 

MUSTAFA ÖZTİN (izmir) — Şimdi mi aklın 
başına geldi? 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Benim 
aklım her zaman başımda da, sizinkinin gelmesi 
için çalışıyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

İşte Adalet Bakanımız Sayın Mehmet Çan'ın, ha-
leıf komisyonda olan, çocuk mahkemeleri kurulması 
kanunundaki gerekçenin, Türkiye'de henüz sırası 
gelmemiş bir lüksten ibaret olduğunu izah için bu de
liller kâfi gelir kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Özbaş 1 dakikanız kaldı, 
toparlamanızı bilhassa rica ediyorum efendim, lüt
fen. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Efen
dim, eski bir şiir var: 
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«Yıldız sayarak gökte nice turfa müneccim, 
Gaflet ile görmez kuyuyu rehgüzerinde.» diye. 
Bizim bakanlarımız da maalesef bu görüntüde. Size 

şunu samimiyetle arz ediyorum: Eğer bizim İçişleri 
Bakanımızla Adalet Balkanımız olmasa durum bundan 
daha kötü olur muydu? Birçok bakanlarımız Avru
pa'da gezdikleri halde, durumda herhangi bir deği
şiklik yok.; Bu sayın bakanlarımızın da bir Avrupa 
seyahatine çıkmalarını tavsiye ederim; hem görürler, 
hem de biz kurtulmuş oluruz. 

BAŞKAN — Sayın Özbaş, toparlayın efendim 
lütfen, rica ediyorum. 

MEHMET YUSUF ÖZBAŞ (Devamla) — Efen
dim sözlerimi burada bitirirken, hepinizi saygılarım
la, hürmetlerimle selamlarım. (MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş. 
Sayın Adalet Bakanı Mehmet Can, buyurun efen

dim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 20 dakikadır efendim. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Bursa Milletvekili Sayın Ali Elverdi ve 10 arkadaşı, 
anarşik olaylarla ilgili, olarak Hükümetin gerekli gü
venlik tedbirlerini almadığından bahisle, Gaziantep' 
teki firar olaylarıyla ilgili olarak, Sayın İçişleri Ba
kanıyla benim hakkımda gensoru önergesi vermiş 
bulunmaktadırlar. 

Sayın milletvekilleri, gensoru önergesinde yer alan 
hususlar hakkındaki açıklamalarımın başında şu hu
susu vurgulamak istiyorum: 

Yüksek güvenlerinizi alarak göreve başladığımız 
andan itibaren Hükümetimiz, Anayasamızın «Başlan
gıç» kısmında kabul edilen «İnsan haklarına daya
lı, demokratik hukuk devleti ilkesi» doğrultusunda 
yasalarımızın öngördüğü şekilde çalışmalarını sürdür
müş, bundan sonra da aynı çalışmalarını sürdüre
cektir. 

Şiddet olaylarına karşı her türlü etkin önlemleri 
almaktayız. Adalet örgütü ve güvenlik kuvvetlerimi
zin, yeni düzenlemelerle daha etkin hale getirilmesi 
sağlanmaktadır. Bunun için de Adalet ve güvenlik 
örgütleri personelinin sayıca artırılmasına, modern 
araç ve gereçlerle donatılmasına, istihbarat hizmet
lerine, örgütlerarası işbirliğine ağırlık vermekteyiz. 

Milli birlik ve beraberliğimizi bozmayı hedef alan 
ve suç teşkil eden olaylara, şiddet eylemlerine derhal 
el konularak, zabitanın adli görev etkinliğinin artırıl-
mesi ve hazırlık soruşturmalarının Cumhuriyet sav
cıları ve yardımcıları tarafından bizzat ve tam bir 

yansızlık ve titizlik içerisinde yürütülmesi, suçlunun 
bütün kanıtlarıyla beraber eksiksiz adalete teslim edil
mesi, devamlı tamimlerimizle istenmektedir. 

Adliyenin yine etkinliğini artırmak için, eskiden 
beri onların en büyük gereksinmesi olan adli zabıta 
konusuna da el atmış bulunuyoruz. İlk başlangıç ola
rak 25 ilde ve 5 ilçede adli zabıta kurulmuş bulun
maktadır. 

Ayrıca, ağır ceza savcılarımızın araç gereksinme
lerini karşılamak üzere Bakanlar Kurulu kararıyla, şu 
andaki Adalet Bakanlığının bütçe imkânsızlığı dola
yısıyla, öbür kuruluşlardan birer aracın verilmesi ka
rara bağlanmış ve savcılarımıza verilmiştir. 

Mahkemelerde en çok şikâyet edilen konu, bili
yorsunuz davaların uzamasıdır. Bunu da önlemek 
için, 10 ay içerisinde 94 yeni mahkeme kurmuş bu
lunuyoruz. Bunların haricinde de, İstanbul'da Bakır
köy semtinde 2 ağır ceza, Yenimahalle'de 2 ağır ceza 
ve Ankara merkezinde de en son olarak bir ağır ce
za kurulacaktır. Böylelikle dosya miktarları azaldık
ça, mahkemelerin seri karar verme olanakları art
maktadır. 

Sayın Yusuf Özbaş'ın dediği gibi bunlar bir ih
tisas mahkemesi değildir, anarşik olaylara bakmaya
caktır, öbürlerinden hiçbir farkı yoktur, davalar eşit 
olarak aralarında taksim edilecektir, çünkü o yasa tasa
rısı daha çıkmış durumda değildir. O çıktıktan sonra, 
sadece anarşik olaylar için bazı ağır cezalarımızın 
veyahut asliye cezalarımızın tevhidi bahis mevzuu
dur; yoksa bu durumda öyle bir şey yoktur. 

Sayın Özbaş'ın temas ettiği ikinci konu da, Ma-
raş'taki dava nakliyle ilgili bir sorusudur. Onu da 
arz edeyim: 

Ceza Muhakemeleri Yasamızda buna ait hüküm 
gayet sarihtir: Herhangi bir davayı, orada güvenlik 
yönüyle vali ve vilayat savcısı Bakanlığa teklif eder, 
Bakanlık bunu Yargıtaya intikal ettirir, 3 ncü Ceza 
Dairesi bunun nakline karar verir. Tamamıyla ba
ğımsız bir organın yetkisindedir bu. Sayın Özbaş'ın 
da bunu bileceğini tahmin ediyorum. 

Sayın Özbaş ayrıca, çocuk mahkemeleri yasasıyla 
ilgili olarak «fantazi konularla uğraşıyorsunuz» dedi. 
Kendisi de komisyonda idi, orada bu yasaya bir iti
razı olmadı, bütün partilerimiz de buna itiraz etme
diler. Eskiden beri gündemdedir, bütün dünyada ku
rulmuştur, biz çok geç kalmışızdır, halihazırda Mec
lisin gündemine intikal etmiştir. 

Ankara'da Adliye Sarayını eleştirdi. Düşünebiliyor 
musunuz, Ankara'da şu anda adliyeler kiralık daire-
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lerdedir. Yenimahalle'deki, Kıraner Hanındaki ve 
Yenişehir'deki adliyelerimiz kiralıktır. Hâkimlerimi
zin ne kadar imkânsızlıklar içerisinde çalıştığını he
pimiz görmekteyiz. Bu da eleştirmeyi, Sayın Özbaş'a, 
hem de adaletçi zannediyorum, uygun göremedim. 

Ayrıca, «cezaevi yapmıyorsunuz» dedi, şu anda 
12 tane büyük cezaevi yapılmaktadır. 

Ayrıca, savcılarımızı, emniyetle daha iyi ve sıkı 
bir işbirliğine sokmak için telsiz ve telefonla da do
natmaktayız. Şu anda 33 milyon lira ek tahsisat al
dık, yakında bunların da siparişleri verilecektir, sav
cılarımızın emrine gireceklerdir. 

Davaların gecikme konusunun mahkemelerin az
lığı kadar, Adli Tıptan mütevellit olduğuna da kani 
olduk. Bazı davalar, oraya bilirkişi gittiği zaman 2 
sene, 3 sene uzuyordu. Tıp fakültelerimizin bünyesin
de 5 yerde daha adli tıp şubesi açmak suretiyle bu 
türlü gecikmeleri de önlemiş oluyoruz. Biliyorsunuz 
davaların çabuk bitmesi, mahkemelerin çabuk ka
rar vermesi suçu önlemede en büyük etken olmakta
dır. 

Halihazırda beşyüz küsur hâkim münhalimiz var
dır, bunun de nedenleri arasında hayat koşullarının 
zor ulusu vardır ve bir yerde en çok ihmal edilen züm
re bizde hâkim ve savcı zümresidir, bunu hepiniz de 
biliyorsunuz. Hem konut yönünden, hem sosyal te
sisler yönünden çok ihmal edilmiştir. Bunu dikkate 
alan hükümetimiz 5 ve 4 ncü bölgelerdeki hâkim ve 
savcılarımızın lojmanlarını bu sene ele almış, ayrıca 
2 tane de sosyal tesisi planlamıştır. 

Ayrıca hâkimlerin ödenekleriyle ilgili, ek göster-
geleriyle ilgili yasa tasarımız da Hükümetten geçti, 
komisyonlardan geçti, sağ olsun bütün partilerimiz 
burada destekçi olmuşlardır, Meclis gündemindedir. 
Bunu da bir an önce çıkaracağımızı ümit ediyorum. 

Öğrenci yurtları da şu anda etkin kontrolümüz al
tına girmiştir; bir olay olmamaktadır. Bunu da hu
zurlarınızda ifade etmekten memnunum. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Hep 
aynı şeyi söylüyorsunuz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devamla) 
— Şu anda olay yok beyefendi. 

Ayrıca İl İdaresi Kanunu, Polis Vazife ve Salahi
yetleri Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri hakkındaki Kanun tasarılarımız Hü
kümetimizden meclislere .şu günlerde sunulmak üze
redir. Bunlarla yetkiler daha artırılmakta, önleyici 
tedbirleri almaktayız. 

Adli Sicil çok kötü durumdadır. Adalet Bakanlı
ğındaki gecikmelerden birisinin nedeni de o olmak
taydı. Bu konuda elektronik beyinden faydalanılması 
için çalışmalarımız sürmektedir. 

Adalet Bakanlığı olarak en mühim konumuz, 
Hükümetten geçen, komisyonlarımızdan geçen Ceza, 
Ceza Muhakemeleri ve 1918 sayılı Kaçakçılıkla ilgili 
Yasadaki değişiklik isteğimizdir. Bunlar komisyonlar
dan geçmiştir, burada bütün partilerimiz - sağ olsun
lar - yardımcı olmuşlardır ve şu anda Meclis günde
mimizdedir. Bununla müeyyideler artırılmakta, para 
cezaları etkin hale getirilmektedir. Çok sembolik olan 
para cezaları vardı, 15 lira ağır para cezası gibi. Bu 
rakam 100 bin liraya kadar çıkarılmaktadır. 

Yargıtay'ın yükünü hafifletmek için, sulh ceza 
mahkemelerinden verilen kararların artık Yargıtay'a 
gitmemesi doğrudan doğruya bağlı olduğu ağır ceza 
mahkemesinde nihayetlenmesi gibi hükümler getiri
yoruz. 

Ön ödemeyi getiriyoruz, kapsamını genişletiyoruz, 
böylece mahkemelerin yükü o yönden de hafiflemiş 
olacaktır. 

Kamu görevlileri ile ilgili 230 (yani görevi ihmal), 
suiistimal ile ilgili 240 ve ayrıca duvarlara yazı yaz
ma ile ilgili 237 nci maddeler gibi bazı maddeler de
ğişikliğe uğramaktadır. Daha önce ve bugün duvara 
yazı yazmanın müeyyidesi 15 lira para cezasıydı; bu 
da mahkemelerce serbest bırakılıyordu. Hem duvar
lar kirleniyor, hem devlet otoritesi çok zedeleniyordu. 
Bunun için de hapis cezalarını getirmiş bulunuyoruz. 

ALÎ ELVERDİ (Bursa) — Kızılay'daki portreler? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devamla) 

— Onlar ayrıca suçtur üstadım zaten; yani onlar... 
ALİ ELVERDİ (Bursa) — Bir savcı gönderin Kı

zılay'a da bir görsün. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devamla)' 

— Cezaevlerindeki olaylara gelince, dıştaki anarşinin 
bir yerde, zabıtanın görev yapması, mahkemelerin 
görev yapması dolayısıyla içeriye, cezaevlerine dol
masından ileri gelmektedir; yani bir nevi dışarıdaki 
anarşi cezaevlerine girmiş olmaktadır. 

Bunlar aynı eylemlerini orada da sürdürmek iste
mektedir. Bundan daha doğal bir şey de yoktur; fakat 
aldığımız son önlemlerle bunları da asgari hadde in
dirmek görev ve kararındayız. 

Yine bu isyanların ikinci sebebi de, Yüce Meclis
lerden sık sık çıkan af yasalarıdır. Bu, daima her ik
tidar değişikliğinde mahkûmları bir ümide sevk et
mektedir. «Biraz zorlarsak, acaba yine Meclisten yi
ne bir af koparabilir miyiz»1 diye ümitlenmektedirler, 
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Bunlar da maalesef hem devlet otoritesi, Jıem su
çu teşvik yönünden, hem de mahkûmlar üzerinde et
kili ve iyi tesir bırakmamıştır. 

Gaziantep olayları müessif bir olaydır biliyorsu
nuz. O, ani bir baskın şeklinde olmuştur, gardiyanı 
ve jandarma erimizi şehit etmişler ve içerideki 4 mah
kûmu alarak kaçmışlardır. Sorumlulardan 2 tanesi 
tutukludur, 1 tanesi Gaziantep'de ele geçirilmiştir, 3 
tanesi de aranmaktadır. (AP sıralarından «Yakalana-
mayacak mı?» sesi) 

Bunu hiç birimiz arzu etmeyiz; elde olmayan ne
denlerledir. 

Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadardır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım, çok teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İRFAN BİNAY (Çanakkale) — Şu Sağmalcılar 

olayı?.. 
BAŞKAN — Efendim, İçişleri Bakanı îrfan Özay-

dınlı ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarındaki 
Gensoru Önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı 
konusundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Sayın Özaydınlı, konuşmak ister misiniz? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi iki sataşma hakkında 
Başkanlığımıza talepte bulunulmuştur : Birisi Kütah
ya Milletvekili Sayın Nizamettin Çoban'ın, bir diğeri 
de İstanbul Milletvekili Sayın Muammer Aksoy'un 
talebidir. 

Her iki sayın üyeye de sataşma olmuştur, Başkan 
olarak kabul ediyorum. Ancak, görüşmeyi bölmemek 
için oylamayı müteakip kendilerine söz vereceğim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Gensoru bitmiş olur 
Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, rica ediyorum. 
Bu meyanda, Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk 

Partisi, Milli Selâmet Partisi, Milliyetçi Hareket Par- j 

tisi grup başkanvekilleri tarafından müştereken veril
miş bir önerge vardır : 

«Sayın Başkanlığa; Gündemin ikinci sırasında bu
lunan hususun görüşülmesi, zaman ilerlediği için parça
lanıp yarına kalacağından, müzakerenin burada kesil
mesi ve ikinci konunun yarın görüşülmesini arz ve 
teklif ederiz. Esat KıraÜıoğlu, Hayrettin Uysal, Sü
leyman Arif Emre, Faruk Demirtola» 

Oylamayı müteakip sayın arkadaşlarıma söz vere
ceğim, ondan sonra da birleşimi kapatacağım efen
dim.-

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, kimse 
kalmayacak. 

BAŞKAN — Hayır efendim, rica ederim, kimse 
kalmayacak değil. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, sataş
ma Gensoru içinde olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ural, onu ben daha evvel te
zekkür ettim; fakat Gensorunun bölünmemesi için bu 
ana bıraktım. Sayın Çoban'a sözü Sayın Zeki Efeoğ-
lu dolayısıyla veriyorum, Sayın Aksoy'a da sözü Ay-
kurt dolayısıyla veriyorum. Oylamayı müteakip her 
iki arkadaşımızı da konuşturacağım. 

SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, sataş
ma Gensorunun içinde olmuştur. Onun için sözü 
şimdi vermelisiniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ural, sataşmadan dolayı, 70 
nci madde mucibince oturumun hitamına kadar söz 
verilebilir. Bunun için telaşlanmaya lüzum yok, rica 
ediyorum. 

SAFFET URAL (Bursa) — Telaşlanan sizsiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hiçbir telaşım da 
yok, rica ediyorum Sayın Ural. Parlamento tecrübesi 
olan değerli bir arkadaşımsınız, rica ediyorum. 

Şimdi Gensoru Önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım : Gensoru 
Önergesinin gündeme alınmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

3. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, son gün
lerde artan komünist faaliyetleri ve Atatürk düşman
lığı konusunda gündem dışı konuşması. (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Zeki Efeoğlu konuşmasında; 
«Geliniz, Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Millet--

vekili Nizamettin Çoban'ın Küba'da, Dünyada Jco-
münist olmayan devletlerde ihtilâl nasıl yapılır, Jco-
münizmin nasıl propogandası yapılır, gidilen yerde o 
yeri tenkit ediniz, niçin gittiğini sorunuz. Türkiye!de 
kendisi yılda 900 bin ton kömür çıkaran, madenci 
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olan bir insanın-Küba'da, Rusya'nın tertip ettiği dün- j 
ya komünist gençlerini toplandırdığı, Havana toplan- I 
tısına niçin gittiğini soralım?» demişlerdir. j 

Sayın - Çoban, buyurun. (CHP sıralarından alkış
lar) 

NİZAMETTÎN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım... I 

BAŞKAN — Sayın Çoban, bir hususu tasrih et- I 
inek zorundayım. 70 nci maddeye göre söz veriyo
rum, 61 neti madde gereğince söz hakkımz 10 dakika- I 
dır efendim. I 

Buyurun efendim. | 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkana, bana isnat edilmek istenen suçla

ma için söz vermesinden dolayı teşekkür ederim. Ay- I 
rica, değerli Adalet Partisi milletvekili arkadaşıma I 
sda teşekkür ederim. Çünkü tam komuoyu önünde I 
îgerçekleri ortaya sermeden bana yardımcı olmuş ol- I 
du; onun için teşekkür ediyorum kendisine. I 

Bugün Türkiye'de kendi yapılarındaki kafalar 
İ905?lerde, 1870'lerde, 1920'lerde ve daha sonraları, 
nasıl bir Namık Kemal'e bile o zaman vatan haini, I 
komünist diyenler vardı, (AP sıralarından gülüşme
ler), 1905'lerde Genç Türkler çıkmıştı, komünist de
nilmişti, bir zamanlar Kemal Atatürkler çıkmıştı; va
tan haini,-komünist denilmişti. (AP sıralarından şid
detli gürültüler) 

TURAN KOCAL (İstanbul)— Atatürk komünist 
değildir. 

NÎZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Onları 
diyenler kafalarıyla bugünkülerin kafaları arasında 
hiçbir fark yoktur. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çoban, sözünüzü lütfen tasrih 
ediniz, rica ediyorum efendim. (Gürültüler) Rica 
ediyorum efendim, size, yalnız okuduğum konu sa- I 
dedinde söz verdim. I 

NÎZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Ona ce
vap vereceğim efendim. I 

BAŞKAN — Başka sataşmaları davet etmeyiniz I 
lütfen, rica ediyorum efendim. 

NÎZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım. I 

Değerli arkadaşlarım, ben Küba'da yapılan Dün
ya Gençlik Barış ve Dostluk Dayanışma Festivaline 
katıldım. Her dört senede bir ülkede .yapılan ve I 
1934'ten beri devam eden dünya barışını savunan bir 
toplantıya katıldım. (AP sıralarından «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, rica edi
yorum. I 

— 99 

7 , 1 1 . 1 9 7 8 O : 1 

İSMET ATALAY,(Kars) — Sayın Başkan, yuh 
çekenleri susturun, yakışmıyor Meclise. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. efendim, rica edi
yorum. Lütfen sükûnetle dinleyelim, rica ediyorum. 

NÎZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Katıldı
ğım toplantıya dünyanın 145 ülkesi katılmıştı. 145 
ülkeden 16 bin delege katılmıştı. Katıldığım toplan
tıya Hindistan'da ineklere tapan partilerin milletve
kili bile vardı... (AP sıralarından alkışlar, gürültü
ler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
NİZAMETrîN ÇOBAN (Devamla) — Katıldı

ğım toplantıda, Hıristiyan .Demokrat Partisinin mil
letvekilleri vardı; katıldığım toplantıda Alman Sos
yal Demokrat Partisinin milletvekilleri vardı. Ben 
orada, Türkiye'min, kendi partimin, kendi halkımın 
şartlarını ortaya serdim. Ben orada Kıbrıs Barışının 
nasıl çözülebileceğini dünyanın 145 ülkesine mensup 
parlamenterlerin ortasında ortaya • koydum. Yaptığım 
konuşmanın^ metnini... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Hangi 
sıfatla gittin? 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Onu da 
açıklayacağım, acele etme. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica edi
yorum. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Yaptığım 
.konuşmanın metnini, yarın, dosyamdan çıkartıp Mec
lis Başkanlığına vereceğim. Orijinal metnidir, İngi
lizce metnidir. Ne. konuştuğumu, ne söylediğimi du
yacaksınız, göreceksiniz.. (AP sıralarından . gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım,, nica ediyorum, 
sükûnetle dinleyelim, sayın • hatibin ne demek istedi
ğini, de anlayalım, rica ediyorum. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Anla
madığım bir nokta var. Bir parlamenter olarak, bir 
milletvekili olarak eğer benim seyahat hürriyetim, 
düşünce hürriyetim kısıldı .ise, ben soruyorum arka
daşlarıma; her ay, her gün her partiye mensup he
yetler dünyanın -çeşitli ülkelerine .gidiyorlar. Hatta 
bir ay önce, ekim ayında bir Adalet Partisi. Heyeti 
de Çekoslovakya'da idi, acaba onlar oraya komünist 
olmaya mı gitmişlerdi? 

Değerli arkadaşlarım, bizim, milletvekili olarak 
etüt etmeye, incelemeye, yerinde -görmeye gayet tabii 
hakkımız vardır.-Buna kimse mani olamaz. Ama ben, 
gittiğim yerde Türkiye'nin şartlarım, Türkiye'nin 
yapışım anlatmaya çalıştım. 
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DURMUŞ ALİ ÇALIK (Konya) — Amerikalı
ların olduğunu söyle de anlasınlar. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Çalık, rica 
ediyorum. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, aslında bana yapılan saldırıların altın
da yatan gerçek başkadır Adalet Partili dostlarım... 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Kendi adı
na mı gittin, partin adına mı? 

NtZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Kendi 
adıma gitim, şahsıma gelen davet üzerine gittim. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, gürültüler) Değerli 
arkadaşlarım... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale etmeyin, 
rica ediyorum. 

NtZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Hesabını 
da vermeye hazırım, alnım aktır. 

Olayın altında yatan esas gerçek şudur: 
Sayın Hoca Muammer Aksoy, Sayın Deniz Bay-

kal ve diğer arkadaşlarım şahittir (AP sıralarından 
gürültüler), Maden Yasası tasarısını hazırlayan bir 
milletvekili olarak... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Tabii 15,5 milyon 
borcun var devlete. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Anlata
cağım, onun da hesabını size vereceğim. 

Maden Yasasını hazırlayan bir milletvekili ola
rak, Ankara Otelinde tezgâh kuran Hayri Domaniç 
her gece evime telefon etti ve benimle bu yasa üze
rinde tartışmak istediğini, görüşmek istediğini, bu 
yasayı hazırlamaktan vazgeçmemi istediğini söyledi. 
Kendisini tersledim, kabul etmedim. 10 dakika 
sonra gelen telefonda «Başına çok iş açacağız, sen 
bu davadan vazgeç» dedi. Ben de, vaz geçmeyece
ğimi, halkımın yeraltı servetlerini halkıma malede-
ceğimi, halkın yararı için halka vereceğimi söyle
dim. (Elindeki belgeyi Genel Kurula göstererek) 
İşte, sizler gibi kafa sahibi olanların arkamdan gön
derdikleri tehdit mektuplarının fotokopileri, işte, ve
riyorum zabıtlara. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bu Parlamentoyu 
tehdittir. Aramızda milletin seçerek gönderdiği kim
seler var. 

NtZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Veriyo
rum. Açık, açık!.. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Bu kadar olmaz. 
Burada milletin temsilcileri var. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim Özer Yılmaz, rica ede
rim efendim. Rica ederim, rica ederim. 

NtZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Açık, açık, 
açık! (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, rica ediyo
rum, sayın hatibin sözünü bitirmesine imkân veriniz. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Basında
ki saldırıları yetmediği gibi... 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, bu
rada bu şekilde konuşamaz., 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Yılmaz, ri
ca ediyorum. 

Devam ediniz. Sayın Çoban, iki dakikanız var, 
toparlayın. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Sayın Baş
kanım rica ederim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, toparlayın efendim. 
Toparlayın rica ediyorum. 

NtZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Basında 
yaptıkları saldırılar yetmediği gibr, bir de ölümle 
tehdit etmeye başladılar. Onların ne ölümleri, ne 
iftiraları, ne saldırıları beni inançlarımdan, beni kav
gamdan çeviremeyecektir. (CHP sıralarından alkış
lar) 

Bugün sağ basının bir köşe yazarı, Yavuz Donat'la 
görüştüm; kendisine gelenlerin gerçeklerle ilgisi ol
madığı için yazmamayı yeğleyerek 15 gün beklettiği
ni, ama patronlarının baskısı neticesinde mecbur 
kaldığını açıklamıştır, kendisi de buradadır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Devlete 
ne kadar borcun var, ondan bahset. 27,5 milyon 
lira borcun var devlete. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Benim al
nım açık. Ben eğer sizler gibi patronlara hizmet et
seydim.. < 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Doğru ko
nuş; borcun ne kadar?. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Sarıoğlu, rica 
ediyorum; 

NtZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Eğer siz
ler gibi patronların emrinde olsaydım; sizin burada 
öneriniz var, yeraltı rezervlerine para verilecek diye. 

Değerli arkadaşlarım, eğer o para verilseydi 
devlet bana 500 milyon verirdi. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Aslı yok 
onların. 

İSMET ATALAY (Kars) — Şu köpeği susturun 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Yasayı 

hazırlayan Nizamettin Çoban, «yeraltından çıkma-

— 100 — 



M. Meclisi B : 3 7 , 11 , 1978 O : 1 

yan kömür rezervlerine para verilemez, halkındır, 
devletindir» diye bu kürsüden bağırdı. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çoban, rica ediyorum sözle
rinizi toparlayın, rica ediyorum. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Eğer o 
yasada, o madde geçseydi sizin patronunuz Cemal 
Ünal, sizin patronunuz Vehbi Koç 6 milyar, 10 mil
yar bu devletin kasasından alacaktı. (AP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çoban sözünüzü lütfen to
parlayın, rica ediyorum. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Patron sen
sin, bizim patronumuz yok. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan şunu susturun. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, zatıâlinizi sükûnete 
davet ediyorum. Rica ediyorum, lütfen. Rica edi
yorum. Rica ederim, rica ederim. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim. 
Sözünüzü bitirin efendim, rica ediyorum. 
Her iki sayın grup üyeleri rica ediyorum, sa

yın arkadaşımız sözlerini bağlayacak, imkân veriniz, 
rica ediyorum. (Gürültüler) Rica ediyorum. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, konu açıktır. 

BAŞKAN — Sayın Çoban sözünüzü bağlayın 
efendim, lütfen. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Konu açıktır. Bu konuşmayı yapan Zeki Efeoğ-
lu'na tekrar teşekkür ediyorum, çünkü böyle bir ko
nuşma fırsatı verdi, sağolsunlar. (Gürültüler) Ger
çekler, her zamanı gelişte burada dile getirilecek
tir. Bizim kimseden korktuğumuz, kimseye verile
meyecek hesabımız yoktur. Her şeyimiz açıktır. He
sabımız kitabımız da açıktır. Benim şirketim şahıs 
şiriceti değildir. 1970 senesi depreminde kurulan, 
tüm çalışanların ortak olduğu, benim de mühendis 
olarak ortak olduğum bir şirkettir. Emek Şirketi
dir. Kapital şirketi değildir, emekçinin şirketidir. 
Onun için değerli arkadaşlarıma saygılar sunar, bu 
açıklama imkânını verdiğinden dolayı Sayın Başkana 
da ayrıca teşekkür eder, saygılar sunarım. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri alkışlar, AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çoban. 
Bir dakika, bir dakika efendim. Buyurun Sayın 

Kıratlıoğlu., 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, Sayın Nizamettin Çoban konuşması sırasında 
iki yerde açıkça Adalet Partisi Grupuna hakaret et
miştir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Birincisi, «sizin kafanızdakiler gibiler, bakın be
ni tehdit ediyor» dedi. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — İkinci hu

sus, «sizin gibi, patronlara hizmet edenler», «sizin 
patronlarınız filanlar» demek suretiyle, isim vermek 
suretiyle bizi alenen itham etmiştir. Bunların bura
da açıklanması lazım gelir Sayın Başkanım. (Gürül
tüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, de-
miniki yöntemle...; 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika. 
Evet Sayın Efeoğlu, buyurun. 
ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Sayın Nizamettin 

Çoban'ın açıklamasına teşekkür ederim. Davetiye 
Rus Komünits Partisiyle Küba Komünist Partisi 
Gençlik Kollarının.. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, durun baka
lım. (AP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika... Sayın Efeoğlu, işin esasını söyle
yin efendim. Nedir? İzah etmeyin. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — ... Ben kendisinin 
27 milyon lira borcu olduğundan bahsetmedim; dave
tiyelerin Rus Komünist Partisiyle Küba Komünist 
Partisi tarafından... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Efeoğlu, teşekkür ederim efen
dim. 

Şimdi Sayın Çoban zatıalinizden bir hususu ri
ca edeceğim. «Sizin kafanızdakiler ve patronlar» de
diniz, onu zannederim bir sürçü lisan olarak... (AP 
sıralarından ayağa kalkmalar ve gürültüler) 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, tamam. Efendim, «Bir dil 
sürçmesi olarak söyledim» diyor. Daha ne demek 
istiyorsunuz? Rica ediyorum efendim, tamam. 
(AP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Sürçü 
lisan bir defa olur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, kalkıp bunu tavzih et
tiği zaman, «bu bir sürçü lisandır» diyecektir, daha 
ne söyletmek istiyorsunuz? 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş-
skan, iki yerde söylemiştir «Sizin patronlarınız» diye 
bu da mı sürçü lisan? 

-BAŞKAN —Her iki yerde de, «bir sürçü lisan 
dolmuştur, o itibarla tavzih ediyorum» diyor efen
dim;. rica ediyorum. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME \ V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME ¥E ÖM6EJCIİS ARAŞTIRMASI (Devamı) 

1. — Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arka
daşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp 
dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri al
madıkları iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özay dinli 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad-
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
genin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me (11113) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Muammer Aksoy, Sayın Ke
mal Aykurt'un konuşmasının başlangıcında, «8 Ha-
.ziran 1966 yılında Erzurum Öğretmenler Lokalinde 
yaptığı konuşmada, öğretmenleri anarşi çıkarmaya 
tahrik etmiş; bu sözcü ki, 5 Nisan 1967'de yazdığı 
bir makalede, liberal partilere tanındığı kadar sos
yalistlere de fikir ve hareket hürriyetini kabul etmek 
zorunluluğu bulunduğunu söylemiş, bu sosyalistler 
Türkiye'deki komünistlerdir şeklinde de yazı yaz
mıştır.» Ayrıca, «Aynı sözcü 3 Nisan 1966 tarihin
de Almanya'da tertiplenmiş bir mitingte, Kızıl Rudi 
ile beraber kol kola dolaşmıştır» diyor... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, :birinci konuşmasında sürçü lisan olmadı dendi. 
İki defa burada hakaret etti, huzurunuzda ifade 
etmek istiyorum^ 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, «Her ilki konuş
mam :da sürçü lisandı» diyor, rica ediyorum. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Bunlar za
bıtlara geçti efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. 
Sayın Aksoy, buyurun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 

Başkam, lütfen sözünü kürsüden geri alsın. 
BAŞKAN— Efendim, Başkan lüzum gördüğü 

takdirde, kürsüde söz vermeden de sayın arkadaş
lara sözlerini tavzih ettirebilir. «Ben sürçü lisanda 
bulundum her iki konuşmada jda, bunu söyleme-
<üm» diyor, rica ederim. 

ESAT "KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Zabıtlara 
geçtik 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Yani, hem 
«patronlar» diyecek hem de... 

BAŞKAN — «Sürçü lisan olmuştur, söyleme
dim» diyor, «Geri aldım» diyor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Lütfen 
sözünü geri alsın, 

BAŞKAN — Evet zabıtlara bu şekilde geçiyor, 
«Ben söylemedim, sürçü lisan olmuştur» diyor. Da
ha ne söyleteceğiz Sayın Kıratlıoğlu? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Elim cebin
den çıkar da konuş. 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Sayın Aksoy, zatıalinize de 70 nci maddeye is

tinaden 61 nci maddeye göre 10 dakika söz veriyorum. 
Yeni birtakım sataşmalara imkân bırakmadan, söy
lenen konularda, üç konuda durumu tavzih etmenizi 
bilhassa rica ediyorum efendim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Şu andan 
itibaren 10 dakikam başlıyor. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 

Bur kürsüde her şeyi söylemekte hürüz, ser
bestiz. Ancak, birbirimize gerçek dışı isnatlarda 
bulunduğumuz zaman, gerek insanlık kuralları, gerek 
vicdan kuralları, gerek hukuk kuralları onun ce
vabını dinlemeyi gerektirir lütfen savunma hakkına 
saygı göstererek isnat edilen hususlara vereceğim ce
vabı dinleyiniz.; 

Bana üç husus isnat edilmiştir; 

1. — Erzurum'da 1966 yılında öğretmenleri is
yana teşvik ettiğim iddiası. Bu tamamen gerçek 
dışıdır. Gerçek, mahkeme ilamı ile. sabittir. Öyle 
ki, benim Erzurum'da petrol konusundaki konuş
mamdan sonra, daha önce yapılan bir tertiple be
ni öldürmeye yeltenmişlerdi. Garnizon Komutanı
nın aldığı > tedbirle ölümden zorla kurtulmamdan son
ra, bu olayın kapatılabilmesi için, sadece oranın 
Atatürk düşmanlığıyla maruf bir gazetesi; «Öğret
menler lokalinde Muammer Aksoy öğretmenleri isya
na teşvik etti» diye bir yazı yazdı. Bunun üzerine 
Savcının harekete geçmesi istenmiştir. Savcı, tet-i 
kikatı yapmış ve takipsizlik kararı vermiştir. Bunun 
üzerine zamanın Adalet Partili Bakanı, yazılı emir 
ile hakkımda 141 - 142'den kovuşturma talep et
miştin Bunun üzerine savcı davayı açmış; fakat ilk 
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celsede şahitler dinlendikten sonra hem savcı beraatı
mı istemiş, hem de mahkeme (ben gitmemişim bile) 
gıyabımda beraat karan vermiş ve bu karar kazi-
ye-i muhkeme, yani kesin karar haline gelmiştir. 

Buna rağmen, sıkıyönetim zamanında, bu muh
kem kaziye varken bile astkeri savcı, o zaman bunu 
dava konusu yapmıştır. Ama bundan ve bütün öte
ki isnatlardan beraat kararı almış bulunmaktayım; 
hem de ittifakla ve Ali Elverdi'nin de imzasıyla. 
(GHP sıralarından alkışlar ve gülüşmeler) Bunu ken
disinin lehinde olarak zikrediyorum; tamamen ayrı 
görüşte olduğumuz halde lehte karar vermiştir. 

Şimdi gelelim ikinci noktaya: Arkadaşlar dinle
yiniz, sıkıyönetim mahkemelerinde neler neler in
sanlara isnat edilmiştir; bunun en güzel örneklerin
den birisini arkadaşımız verdi. Dediğimin tam ak
si, gazetede yazdığımın tam aksi iddianamede yer 
almıştır/ 

HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Senin uydurman 
onlar., 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Burada, ga
zete burada, size vereceğim, göreceksiniz. 

Ne diyorum biliyor musunuz? Anayasal düzeni 
kabul eden bütün hareketlere ve partilere düşünce öz
gürlüğü ve programını ilan etme özgürlüğü kabul 
edilir. Bu partiler, anayasal düzeni kabul eden, şid
deti kabul etmeyen partilerdir. 

Bunu anlattıktan sonra diyorum ki, sosyalist 
parti, yani batılı anlamdaki sosyalist parti, bu hak
ka en aşağı libareller kadar sahiptir dedikten sonra; 
onların dediği gibi, sosyalistler eşit komünistler de
miyorum - iddianameden almış arkadaş, iddiana
meden aktarmış - «sosyalistler = komünistler» de
miyorum; uzun uzadıya anlatıyorum, bu böyle de
ğildir, tam aksidir diyorum. 

Ve eğer bir batı ülkesinde bir sosyaliste diyorum... 
burada yazılı şimdi okuyacaksınız,, eğer bir batı mem
leketinde, hatta komünizme müsaade eden bir Ja
ponya'da, ya da Hindistan'da bir sosyaliste komü
nist denirse, bu gerçek dışı bir harekettir ama, ha
karet ve iftira sayılmayabilir. Hafif bir değiştirme
dir, çünkü o memleketlerde komünizm propaganda
sı suç değildir. 

Ama, Türkiye'de komünizm propagandası suç 
olduğu için sosyalist, komünist gösterilirse, bu bir 
iftiradır diyorum. Ayrıca belirtiyorum, diyorum ki; 
uzun müddet komünist partiler Rusya'ya bağlı ol
duğu için ve Türkiye ile Rusya arasında tarihi bir 
düşmanlık var olduğu için, batılı anlamda bîr sos-
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ı yaliste «komünist» demek, aym zamanda «vatanı 
haini» demek; anlamına da almmaktadıtrTürkiye'des 

Onun; için, «sosyaliste komünist demefc: en* biU 
yük sahtekârlıktır» diyorum, reddediyorum. Sosya
listlerle komünistler arasında hiç bir ilişki yoktur dL< 
yorum daha 1967 yılında. 

Arkadaşlar, insaflı olunuz, hasımlarınızı mahve-* 
debilmek için memlekette komünizmi sempatik hale 
getiriyorsunuz. Komünizmi... 

ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) —Sen onu Mus
tafa Kuseyri'ye anlat. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Rica ede
rim. Bak şimdi... 

BAŞKAN — Sayın Barutçu rica ederim. 
ÖMER BARUTÇU (Zonguldak) — Sen onu. 

Kuseyri'ye anlat, Kuseyri'ye. 
BAŞKAN — Rica ederim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Neden bah
sediyorsunuz. Müsaade etsinler, on dakika söz ver
sinler de anlatayım; ne kadar mahcup olacaksın, ve 
yerin dibine batacaksın, o zaman göreceksin.. 

Şimdi arkadaşlar, bunu... 
HtDAYET ÇELEBİ (Kars) — Uydur, uydur 

söyle. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Size gazete

yi şimdi vereceğim, göreceksiniz. 
Gelelim üçüncü noktaya; «Kızıl Rudi ile kol-

kola Berlin'de dolaşmıştır» iddiasına.., 

Arkadaşlar, Rudi Duçke denilen şahsın koluna 
girmek şöyle dura, yüz metre yakınına kadar git
medim hayatımda. Aksini ispat ettikleri zaman 
milletvekilliğinden de istifaya hazarım. Ancak şunu 
anlatayım kendilerine; bahsettikleri miting kızd 
Rudi'nin tertip ettiği bir miting değildir. İçerisinde 
Berlin kilise başlarının da dahil olduğu, liberal par
tisinin dahil olduğu... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Se
nin ne işin vardı orada? 

BAŞKAN— Rica ederim efendim. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) —Ha* onn 

anlatacağım, dinle şimdi. 
... dahil olduğu kuruluşlar, sadece «Vietnamda 

bu gayri insani savaş durmalıdır» diye VietnamMaki 
savaşa karşı bir miting olmuştur. Parola, sonradan 
Nixon'un da parolası olmuş ve Vietnamda harbi dur
durmuştur. Bu mitinge teoloji profesörleri yani ila
hiyat profesörleri dahi katılmıştır, Muammer Ak-
soy düzenleyicileri arasına katılmadığı gibi, herhan
gi. bir rol almamıştır; sadece seyirci olarak bulun-
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muştur. Ve Muammer Aksoy Berlin'e onun için de
ğil, Üniversiteler Yasasının 62 nci maddesine göre, 
Berlin'de izinli ve hürriyetler konusunu incelemekle 
görevli hoca olarak bulunmakta idi, sonarsınız bunu. 
Ve yalnız o mitinge değil, faşistlerin yaptığı miting-
ten, Yunanlıların yaptığı mitingten, İranlıların yap
tığı mitingten tutunuz ne kadar miting varsa hep
sine Ifcatılmıştır. Çünkü, okuttuğu dersin en önemli 
konularından biri de (17 senedir verdiği dersin) top
lantı ve gösteri yürüyüşleri hürriyetidir. Ve o hür
riyet gibi bütün hürriyetleri inceleme durumunda
dır. Biz, ilim adamlarının, bir memlekette, hele 
hürriyetler dersi veren bir ilim adamının değil ko
münizmi, faşizmi, nurculuktan tutun da, yasaklan
mış ne kadar eğilim varsa onu incelemesini hakkı de
ğil kaçınılmaz görevi biliriz. Bunu incelemeyenler 
cahildir, echeldir. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Arkadaşlar, demek ki, bu üç isnadın hiçbirisi
nin gerçekle alakası yoktur. Nitekim mahkeme de 
ittifakla bu isnatlara 'karşı karar verdi. Ben ne yap
tım bilir misiniz? Onlar sadece isnat ettiler; bütün 
delilleri ben ibraz ettim; 14 dosya halinde... Her id
dialarına karşı en az 100 tane delil ibraz ettim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Er-
tuğrul Kürkçü'nün de dosyası var mıydı? 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Efendim?., 
Duyamıyorum. 

Erzurum mu? Tabii var. Onun ilamını da kendi
sine güvendiğim Esat Kıratlıoğlu arkadaşıma verece
ğim. Erzurum'da yanlız beraatımı değil, aynı za
manda savcının dahi beraatımı talep ettiğini ve hem 
kendisi ilk kez takipsizlik kararı verdiği halde, sırf 
yazılı emirle Adalet Bakanı istediği için dava aç
mak durumunda kaldığını... 

Şimdi arkadaşlar, bağlayalım. Rica ederim. 
Diyalog mu istiyorsunuz? İftira yoluna gitmeyelim. 
Sosyalizmle komünizmi karıştırma yoluna gitmeyelim. 
Eğer sosyalizm eşittir komünizm derseniz; en büyük 
müttefikimiz durumunda olan Almanya'nın bugün 
başında ki parti, Sosyal Demokrat Partinin Başkanı 
olan Willy Brandt, Sosyalist Enternasyonalin de baş
kanıdır. O halde siz NATO içinde en yakın dos
tumuz olan Almanya'yı komünistlikle itham etmiş 
olursunuz. Bu kadar cahil olabileceğinizi tasavvur 
etmiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

O halde arkadaşlar, lütfen, içinizden bir takım 
sivri arkadaşların Muammer'e veya Hasan'a, Hüse
yin'e iftira edeyim derken, kavramları bu derece 

karıştırması sonucu kavram sahtekârlığı ve kargaşası 
içinde bir birimizi anlamaz duruma düşmemize ne
den olmamalısınız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Sayın arkadaşlar, Sayın Yılmaz Ergenekon'dan 

bir önerge aldım. Ben de, Sayın Nizamettin Ço-
ban'ın konuşması sırasında bir ara, o sözle ilgili ola
rak «tavzih edin» demiştim; Sayın Ergenekon da: 
«Sayın Başkan, Sayın Nizamettin Çoban'ın konuş
masında, Atatürk'e de komünist dendiği ifade edil
miştir. Atatürk'e kimse şimdiye kadar böyle bir if
tirada bulunmamıştır. Reddi ve tavzihi gerekir» di
yor (CHP sıralarından «dendi dendi» sesleri) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Halife dedi, Şey
hülislâm dedi komünist diye, bolşevik diye. 

BAŞKAN — Bir dalkika efendim, bir dakika. 
Sayın Çoban, bu konuda kısaca yerinizden du

rumu tavzih etmenizi rica ediyorum. (CHP sırala
rından «Bolşevik Kemal» dendi sesleri.) 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Kemal 
Tahir'in kitaplarını okusunlar. 

.BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika, 
(CHP sıralarından «kürsüye» sesleri) 

Hayır efendim, oradan yerinizden rica ediyo
rum. Rica ediyorum, oradan ve kısaca. (Gürültü
ler) 

Bir dakika efendim, rica ediyorum, 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 
Başkanım, bırakın o zamanki yayınları, bugünkü 
bazı partilerimizin toplantılarında bile Atatürk'e din
siz, komünist diyerek fotoğraflarını yere atıp çiğ
neyenler vardır. Ben o zihniyeti kasdetmek istedim. 
Eğer onlar öyle yapıyorsa mesele yok. 

BAŞKAN — Efendim, Büyük Atatürk'ü bu söz
lerinizden dolayı tenzih ederim. Belki bir veya iki 
meczup böyle diyebilir. O itibarla bu sözünüzü ge-
nelleştirmeyin. Rica ediyorum. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş
kanım, İstiklâl Harbine ve Zafer Savaşına bile «Bol
şevik harbi» diyenler vardır. Ben o meczupları kas
tediyorum .| 

BAŞKAN — Efendim, bu kasıtla, şartla olmu
yor.; Isttiklâl Harbi Türk Milletinin milli mücadele
sidir. Buna hiçbir bolşeviklik sürülemez. O itibar
la, Sayın Çoban'ın bu sözünü ben isabetli görmü
yorum. (Gürültüler) Rica ediyorum. Rica ediyo
rum., 
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AKIN SİMAV (izmir) — Hadi Yılmaz Ergene-
kon Türk tarihini bilmiyor, siz de mi bilmiyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim efendim. Bu 
memleketteki bütün buraya gelen değerli üyelerin hep
si istiklal Mücadelesini de bilirler, onun tarihini de 
okumuşlardır. Kimin ne dediğini de bilirler. Yal
nız birtakım kişilerin veya meczupların beyanını ge-
nelleştirip bunu ortaya sürmeyelim, rica ediyorum. 

NÎZAMETTÎN ÇOBAN (Kütahya) — Onlara 
ben de meczup diyorum. 

BAŞKAN — Gruplar arasında alınan karar ge
reğince, gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek 
için 8 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Saygılar sunuyorum. 
Kapanma saati : 18,05 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

3 NCÜ BİRLEŞİM 

7 . 11 . 1978 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arka
daşının; Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp 
dört mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemleri al
madıkları iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı 
ve Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasa
nın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin öner
genin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me. (11/13) 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu ve 9 arkadaşının Mamak'ta meydana gelen tedhiş 
olayında gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçiş
leri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergenin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(11/14) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada
şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

3. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan 
ve 9 arkadaşının, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin 
mühendislik ve satınalma hizmetlerinin ihalesinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

4. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayısla Taksim Alanında yapılan 
gösteriler konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/8) 

5. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca 'bir Meclis Araştırması açılmasına ilişklin öner
gesi. (10/26) 

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

7. — MSP Grupu adına Grup Başkanvekili Oğuz-
han Asiltürk ve Süleyman Arif Emre ile 8 arkadaşı
nın, Ankara - Yıtoa Çarşısı yangını konusunda Ana,-
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca 'bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişklim önergesi. (10/28) 

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



9. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, iş kazalarının nedenleri ile alınması 
gereken önlemleri saptamak amacıyla Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

10. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, İstanbul Valisinin icraatı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

11. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve 9 arkadaşının, Çalışma Bakanının tutumu konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önefgesi. (10/31) 

12. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

13. — Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan 
ve 12 arkadaşının, demir tevzi ve tahsis işlerinde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarımca 'bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

14. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 10 
arkadaşının, yurt dışında öğrenim yapan öğrenci
lerin sorunlarını saptamak amacıyla Anayasamn 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/34) 

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

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

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

18. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 
11 arkadaşının, îmaır ve İskân Bakanlığında bazı 
işçilerin işten çıkarılmasının gerçek nedenlerini sap
tamak amacıyla Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/38) 

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

20. — Muğla Milletvekili Ahmıet Bulldanh ve 9 ar
kadaşımın, Hükümıeitin Halkkâri yöresinde çarpışan, ya
bancı iki aşirötle ilgili tuiüumıu konusunda Anayasanın 
88 nci, M'Met Medliısi İçtüzüğünün 10O ve 10li nci 
nıadJdeîeri uyarınca blir Genel Görüşme açılmasına Mûs
ikin önergesi. (8/11) 

21. — Muğla MillefcevkiM Ahmet Bulidianh ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Miiıeıt Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açi'lmaısına ilişkin 
önergietsii. (10/39) 

22. — İstanbul Mileitvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusıumda Anayasanın 88 noi, Milleıt Meclisli 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Mecl'iis Araştırması açılmasına iişkin önergesi (10/40) 

23. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 
11 arkadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangım ne
denleri ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim 
ve yönetim durumlarını saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi tçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/41) 

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



25. — 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)' 

26. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 
9 arkadaşımn, 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 İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

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

28. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arka
daşının, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia 
edilen bir kaçakçılık olayını ve sorumlularım sapta
mak amacıyla. Anayasanın 88 nci, MiMlet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

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

30. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 10 arka
daşımn, Türk Standartlar Enstitüsünde yasa dışı ta
sarruflar yapıldığı iddialarım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/48) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'ın, yaş
lı, kimsesiz ve yoksul vatandaşlara yapılan yardımın 
artırılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si. (6/58) (*) 

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

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi3 

(6/24) 

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

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

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

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

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

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

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

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
bazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) 

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru- önergesi. 
(6/36) 

12i — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

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

14. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

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

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-ı 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları-î 



na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/42) 

17. — Mardin Milletvekili Abdülkadıir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önerg&si. (6/43) 

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

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
kirliliği yaratan Çorum Çimento Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/46) 

20. — Çorum MiUetvekili Mehmet Irmak'ın, 2022 
sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin Maliye Baka
nından söziü soru önergesi. (6/44) 

21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'min, Diya
net tşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
Şişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

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

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

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

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

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
lia, Türküye Elektromekamik Sanayi Anonıim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

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

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

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

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının TürkÜye'yfi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözâü soru önergesi. (6/68) 
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31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

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

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

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

35. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
işçi sağlığı ve liş emniyetine ilişkin Enerji ve TaM 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

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

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

38. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
DİSK'in İstanbul'da düzenlediği 1 Mayıs gösterileri
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/76) 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

51. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğhı'nun, bazı müzelerin cami halin© getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/90) 

53. — istanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, öğ
renci yurtlarıyla 'âg'ûi beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi, (6/91) 

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

55. — istanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

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

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

58. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis demeklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

59. — Muğla Miletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Muğla'da bazı kaymakamların görevden alınmasına 
ilişkin Devlet Bakanı (Başbakan Yardımcısı) ndan 
sözlü soru önergesi. (6/97) 

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

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

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

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

64. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

65. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışan bir memura işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlarından sözlü soru önergesi. (6/103) 

66. — istanbul Milletvekili Turan Koçai'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri 'ûe ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakamndan sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

67. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

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

69. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, em
niyet teşkilatındaki tayin ve nakillere ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

70. — Elazığ Milletvekili Rasim KüçüJkel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/10i8) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 
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72. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

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

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanutma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (61/112) 

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

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

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl

masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra
poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
31 . 5 . 1978) 

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14. 211978) 

3. — Yalvaç ilçesi. Debbağlar Mahallesi. Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emıne'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nın, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi v© 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıttı Hacıbekir 

oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner* 
in, TCK'nun 450/4-5 maddesi uyarınca ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/87) (S. Sayısı : 14) (Da
ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerile'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca ölüm 
©ezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/88) (S. Sayısı : 
15) (Dağıtma tarihi: 14.2.1978) 

6. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'de 
kayıtlı Yusuf oğlu Şekibe'den ©İma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sin© dair Başbakanlık tezkeresi v» Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli İlçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıttı İsmail oğlu Düriye'dea ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

8. — Devlet memurlarının disiplin cezalarının af
fına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/360; C. Senatosu : 
2/B3) (M. MecHsi S. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1978) 

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çişi 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 saydı Avukatlık Yasa
sının geçiei 17 nei maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dâir yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

10. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. 
(M. Mecüsi : 2/359; C. Senatosu : 2/81) (M. Mecli
si S. Sayısı : 50; C. Senatosu S. Sayısı : 482) (Dağıt
ma tarihi : 28 . 2 . 1978) 



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

12. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 ncı maddesinin değiştirilme 
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena 
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko 
misyonu raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa 
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi 
28 . 2 . 1978) 

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

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragip Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 ncı maddesi 
nin 2 nei fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkili 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28 .2 .1978) 

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

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

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
noi maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi 
7 . 3 . 1978) 

18. — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
4367 sayılı Ordu mensuplarıyla, Emniyet Umum Mü

dürlüğü ve Gümrük Muhafaza ve Muamele sınıfın
da çalışanlara birer er tayım verilmesi hakkındaki 
Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tariM : 30 . 3 . 1978) 

19. — Çalışma eski Bakam Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Gemel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meçlisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

20. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
ydı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1978) 

21. — Milli Savunma eski Bakanı İlharni Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 saydı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisti S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 2 4 . 4 . 1978) 

22. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 saydı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
diskin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
2 5 . 4 . 1978) 

23. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel 
in özel affına dair kanun teklifinin Mdlet Meclisince 



reddedilen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı I 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 26 . 4 .1978) 

24. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

25. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

26.; — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 ncı 
maddesinin Ortak Hükümler (A) bendinin (2) numa
ralı altbendinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve I 
Plan Komisyonu raporu. (2/554) (S. Sayısı : 97) (Da
ğıtma tarihli : 10 . 5 . 1978) 

2|7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (î/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

28. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı I 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme- I 
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/130) (S. I 
Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 18 . 5 . 1978) 

29. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Fah
rettin Dönertaş'ın özel affına dair kanun teklifi ve I 
Adalet Komisyonu raporu. (2/532) (S. Sayısı : 109) 
(Dağıtma tarihi : 18 . 5". 1978) 

30. — 1475 sayılı İş Kanununa bir madde eklen- I 
meşine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili I 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma ta
rihi : 7 . 6 . 1978) 

32. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nm, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

'33. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkra ve bu Kanuna bir ek madde eklenmesi; 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
427 nci maddesinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi ve 
443 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi; 647 sayılı Ce
zaların İnfazı Hakkında Kanunun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi : 765 sayılı Türk Ceza Kanununun bazı 
maddelerinin ve 5435 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7 .6 . 1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adatat Komiısıyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayıısı : 121) (Dağıtana tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarlısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayıısı : 122) (Dağıtana tarihi : 
14 . 6 .1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14. 6 .1978) 



39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamıbahçeci'nin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

40. — Kültahya Milletvekili Nizametıtin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya- , 
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fiili hizmet suretlerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Milli Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1978) 

'41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesinin kuruluş ve 
işleyişi hakkında kanun tasarısı ve Trabzon Millet
vekili Lütfi Göktaş ve 2 arkadaşı ile Sivas Milletve
kili Azimet Köylüoğlu'nun aynı mahiyette olan ka
nun teklifi ve İçişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) 

44. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun 
teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, aynı 
Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair ka
nun teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

45. — Çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve 
yargılama usulleri hakkında kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/107) (S. Sayısı : 134) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

46. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 

T. Çimento Sanayii TAŞ'ne devri hakkında kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan 
komisyonları raporları. (2/378) (S. Sayısı : 135) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

47. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 6 .1978) 

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6.1978) 

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26. 6 .1978) 

50. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve İçişleri ko
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27. 6 . 1978) 

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, İçel iBilletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
•140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili İ. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının ayni 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Damştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Damştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile S&yıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlaıına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6 .1978) 

X 53. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar-
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ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclsi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 .6 .1978) 

54. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna ek 
ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 
ve Plan Komisyonu raporu. (1/153) (S. Sayısı : 143) 
(Dağıtma tarihi: 29 . 6 .1978) 

55. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevleri hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Mil
letvekili Süleyman Arif Emre'nin, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

56. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı kanun teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

57. — Diyarbakır Milletvekili Abdüllatif Ensarioğ-
lu'nun, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/227) (S. Sayısı : 146) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

58. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/242) 
(S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

59. — Rize Milletvekili Yılmaz Baltan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/237) (S. Sayısı : 
148) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

60. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'in, yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/228) (S. Sayısı : 
149) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

61. — Rize Milletvekili Yılmaz Baltan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 2Q.9.1978) 

62. — Gaziantep Milletvekili Emin Altınbaş ile 
Celâl Doğan'ın, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komis
yon raporu. (3/251) (S. Sayısı : 151) (Dağıtma tari
hi : 20.9.1978) 

63. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
* men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş

kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yaşatma dokunulmazlığının kandırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa v© Adalet kornıisıyonla-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 20. . 9 . 1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmıaızlığının kaldır ılım asın a ilişkin Baş
bakanlık tezkeresıi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu, (3/20ı2) (S. 
sayası : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığınım kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/20)6) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişjkıiın 
Başbakanlık 'tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komıijsıyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

68. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama dokunulmazlığınım kaiİdıriknaısHia ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 'komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 1978) 

70. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama 'dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet kotnfiisyonüa-
rımdaın kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtaıa tarihi : 20 9 . 1978) 

71. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkim Baş-



bafcanliık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komiisyonla-
rındıan kurulu Karma Komiısyon raporu. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya
sama doıkuinulımazlıığıni'n kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtana tarihi : 20 . 9 . 1978) 

73. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/226) (S. 
Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

74. — Niğde Milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan 'kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

75. — Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/186) (S. Sa
yısı : 164) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

76. — Adana Milletvekili Mehmet Oğuz Yazıcı-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık ıtezlkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/187) (S. Sayısı : 165) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978/ 

77. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/188) (S. 
Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

78. — îzmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma dokunulmazlığının Ikaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 20 - 9 . 1978) 

79. — Ordu Milletvekili Hamdi Mağden'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/193) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

80. — Denizli Milletvekili Ömer İhsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 
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I 81. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 1978) 

82. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-

I larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S. Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın ya-
I sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — Ankara Milletvekili" Oğuz Aygün'ün yasa-
I ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Kornısyonların-
I dan kurulu Karma Komisyon raporu, (j/160) (S. Sa

yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 t 9 . 1978) 
I 85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-
I larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 

(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
I 86. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya-
I sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba

kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı-: 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

I 87. — Konya MiHetveıkilii Necmettin Erbaıkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-

I bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-
I larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 

(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
88. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in ya-

J sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla-

I rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

I 89. — İsparta Mftlîetveikiii Süleyman Döm'i-rel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-

I larından kurulu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon-

I larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
I (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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91. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecsvit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş 
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karıma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

92. — Sivas Milletvekili Ali Gürlbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978 

93. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

94. — Van Milletvekili Mulslih (Müslihitstin) Gö-
rentaş'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/171) (S Sayısı : 183) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

95. — Konya Milletvekilli Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
3/172) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

96. — İzmir Milletvekili Yüksel Çalkimur'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu (3/173) (S Sa
yısı : 185) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

97. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydiemir'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/174) (S. 
Sayısı: 186) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

98. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu (3/176) 
(S. Sayısı: 187) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

99. — Niğde Milletvekili Burhan Ecemiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

100. — Samsun Milletvekili îbraıhiım Bttoüm Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

1Q1. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

102. — Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/181) 
(S, Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

103. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karau'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

104. — Muş Milletvekili Kasım Eımıre'nin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/127) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

106. — îzsmıir Milletvekili Mahmut Türkımıenoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

107. — Tokat Milletvekili Cevaıt Atılgan'm yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

108. — Zonguldak Milletvekili Bülenıt Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/159) 
(S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi 20 . 9 . 1978) 

109. — Trabzon Milletvekili Alhtmlet Şener ile 
Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/131) (S. Sayı
sı : 198) (Dağıtma tarihi r 20.9.1978) 

110. — Urfa Miltetvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis-



yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S, Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

111. — İçel Milletvekilli Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin "Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S, Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978} 

112. — Adana Miletvekıil Hasan Gerit'in yaısaıma 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S.' Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

113. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

114. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/142) (S, Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

115. — Elâzığ Milletvekilli Raisim Küçükefin ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

116. — İzmir Milletvekili Adil Dernir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

117. — Kars Milletvekili Abdülkerim Doğru'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

118. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu, (3/150) 
(S. Saytfi : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

119. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/151) 
(S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

120. — Konya Milletvekili Necmettin Enbakan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
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; bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

121. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 
(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

122. — Hatay Miliktivekili Mehmet Sait Reşa'nm 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

123. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

I 124. — Ankara Milletvekili Semih Erytkhz'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

I 125. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı -
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

126. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
I nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 

Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis-
j yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 

(3/263)' S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
127. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun 

I yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla 

I rından kurulu Karma Konisyon raporu. (3/277) (S. 
Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

128. — İzmir Milletvekili Adil Dernir'in yasama do-
I kunulmazlığınm kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 

tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
i kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 

217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
129. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama 

I dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların-

I dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa-
I yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
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130. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

131. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

132. — İzmir Milletvekili Kaya Bengi su'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133. — tzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına" ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135. — Urfa Milletvekilli Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

136. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

137. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

138. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına, ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

139. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis

yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

140. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

141. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

143. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

144. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına İlişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

146. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115' 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtba tarihi : 20 . 9 . 19/8) 

147. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 201.9.1978) 

148. — Bursa Milletvekilli Kasım Önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet kotnis* 
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmalına ilişkin Baş* 
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bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet korniş- I 
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) , 

i 
150. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma, tarihi : 2Q.9.1978) 

151. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

153. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

154. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

155. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115)' 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 157. — Türkiye Oımhuriyeti Hükümeti ille Yu
nanistan Kraılîıik Hükümetfü arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

I X 158. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablluısgarpta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 

, Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırhk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

159. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

160. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesinle (e) fıkram ve 'aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesaı-
nıe ve aynı Kam/unum 8 nOi ımaddieslimıin taıdüfline müte
dair kamum teklifi ve Bayımıdıııiık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlar». (2/192) (S. Sa
yısı : 249) .(Dağıtıma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

161. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kımda Kamunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve eık maddelerin değiştirilmesi-
ne ve 'bir ek madde ve bir geçidi madde eklenmesine dair 
(kanun tasarısı ve İçiş/leni ve Adalet Komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihli : 
20 . 9 . 1978) 

X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trabluistgarp t̂a 
İmzalamam «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Oemahiriyesıi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmaman Omaylanmasıtnıra Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Taısansa ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dış/jşleri koırnttlsyomJarı rapor
ları. (1/134) (S. Sayası : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ide Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haıva Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın, 
Onaylanması mm Uygun Bulunduğu Hakkında Kamun 
Tasarısı ve Bayındırlılk, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı : 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 




