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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kahramanmaraş Milletvekilli Mehmet Yusuf Öz-
!baş, Tunceli Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gül'ün öl
dürülmesi hakkında. 

'Bursa Milletvekili Halil Karaatlı, Afganistan'daki 
'olaylar konusunda ve 

Çorum (Milletvekili Mehmet Irmak da, çeltik üre
ticilerinin dertleri konusunda gündem dışı birer ko
nuşma yaptılar. 

Astan bul Mille t vekili Süleyman Arif Emre ve 12 
arkadaşının, dış politikamızda meydana gelen geliş
meleri açıklığa kavuşturmak amacıyla !bir Genel Gö
rüşme açılmaisına ilişkin önergesi. !(8/25) ile, 

'Manisa Milletvekili Erkin Topkaya ve 70 arka
daşının, çocuklarımızın sorunları ile çözüm yollarını 
Saptamak amacıyla bir Meellis Araştırması açılmasına 
ilişkin önerigösli. (10/73) okundu; gündemdeki yerle
rini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşülecekleri 
bildirildi. 

iParmasöltik Müstahzarlar ve Maddeleri Kanunu 
Tasarısı, 1(1/192) ile, 

'19 'Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısının (1/191) geri verilmesine dair Başba
kanlık tezkereleri okundu; tasarıların geri verildiği 
açıklandı. 

Sayın üyelerden bazılarına Başkanlık tezkeresin
de belirtilen sdbep ve sürelerle izin verilmesi kabul 
edildji. 

A'rMn Milletvekili Hasan Ekinci ve 10 arkadaşı
nın; bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yol
suzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak ama
cıyla kurulan 10/20 esas numaralı Meclis Araştırması 
Komisyonu raporunun görüşülmesi, ilgili komisyon 
ve (Bakanın Genel Kurulda hazır bulunmaması ne
denliyle ertelendi.' 

10/27, 10/31, 10/40 ve 10/32 esas numaralı Meclis 
Araştırması komisyonlarına ve 

(Bütçe Karma Komlisyonu ile Dilekçe Karma Ko
misyonundaki açık üyeliklere siyasi parti gruplarınca 
gösterilen adaylar seçüldiler. 

Mili Selamet Partisi Millet Meclisi Grubu Başka
nı 'Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, hububat 
'fiîyatları ve destekleme alımları konusunda bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) üzerinde
ki görüşmeler tamamlanarak, Genel Görüşme açıl
ması kabul edlildi. 

Konularının aynı olmaisı nedeniyle birlikte görü-
şüfcnesıi onaylanan : 

Kırşehir Milletvekili Mustafa (Eşrefoğlu ve 11 ar
kadaşının, Eidlrne Eğitim Enistitüsü yangını nedenleri 
ve diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretfon ve yö
netim durumlarını saptamak amacıyla (10/41), 

(Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 arkada
şının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati Eğıi-
ıtiirn. Enstitüsü ile İlgili tutum ve davranışları hakkın
da <10/45) Ve 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref oğlu 
ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı öğ
rencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla (1.0/47) bir Meclis Araş
tırması açılmaisına ilişkin önergesi kabul edildi; Ko-
mıi'syonun 15 üyeden kurulmaJsı, çalışma süresÜnin üye 
seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması ve gerektiğin
de Ankara dışında da çalışabilmesi hususları onay
landı. 

3 Ocak 1980 Perşembe günü saat 15.00te topla
nılmak üzere birleşime saat 17,56*da son verildi. 

Başkan 
iBaşfcanvekiri 

Ali Fuat Eyüboğlu 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gazalcı 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkamveküi Ali Fuat Eyüboğlu 

DİVAN ÜYELERİ: Mustafa Gazalcı (Denizli*), Recep Özel (İstanbul) 

» 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 25 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; salonda bulunan arkadaşlarımın, yüksek 
sesle, bulunduklarını belirtmelerin! rtica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

III. — BAŞKANLIĞIN GEN 

A) TEZKERELER 

1. — Yurt dışına giden Ticaret Bakanı Halil Ba-
şol'a, Devlet Bakanı Orhan Erenin vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi. (3/903) 

ıBAŞKAN — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri var
dır; okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet iMeclisi (Başkanlığına 
Türkiye - Romanya Ekonomik İşbiriıiğli Karma 

Komisyonunun 1 7 - 2 8 Aralık 1979 tarihleri ara
sında 'Bükreş'te yapılacak 6 ncı Dönem toplantısına 
katılmak üzere Romanya'ya giden Ticaret Bakanı Ha
lil Başol'un dönüşüne kadar, Ticaret Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Orhan Eren'in vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
arz ederim. 

Fahri S. (Korutürk 
Cumhurbaşkan ı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı İs
met Sezgin'e, Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun'un ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/904) 

-Millet Meclisi Başkanlığına 
iSuud'i Arabistan Maliye Bakanının davetlisi ola

rak 25.12.1979 tarihinden itibaren Suudi Arabistan'a 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır; sonradan ge
len sayın üyelerin birer tezkere ite Başkanlığa mü
racaatım rica ederim. 

Gündeme geçiyoruz. 

VE ÖNERGELER 

gidecek olan Maliye Bakanı İsmet Sezgin'in dönü
şüne kadar, Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı Ek
rem Ceyhun'un vekillik etmesfınin, Başbakanın tekli
fi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri & Korutüdc 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Taşınmaz Mal Kiraları Kanun Tasarısının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/902) 

'BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş bir geri alma tezkeresi var
dır, okutuyorum : 

•Millet 'Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : 21.4.1978 tarihi ve 101-237/05593 sayılı ya

zımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gönderilen 

«Taşınmaz Mal Kiraları Kanun Tasarısı» ntn Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 76 ncı maddesi uyarınca yeni
den incelenmek üzere geri gönderilmesini müsaade
lerine arz ederim. 

ISüleyman Demire! 
Başbakan 

. BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri 
verilmliştlir. 

İL KURULA SUNUŞLARI 

— 569 — 
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IV. — GÖRÜŞ 

1. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine j 
ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/203) (S. Sayısı : 375) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz, 

Gündemiımizin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle, 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 4 ncü 
sırasında yer alan 375 sıra sayılı «Kamu Güvenliğine 
ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin IBazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı» üzerindeki görüşme- I 
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. IBurada. 
Sayın Hükümet?.. 
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini alıyor. 
Geçen birleşimde, tasarının çerçeve 1 nci madde

sine bağlı 9 ncu madde üzerindeki görüşmeler tamam-
îanmrş, maddenin oylanmasında kalmıştık; şimdi, I 
9 ncu maddeyi tekrar okutup, oylarınıza sunacağım. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU #zmir) — Biir 
önerge var Sayın Başkan. 

iBAŞKAN — Bir dakika... Evet efendim, önerge- I 
nizıi okutuyorum : I 

Yüksek 'Başkanlığa I 
Gündemde görüşülmekte olan ve S. S. 375 olan 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin I 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ive Bunlara Yeni I 
Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
1 nci maddesinin, bu tasarının diğer maddelerinin 
görüşülmesinden sonra görüşülmesi, kamu güvenliği 
ve kolluk hizmetlerinin esprisi bakımından daha uy
gun olacağı kanısıyla 1 nci maddesinin, 8 nci madde
sinden sonra görüşülmesini arz ve teklif ederiz. I 

CHP Grup iBaşkanvekilleri 
İzmir İstanbul 

Coşkun Karaigözoğlu Metin Tuzun 
A'P Grup iBaşkanvekıilleri I 

Ankara Erzurum 
Oğuz Aygün Gıyasettin Karaca 

MSP Gruibu adına MHP Grubu adına 
Konya Tokat 

Şener Battal Faruk Demirtola 

(1) 375 S. Sayılı Basmayazı 27.12.1979 tarihli 
23 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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JLEN İŞLER 

'BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bütün grup 
yöneticilerinin müştereken verdikleri önergeyi dinle
diniz. Daha önce oylama safhasında kalınmıştı. An
cak, bütün grup yöneticilerinin müştereken verdikleri 
bu önergeye uygun olarak işlem yapma konusunda 
Genel Kurulunuz karar verecektir. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
•Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Önergeye göre işlem yapılacaktır. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — 4.6.1937 tarihli ve 320(1 sayılı Emni
yet Teşkilat Kanununun 82, 85 ve 86 nci maddeleri 
aşağıdaki Hiçimde değiştirilmiş ve bu Kanuna 8 ek' 
madde ile 3 geçici madde eklenmiştir. 

İBAŞKAN — Çerçeve 2 nci maddeye bağlı olan 
82 nci maddeyi okutuyorum. 

'Madde 82. — Emniyet örgütü mensuplarına veri
lecek disiplin cezaları şunlardır : 

A) Uyarma : Memura, görevinde dana dikkatli 
davranması gerektiğini yazıyla bildirmektir. 

B) Kınama : 'Memura, görevinde ve davranışla
rında kusurlu sayıldığını yazıyla bildirmektir. 

C) Aylık kesme : Memurun 15 günlüğe kadar ay
lığının kesilmesidir. 

Ç) Kısa süreli durdurma : Memurun bulundu
ğu kademede ilerlemesinin 4, 6 veya 10 ay için dur
durulmasıdır. 

D) Uzun süreli durdurma : Memurun bulun
duğu kademede ilerlemesinin 12, 16, 20 veya 24 ay 
durdurulmasıdır. 

E) Meslekten çıkarma : Memurun, Emniyet ör
gütü hizmetlerinde bir daha çalıştırılmamak üzere 
meslekten çıkarılmasıdır. 

F) Devlet 'memurluğundan çıkarma : Bir daha 
Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan 
çıkarmaktır. Bu ceza 657 sayılı Devlet Memurlan 
Kanunu hükümlerine göre ve bu kanunda gösterilen 
yetkiM disiplin kurulunca uygulanır. 

Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza 
süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, 
yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler. 

Disiplin cezası verilmesine neden olmuş eylem 
ya da durumun, cezaların sicilden silinmesine ilişkin 
süre içinde yenilenmesinde bir derece daha ağır ceza 
uygulanır. Aynı derece cezayı gerektiren, fakat ayrı 
fiil ve durumlar nedeniyle verilen disiplin cezalarının 
üçüncü uygulanmasında b)ir derece ağır ceza verilir. 
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Kurumda geçmiş hizmetleri sırasında çalışmaları 
olumlu bulunan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan 
memurlar için verilecek cezalar da bir derece hafif 
olanı uygulanabilir. 

BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın gruplar?.. 

MSP Grubu adına Sayın Şener Battal, CHP Gru
bu adına Sayın Muammer Aksoy. 

Buyurun Sayın Şener Battal. 

(MSP GRUİBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

ıKamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin 
bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve bunlara yeni 
hükümler eklenmesi hakkında Kanun Tasarısı üze
rinde görüşlerimizi sunmaya çalışacağım. 

Önce, huzurlarınızda konuya girmeden evvel bu 
tasarının kanun tekniği bakımından btir arızasını be
lirtmeye mecburum. O da, «İçtüzüğe göre nasıl ka
nun yapılır?» mevzuunda takarrür etmiş bir uygula
ma yok; bu, Parlamentoda ikinci tatbikat oluyor; 
bir kanun teklif veya tasarısı içinde 5 - 6 kanunu bir
den tanzim eden bir teklif. Sanıyorum, bundan evvel-
'ki Cumhuriyet Halk Partisinin getirdiği vergi kanunu 
ile bu yol açıldı; ikinci tatbikat da bu gözüküyor. 

Şimdi bu kanun adına, «paket» diyoruz; bu pa
ketin ilcinde 5 tane kanun tanzim ediliyor. Şimdi tan
zim edilen bu 5 kanundan 2 nci fasıl diyebileceğimiz 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu üzerinde gö
rüşlerimizi şu anda müzakere etmek durumundayız. 

Değerli arkadaşlarım, 3201 sayılı Emniyet Teşki
latı Kanunu, 1937 yılında çıkmış bir kanundur. Bu 
kanun, günümüzdeki emniyet teşkilatının disiplin ger
çeğine, vetiresine, ihtiyacına cevap verememektedir. 
Bu bakımdan, bu paketteki 5 fasıllık kanun içinde bu 
3201 sayılı Kanuna taalluk eden 82 nci maddenin tan
zimi son derece isabetli olmuştur; bunun' için Grup 
olarak bu maddeye lehte oy vereceğiz. 

3201 sayılı Kanunun düzeltilmesi anlamında bu 
madde, 82 nci madde isabetlidir; bu maddenin lehin
de oy kullanacağımızı ve günün ihtiyaçlarını karşıla
dığını saygıyla arz ediyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Muam

mer Aksoy, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA MUAMMER AKSOY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

— 571 
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Konuşulan, değiştirilmesi istenilen kanun hakkın
da Cumhuriyet Halk Partisinin görüşü getirilen tasa
rılardan farklı değildir, prensip olarak. Ancak bir 
noktada usul bakımından tartışmaya yer kalmaması 
için, Sayın Başkana şunu arz ediyorum: Eğer bir çer
çeve madde içerisinde ayrıca zikredilen çeşitli mad
delerin konuşulması, 82, 85, 86 ve ondan sonra gelen 
8 tane ek madde, 3 geçici madde, hakkında görüş be
yan etme olanağı ancak başlangıçta varsa, şimdi de 
ayrıldığımız noktaları belirtmek isterim. Yok, eğer 
geçici maddelere, 8 nci ek maddeye ve geçici 3 ncü 
maddeye - ki, görüşlerimiz ancak orada küçük nok
talarda "bir değişiklik vardır - ilişkin değişiklik öner
gelerimiz hakkında konuşabilme olanağı bize verile
cekse, çerçeve madde hakkında ayrıca maruzatta bu
lunma gereğini görmüyorum; ama bunları peşinen 
söylemek zorunluluğu varsa - ki nihayet hepsi tek
nik bakımdan bir madde olarak görünüyor, her ne 
kadar çerçeve içerisinde çeşitli maddeler varsa da - o 
zaman şimdiden arz edelim. Bu noktada Sayın Baş
kanlığın kararma göre maruzatta bulunacağım. Eğer, 
ek 8 nci maddeye ve geçici 3 ncü maddeye geldiği
mizde önergemizi açıklama bakımından bize olanak 
verilecekse, orada konuşacağım. Diğer noktalarda, 
yani, 82, 85, 86 nci maddelerde ve 7 tane geçici ek 
maddede değişiklik tasarılarının komisyonlardan geç
tiği şekilde kabul edilmesini Grubumuz da uygun gör
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, bütün çerçeve madde
nin içerisindeki ek maddeler üzerinde müzakere açı
yoruz efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — O halde, o 
zaman maruzatta bulunacağım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Ada

let Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Çalışkan ko
nuşacaklar efendim. 

BAŞKAN — AP Grubu adına Sayın Ramazan Ça
lışkan, buyurun efendim. 

AP GRUBU ADİNA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(İçel) — Saym Başkan, sayın milletvekilleri, Yüce 
Meclise, Grubumuz adına saygılarımı arz ediyorum. 

Huzurunuzda bulunan bu tasarıyla, 1937 tarihli 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 82 nci mad
desinin değişiklikleri görüşülüyor. 

Değerli üye arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 
vasatta, görev, yetkiyi, yetki görevi icap ettiriyor. Bu 
illiyet rabıtası içerisinde, görevli emniyet mensupla-
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rının disipline edilmesi, görevin ve yetkinin kulanı-
lışı bakımından çok önemlidir. 

'Hazırlanmış bulunan bu tasarının değişiklik yapıl
madan Yüce Meclisin iradesinden geçmesi temenni
mizdir. 

Hüsnüniyetle hazırlanmıştır; asıl olan hüsnüniyet
tir; aksi sabit olmuş bir hal de yoktur. Bu tasarının, 
huzurunuzda bulunan şu metnin bozulmadan geçme
si, Yüce Meclisin 'böylece takdir buyurması Adalet 
Partisi Grubunun temennisidir. 

Grubumuz adına saygılarımı teyiden arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Gruplar adına başkaca söz yoktur. 
Şalhısları adına söz alanları okuyorum: Sayın Mus

tafa Gazalcı, Sayın Kemal Anadol, Sayın Ertuğrul 
Günay, Sayın Süleyman Genç, Sayın Ferhat Arslan-
taş. 

Sayın Mustafa Gazalcı sırasını Sayın Ertuğrul Gü-
nay'a vermiştir., 

Buyurun Sayın Günay.1 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Grubumuz gö

rüşlerimizi arz etti, ben konuşmaktan vazgeçtim. 
BAŞKAN — Siz de söz hakkınızdan vazgeçtiniz. 
Sayın Anadol? 

KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Vazgeçtim 
efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Şahısları adına söz isteyen Sayın Genç, Sayın 

Ferhat Arslantaş vazgeçtiler. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

85 nci maddeyi okoutuyorum: 
Madde 85. — Emniyet örgütü mensupları için si

cil raporu düzenlemeye yetkili amirler, hizmet gerek
leri, hiyerarşik ilişkiler ve disiplin esasları gözönünde 
bulundurularak, İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek 
bir yönetmelikle belirlenir. Ancak, vali ve kayma
kamlar, emirlerinde çalışan Emniyet Örgütü mensup
ları için gerekli gördükleri zaman ve hallerde ek si
cil rapora düzenlemeye yetkilidirler. Vali ve kayma-
kamlarca haklarında sicil raporu düzenlenen kişiyle 
ilgili bütün değerlendirmelerde bu ek sicil raporu esas 
alınır. 

BAŞKAN — 85 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın grup... Yok, 

Şahısları adına söz isteyen sayın üye?... Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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86 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 86. — Emniyet Örgütü mensupları, 1475 

sayılı Nakdi Tazminat Kanunu hükümlerinden baş
ka aşağıdaki durumlarda : 

A) Ülkenin güvenlik ve esenliği, Devletin çıkar
ları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yük
sek hizmetleri görülenler, fiilen almakta oldukları 
aylık tutarlarının iki katından beş katına kadar; 

B) Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya ko
yarak büyük yararlıklar gösterenler, fiilen almakta 
oldukları aylık tutarlarının altı katından yirmidört 
katına kadar, para verilerek ödüllendirilir. 

C) B fıkrasındaki hallerde yaşamını kaybeden
lerin fiilen almakta oldukları maaş tutarının otuzaitı 
katı para olarak kanuni mirasçılarına ödenir. 

Sağ ana ve baba ölenin füruu ile içtima ettiği hal
lerde ise kanuni mirasçılarına maaşının yirmidört 
katı, ana ve babasına oriiki katı para olarak verilir. 

BAŞKAN — 86 nci madde üzerinde söz isteyen?..v 

ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına Sayın 
Başjkan. . 

BAŞKAN — Buyurunuz efendlim; Milli Selâmet 
Partisi Grubu adına Sayın Şener Battal. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

86 nci madde, emniyet örgütü mensuplarına, can 
telefatı vukuunda yakınlarına ve mirasçılarına Devle
tin tazminat ödemesini tanzim etmekte olan bir mad
de. 

Esasen Grubumuz Nakdi Tazminat Kanununun 
öncelikle görüşülmesi için daha evvel Danışma Kuru
luna müracaat etmiş ve o kanuna da Yüksek Heyeti
nizin oylarıyla öncelik imkânı elde etmiştik. Şimdi o 
kanuna ilave olarak ülkenin güvenlik ve esenliği için, 
can güvenliğini kahramanca, fedakârca tehlikeye atan 
emniyet görevlilerine, vazife duygusu ile dolu Türk 
polisine, Devletimizin imkân tanımasını getiren bir 
maddedir. Bu vazife sırasında şehit olanları rahmetle 
anarken, böylesine vazife abidesi gibi olan polisleri 
de selamlıyor, sayılarının yüzde yüze baliğ olmasını 
temenni ediyoruz. Türk polisinin fedakârlığını daima 
takdir ettiğimizden dolayı, onlara bu madde, Mecli
simizin bir takdir maddesidir. 

Bu madde hakkında olumlu oy kullanacağımızı 
saygıyla arz ederiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın BattaL 
86 nci madde üzerinde konuşmak üzere Adalet 

Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Çalışkan; buyu
runuz efendim. 
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AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(îçe'l) — Değerli arkadaşlarım, beşeri münasebet içe
risinde mutad olan bir davranışımız vardır; bir şahsı 
ebedi istirahatgâhına tevdi ederken umumiyetle hepi
miz «Allah rahmet eylesin; iyi adamdı» deriz; bu 
bir teamül. Bizce, bu teamül eksiktir, hatta yanlıştır. 
Bir insan cemiyet içerisinde görev yaparken de, iyi 
yaptığına iyi, kötü yaptığına kötü demek lazımdır. 
iyi yaptığında mükâfaat, kötü yaptığında mücazaat 
görmelidir, tşte, huzurunuzda görüşülmekte olan bu 
madde bu boşluğu doldurmaktadır; yerinde hazırlan
mıştır. Bir emniyet mensubu ebediyete tevdi edilirken 
merasim yapmak, çocuklarına başsağlığı dilemek faz
la bir şey olmamaktadır, tatmin edici olmamaktadır, 
hatta hazin bir tablo teşkil etmektedir; ama şu mad
deyle Yüce Meclisimiz yaralananın yaralandığında, 
hayatını tehlikeye attığında, öldüğünde de çoluğuna 
çocuğuna medarı maişet veya medarı istikbal bir şey 
verebilme gayretini göstermektedir. 

Yüce Meclisin bu maddeyi iftihar vesilesi saya
rak çıkartacağına inanmaktayız. 

Grubumuz bu maddenin kabulü istikametinde rey 
kullanacaktır.: 

Saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Turan Kocal; buyurunuz efendim. 

MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkam, sayın milletvekilleri!; Gru
bum adıma hepinizi hürmetle selamlarım. 

3201 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde yenliden 
getirilen (A) ve (ıB) bendiler inde yazılı olan hususlar, 
emniyet teşkilatında görev yapan memur arkadaş
larımızın çalışmaları sırasında takdirle karşılanacak 
ve fedakârlıklar içerisindeki hizm etlerimden dolayı 
taltif edilmeleri anlamında getirilmiştir; doğrudur 
ve bu elzemdir, Geç ıkalmış olmakla beraber, bugün 
bu hususun düşünülerek yerine getirilmiş olması 
Grubumuzu fazlasıyla memnun etmiştik". 

(C) bendimdeyse, yine bu emniyet mensuplarının 
mal ve can emniyeti ile diğer hususlarla ilgili çalış
maları sırasında hayatlarım kaybeden kişilere geride 
bıralkmış oldukları ana, baıba, evlatlarına veyahut da 
sakat kalmaları halinde kendilerine bir maddi tazmi
nat ödenmesi öngörülmüş; bu da Grübuimuzca çok 
müspet olarak karşılanmıştır, 

Ayrıca, 86 ncı maddede olmamakla beraber, da
ha evvelce Yüce Meclisimizin almış olduğu bir ka
rarla, maddi tazminat kanununda düşündüğümüz 
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-ki, burayla bağlantılıdır- emeklilik hakkını kazana
mayan iki aylık, iki yıllık, üç yıllık, beş yıllık Dev
let mamuru arkadaşilarımızın vefatları halinde, onla
rın da emeklilik hakkını kazanmış gilhi, emekli maaş
larımın bağlanması öngörülseydi iyiydi ama, şimdi 
burada bir değişiklik önergesi vermiyoruz; maddi 
tazminat kanunu görüşülürken bunu ayrıca dile ge
tireceğimizi arz ederiz. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Cumhuriyet Halk Partisi Gruibu adına Sayın 

Muammer Aksoy, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA MUAMMER AKSOY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclislim değerli 
üyeleri; 

Zabıtamızdan, (polis memurlarımızdan) özellikle 
terörün alabildiğine tırmandığı bugünlerde ve yılar
dan beri, büyük fedakârlıklar istiyoruz. Gerektiğin-
ds canlarını, toplumun huzuru için feda etmelerini 
istiyoruz. Bu özel fedakârlığım karşılığında, onların 
özellikle yetim kalanlarını, ya da sakatlanıp, görevi
ni artık yerine getiremeyecek duruma düşenlerini, 
devletin, (onun görevini yapmasından, fedakârlığın
dan yararlanmış olan, devletin) karşılaması gerekir. 
86 ncı madd'e, şiddet hareketlerinin azalmasında ve 
sona ermesinde zabıta memurlarının ve amirlerinin 
görevlerini daha büyük şevkle yerine getirmelerini 
sağlayacak bir maddedir. Bu değişikliklere, Grubu
muz gönülden katılmaktadır. 

Hepinizi saygılarımla selamlarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Madde üzerinde şahsı adıma Sayın Aksakal, bu

yurun efendim. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu madde, yıllar yılı özlemi çekilen hükümlerin 
başlangıcını taşımaktadır. Yalnız, günün şartlan mu-
vacehesindie eksiktir. Bir önergemiz vardır, biraz 
sonra okunacağını ve üzerinde işlem yapılacağını 
tahmin etmekteyim. 

Konan miktarları az bulmaktayız. Fiilen almakta 
oldukları maaşlarının katlarından bahsedilmektedir. 
Brütü müdür, neti midir belli değil. Yarın bu iş yo
rum konusu olduğu zaman «Fiilen almakta oldukları 
maaş» derken, net maaşı ifade eder, fiilen almakta 
oldukları maaş. O itibarla, burada açıklık görmüyo
rum. Bu meblağları da az görüyorum, güzel bir hü
küm olarak başlangıç sayıyorum. 
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Ayrıca da, ne kadar geriye yürüyeceği hükme 
^bağlanmamıştır. Şu anda sayılan niteliklerde kaza
ya uğramış, fedakârlık göstermiş, hayatını yitirmiş 
kimseler varsa ve mirasçıları hayatta ise, onların da 
bundan yararlanması gerekeceği düşüncesindeyim. 
Bunu kapsayan bir hükmü bir metinle, «Bu kamun 
geriye yürür» metniyle önergeye bağlayıp, Başkanlığa 
da sunmuş 'bulunmaktayız, gerekli ilginizi istirham 
ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksakal. 
Şahısları adına başkaca söz isteyen?.. Yok. Mad

de üzerinde bir değişiklik önergesi vardır, okutuyo
rum : 

Sayın Başkanlığa, 
Görüşülmekte oiaın yasanın 86 ncı maddesinin 

sonıunıa «Bu madde hükmü geriye yürür» hük
münün eklenmesini teklif ederiz. 

Tralbzon 'Erzurum 
İbrahim Vecdi Aksakal Osman Demirci 

Ankara Denizli 
İsmail Hakkı Köylüoğlu Mustafa Kemal Aykurt 

Kars 
Bahri Dağdaş 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANİ ÖMER 
LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bu önergeye iştirak edemiyoruz. Çünkü, ka
nun metninde, «1475 sayılı Kanun dışında kalan» 
deniiiyor. Yainti, nakdi taızımjinialtıın dışımda kalan. Hait-
buki, gelen Nakdi Tazminat Kanunu bunları fevka
lade tatmin etmekte okluğundan dolayı önergeye iş
tirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye katılma
dı. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 
Önergeyi izah etmek istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Kanunları aceleye getirmemek için bir şey yapı

yoruz; ülkenin şartları belli, bu şartlarda eğer bir şey 
yapıyorsak bu, dört başı mamura yakın olsun. Bu
gün kanun çıkacak, yürürlüğe girecek, dün ölen po
lisin mirasçısı mağdur kalacak bu kanun muvaeeıhe-
siinde, Ben, bunu öyle anlayabiliyorum. 

HALUK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Nakdi Taz
minat Kanununda var. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Öbür kanunda var; ama bu kanundan yararlanması 

rnün.&ün olmayacaktır. Bu kanundan yararlanması
nın sağlanmasında Yüce Parlamentonun kıskanç 
davranacağını zannetmiyorum. Bu kanunda yarar
lıkları tarif etmişiz; şu şu şu şartlarda ölenler, ya da 
yaranlık gösterenlere bir şey veriyoruz. En azından 
on yıldır Tüıikiye anarşi içinde çırpınıyor; yüzlerce 
güvenlik görevlisi ölmüştür. Bir yıllık evli olup bir 
çocukla dul kalmış nice analar mevcuttur. Bunu geri
ye doğru yürütmediğiniz takdirde, bundan sonra ge
tireceğiniz hüküm esas mağdurlara bir şey getirme
yecektir. 

Bizim önerdiğimiz değişiklik bu yüce endişeden 
hareket etmiştir. O itibarla, Yüce Parlamentonun 
hem dikkatini, hem alakasını istirham ediyorum, 
saygı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Komisyon önergeye katılmadı. Önergeyi 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et-
ımayanller... Öaıarge klaıbud edlilljmlişltir efendlim. 

Biraz önce yapılan değişiklikle binlikte 86 ncı 
maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 1 ne i maddeyi okuıtuyoıruim : 
Ek Madde 1. — Emniyet Örgütünde, disiplin 

ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevle
ri yapmak üzerle, illerde, öğretim ve eğitim kurumla
rında ve merkezde birer Polis Disiplin Kurulu, Mer
kezde ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Di
siplin Kurulu oluşturulur. 

A) İl Polis Disiplin Kurulu : 
Emniyet işleriyle . görevlendirilen vali yardımcısı

nın başkanlığında, 
1. İl Hukuk İşleri Müdürü, bulunmadığı du

rumda valinin görevlendireceği, İl İdare Şuibe Baş-
kaınîarındlan biri, 

2. Emnliyet Müdürü veya görevlendireceği mü
dür yardımcılarından biri, müdür yardımcısı bulun
madığı durumda il emniyet kuruluşunda emniyet 
müdüründen sonra gelen en yülksiek rütbeli, rütbeler
de eşitlik varsa daha kıdemli amıir, 

3. (Emnliyöt İkindi Şube Miüdürü veya Şefii, 
4. Emniyet Üçüncü Şube Müdürü veya Şefinin, 
B) Öğretim ve eğitim kurumlarındaki polis di

siplin kurulları: 
Kurum Müdürünün Başkanlığında, aynı kurum

da görevli personel arasında en yüksek rütbeli, rüt
belerde eşitlik durumunda kıdemli üç amir ile aynı 
kurumdaki öğretmenler arasından Genıel Müdür ta
rafından seçilen bir kişinin; 
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C) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin 
Kurulu : ' 

Personel işleriyle görevli Genel Müdür Yardım
cısının başkanlığında; 

1. Personel Daire Başkanı, 
2. Polis Teftiş Kurulu Başkanınca görevlendi-

rikceik bir Polis Müşavir Müfettişi veya Polis Baş
müfettişi, 

3. Genel Müdürlükçe seçilecek bir Daire Baş
kanı, 

4. Hukuk tşleri Daire Başkanlığına bağlı Şube 
Müdürleri arasından Genel Müdür tarafımdan gö
revlendirilecek bir Şube Müdürünün; 

D) Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin 
Kurulu;, 

Genel Müdür Başkanlığında, 
1. Bakan tarafından görevlendirilecek iki Emni

yet Genel Müdür Yardımcısı," 
2. Polis Teftiş Kurulu Başkanı, 
3. Hükulk tşleri Dalire Başkanının, 
Katılması ile oluşur. 
B bendi gereğince hangi öğretim ve eğitim kuru

munda Polis Disiplin Kurulu oluşturulacağı ve Di-
)3ip?lkı Kurulllu olıuşturulima'yaın . öğrat'iim ve eğildim 
kurumlarında personelli hakkında karar vermeye yet
kili kurumlar, Bakanlıkça saptanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum;: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
Ek Madde 2. — Disiplin kurullarının disiplin 

cezası verebilecekleri personel ve uygulamaya yetki
li oldukları cezalar aşağıda gösterilmiştir. 

A) îl Polis Disiplin kurulları, kuruldukları il 
emniyet kadrosundaki : 

1. Polis mamurları, çarşı ve mahalle bekçileri 
ile atanması il maıkarnl arına ait personele bütün di
siplin cezalarını, 

2. Komiser muavini, komiser ve başkomiserle-
re meslekten çıkarma cezası dışında kalan öteki disip
lin cezaları, 

B) Öğretim ve eğitim kurumlarındalki polis di
siplin kurulları, kurum kadrosunda görevli polis me
muru ile kurumda öğrenim gören polis memuru ve 
adaylarına bütün disiplin cezalarını, 

C) Genel müdürlük merikez disiplin kurulu, em
niyet hizmetleri sınıfı mensuplarından ; 
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1. Genel müdürlük, il, Öğretim ve eğitim ku
rumları kadrolarındaki (8) ndi meslek derecesinden 
(5) nci meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar 
olan personele meslekten çıkarma cezası dışında ka
tan öteki disiplin cezalarını, 

2. İl emniyet kadrolarındaki komiser muavini, 
komiser ve başkomiserler hakkında meslekten çıkar
ma cezasını, 

3. Genel Müdürlük merkez kuruluşu ve öğretim 
ve eğitim kurumları ıkadrolarındaki komiser, muavi
ni, komiser, başjkom işerler 'ile genel müdürlük mer
kez kuruluşunda görevli polis memurları hakkında 
bütün disiplin cezalarını, 

D) Gertsl müdürlük yüksek disiplin kurulu, em
niyet hizmetleri sınıfında bulunanlardan; 

1. Genel müdürlük, il, öğretim ve eğitini ku-
rumları kadrolarındaki (8) nci meslek derecesinden 
(5) net meslek derecesine (Bu derece dahil) kadar 
olan personel hakkında meslekten çılkarma cezası, 

2. Genel müdürlük, il öğretim ve eğitim kurum
ları kadrolarındaki 4 ncü ve 3 ncü meslek derecele
rinde bulunan personel hakkında meslekten çıkarma 
dışında kalan öteki disiplin oezaılarını, 

Verebilir. 

Emniyet hizmetleri sınıfında 'bulunanlardan 1 nci 
ve 2 nci meslek derecelerinde bulurianlar haklkında 
disiplin cezası belirlemeye genel müdürlük ve il kad
roları ile öğretim ve eğitim kurumlarındaki 4 ncü ve 
3 ncü meslek derecesıinde olan personel için meslek
ten çııkarmıa cezası .vermeye Bakanlık Yüksek Disip
lin Kurulu yetkilidir. 

Emniyet Teşkilatı mensupları hakkında, hangi sı
nıf ve derecede olursa olsun, Devlet memurluğundan 
çıkarma cezası, genel hükümler çerçevesinde, yalnız 
Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca verilir. 

lOiısipln kurudîlaıranaın toplanma, görüşme ve ka
rar verme esas ve yöntemleri, yetkili disiplin kurul
larının oluşturulmaması durumunda uygulanacak ku
rallar ile bu konulara ilişkin öteki hususlar İçişleri 
Bakanlığınca bir yönetmelikle düzenlenir.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
gruplar ve sayın üyeler?... Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
«Ek Madde 3. — Bmıniiıyelt Teşkıilialtında Emni

yet hizmetleri sınıfı dışında diğer sınıflardaki perso
nel hakkında disiplin cezaları : 
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A) Kadro derecesi (5) ve daha aşağı olanlardan 
il emniyet kuruluşunda görevli olanlara il polis di
siplin kurulunca, öğretim ve eğitim kurumlarında gö
revli olanlara o kurumun polis disiplin kurulunca; 
daha yukarı kadro derecesinde olanlara genel mü
dürlük merkez disiplin kurulunca; 

B) Genel müdürlük merkez kuruluşumda görev
li olanlardan kadro derecesi (5) ve daha aşağı olan
lara genel müdürlük merikez disiplin kurulunca, da
ha yukarı olanlara da genel müdürlük yüksek disip
lin kurulunca verilir.» 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarımıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ek 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Ek Madde 4. — Disiplin Kurulunca verilen ka

rarlardan : 

A) İl Polis Disiplin Kurulunun polis memurları 
hakkında verilen meslekten çıkarma cezası dışındaki 
kararlan Valinin; polis memurları haıbkımdia verilen 
meslekten çıkarmıa cezası kararları Valinin önerisi, 
Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulunun görüşü 
ve Bakanın onayı ile; 

B) Genel Müdürlük Merkez Disiplin Kurulu 
'ile öğretim ve eğitim kuramlarındaki Polis Disiplin 
Kurullarının meslekten çıkarmıa dışındaki kararlan 
Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve Balkanın ona
yı ile; 

C) Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Kurulu
nun karadan Bakanın onayı ile keisıimleşir, 

İl Polis Disiplin Kurullarınca verilen ve Valilinin 
önerisi ile mericıeze göndeırilen meslekten çıkarmıa 
(kararlarından Genel Müdürlük Yüksek Disiplin Ku
rulunca uygun görüş belirtilmeyen dosyalar Bakan
lık Yüksek Disiplin Kurulunca kelsin karara bağlanır. 

Balkan, yukarıdaki (B) ve (C) bentleri uyarınca 
onayına sunulan kararlardan gerekli gördüklerimi 
Bakanlık Yüksek Disiplin Kuruluna gönderebilir. 
Bu yol ile Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca alı
nan (kararlar da kesindir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler.... Kabul edilmiş
tir, 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
«Ek Madde 5. — Disiipiin kunuffiairıınoa haküia-

rında meslekten çıkarıma cezası verilianierden görevi 
başında kalmasında sakınca görülenler, kararın onay
lanmasına kadar, genel hükümlere göre görevinden 
uzaklaştırılabilir. 

Bunlardan, meslekten çıkarma cezası, daha hafif 
bir cezaya indirilerek onaylanmış olanlar hakkında 
görevden uzaklaştırmia önlemli hemen kaldırılır,» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyoruımt: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Ek Madde 6. — Eirnıniiyelt Teşkülaltıinlda bulu

nanlara doğrudan doğruya disiplin cezası vermeye 
yetkili olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

A) İçişleri Bakanı; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununum 13 ncü 

maddesinde belirtilen 3 ncü meslek dereceisi (ıbu de
rece dahil) ve daha aşağı mleslek deriecelerindle bulu
nan emniyet teşkilatı personellime uyarma, kınama, 
aylık kesme cezası; 

B) Emniyet Genel Müdürü ve İl İdaresi Kanu
nunda verilen yetkiler saklı kalmak şartı ile Valiler; 
başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve daha 
aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teşkilâtı 
personeline uyarma, kınama, 10 günlüğe kadar aylık 
kesmiş cezası, 

C) İl Emniyet Müdürleri, Polis Enstitüsü Mü
dürü, polis öğretim ve eğitim kurumlarının müdür
leri ile kaymakamlar; 

Başkomiserler ve aynı meslek derecesinde ve da
ha aşağı meslek derecelerinde bulunan emniyet teş
kilatı personeline uyarma, kınama, 3 günlüğe kadar 
aylık kesme cezası, 

D) Emniyet Amiri ve komiserler : 
Birinci derecede sorumlu olarak görev yaptıkları 

yerlerde olmak koşulu ile, polis memurları ile eşiti 
meslek derecesinde ve daha aşağı meslek derecele
rinde bulunan Emniyet teşkilatı mensuplarına uyar
ma, ve kınama cezası vermeye yetfciıllidirier. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

•Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorumı: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 7 inici maddeyi okutuyorum : 
«Ek Madde 7. — Polis emeklilerince kurulan 

derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tü-
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zelkişifer tarafımdan «polis» veya «emniyet» adları 
ile ya da eş anlama gelen ya dla bu sözcüklerin baş 
ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kul
lanarak dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, 
duvar ve el ilânları ile diğer her türlü basılılarda etm-
yet hizmetleri sınıfı kıyafet Yönetmeliğinde belirti
len ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol 
olar ak kullanılamaz.» 

iBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?., Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum:: 
Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

J8 nci maddeyi okutuyorum : 
ıBk Madde 8. — Emniyet Örgütü mensupları 

lîls çarşı ve mahalle bekcftlıari dermek kuırıamlazlar ve 
'spor idennıekılleni dışımda kuruilimiuş dannekflıere üye oJia-
maizCıaı'i 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı haınekeıt eîıtüği 
ısiaptaöianLİar, yetkili dişlinim kuırtuıIiuMca, üsuillüne göre, 
(rnesülekten çıkarma oezaısııyîıa oezafflandııraîıir. 

İBAŞKAN — Madde üzerimde söz atoiL'ıar?.. 
Sayın Aksoy şahsınız adımıa mı? 

IMUAMMER AKSOY (İstanbul) — Grup adıma 
ıSayım Başkaln-f 

İBAŞKAN — Grup aidıınıa. 
iSaıyın Grup yetkıüüflerli bedjgeîiari gönderisiınLiar. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (ttzmliır) — Yaz* 

gönldeırdik Sayın Başkam. 
iBAŞKAN — Taimıaim, 
iBpyurun Sayın Aksoy. 

CHP GRUBU ADINA MUAMMER AKSOY (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Cumhuriyet Halk Partisi şüddbt hareketlerini ön
lemeye yönelik bu önlemler bakımımdan, soruna hiç-
Ibir suretle bir muhalefet partisi gibi bakmamaktadır. 
Bu sorunun tüm Türkiye'yi ilgilendiren, Parlamento
yu tümüyle, Anayasal kuruluşları tümüyle, hatta va
tandaşları tümüyle ilgilendiren, yaşamsal öneme sahip 
'bir sorun olduğunu bildiğinden ve onun çözülmesini 
benimsemediğinden, kendisi İktidardaymış gibicesine 
formüller getirmek niyetindedir, böyle yapması gerek
mektedir ve böyle yapmaktadır. 

Ancak, Parlamentonun iktidarıyla, muhalefetiyle 
beraberce getirdiği hükümlerin, Anayasaya ve hatta 
yazılı Anayasanın üstünde olduğu ve Anaya'sanın bir 
uzantısını oluşturduğu Anayasa Mafhkeme&ince de, 
Anayalsa biliimincede kaibul edilen çağdaş hukukun 
genel prensiplerine aykirı olan bazı maddeler getire

cek olursak, bunların Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmesi tehlikesiyle de karşı karşıya kalırız. 

Ayrıca, Anayalsa ve hukuk prensiplerine aykırı olan 
bu hükümlerin, bazı toplumsal sakıncaları da gayet 
tabii olacaktır. Çünkü, Anayasa sadece 'bir şekilden 
ibaret değildir. Orada ifadesini bulan kuralların, üstün 
hukuk kuralları olduğuna da inanmaktayım. Onlara 
aykırı davranışın, toplumsal birtakım sakıncaları, za
rarları olacağına da inanmaktayız. 

Bu nedenle, soruna bu açıdan bakıldığı zamanı çe
şitli Anayasa maddeleri ve kuralları ve altında imza
mız bulunan çeşitli uluslararası insan hakları bildir
geleri ve belgeleri de göz önünde tutulduğu zaman, 
2 nci çerçeve maddenin komisyonca getirilmiş olan 
8 nci ek maddesimin, komisyonca getirilmiş olan de
ğişikliğini -ki, CHP ağırlıklı Hükümetin tekliflinde 
yoktur - Grubumuz daha ciddi olarak gözden geçir
mesi göreviyle karşı karşıya kalmıştır ve sonunda bir 
yeni formülle Yüce Meclisin huzuruna çıkmıştır. 

Bu yeni formül - kamu düzenine aykırı hareket 
edecek olan zabıta derneklerinin ortadan kaldırılması 
olanağını tanımakta; ama onun ötesinde, zaibıta men
subu olanlara dernek kurabilme bakımından dalhi biç-
Ihir hakkın tanınmamasını Anayasal 'bakımdan ve hat
ta insan haklan 'bildirgelerine atmış olduğumuz imza- . 
lar bakımından tehlikeli görmüştür. 

Şimdi bunun nedenlerini arz edeyim: Birincisi, im
zamızı taşıyan insan hakları bildirgeleri bakımından, 
örneğin Avrupa tnsan Hakları Koruma Sözleşmesinin 
11 nci maddesinde, prensip olarak - değil dernek hak
kı sendika hakkı dahi bütün kişilere tanınmış, yal
nız özel nitelikte olan idare memurlarına, üstün gö
revler yapan ve faaliyetleri durduğu zaman Devletin 
adeta çalışamaz duruma düşeceği özel nitelikli me
murlar ile zaibıta kuvvetleri bakımından, sendikada ka
yıtlamalar söz konusudur. Aynen şu devimli kullanı
yor : «Zabıta mensupları bakımından muhl'ik tahdit
ler konmasına mani değildir devletlerce» Yani sendi
kalar bakımından bile, bir kayıtlama yaptığımızda, 
'bunun makul olması gerekmektedir. 

Ama bizim Anayasamız, sendikalar bakımından 
1971'de yapılan değişiklikle, 119. ncu maddede açıkça 
memurların sendikaya girmesini yasakladı. Bunun için 
'sendika kurulamıyor tüm memurlarca. 119 ncu mad
dede «Ibaşka kuruluşlar kurulur» denildi. Geçici 16 nci 
maddedeki hükme rağmen bu kuruluşlar getirilmedi 
hâlâ... Derneklerle ilgili 29 ncu maddede ise, Anaya
samız herkesin dernek kurma hakkını ilan ediyor. 
Memurlar hakkında bir özel hüküm; bundan ayrılış, 
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istisna kabul etmiyor. 1971 Anayasası dahi. Ama biz, 
kamu düzeni dolayısıyla kayıtlamalar getirilebileceği 
için, zabıtanın da belli bazı kurallara aykırı, bazı il
kelere aykırı dernekler kur'duğu zaman bunun kamu 
düzeniyle bağdaşamayacağını kabul edeceğimizden, 
Memurlar Kanununun çeşitli maddelerini sıraladık, bu 
maddelerdeki prensiplere aykırı amaçlar güden (6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 nci maddelerdeki hükümlere aykırı 
amaçlar güden) va tatbikatta aykırı faaliyette bulunan 
zaibıta derneklerinin, polis derneklerinin 'kapatılması 
olanağını getirdi. Bu demektir ki, sınırlama ancak 
kamu düzeni bakımından muhik görülecek bir İstisna 
olarak kendisini gösteriyor. İhtiyacı da karşılayacak-
durumdadır. 

Bundan daha öteye gidersek ve dersek ki, zaibıta 
memurları spor dermeklerinden başkasına gireimez. - ki 
bunun gerçek derneklikle alakası yoktur, vücut hare
ketiyle ilgili, fikir alanına intikal etmemiş bir sahadır -
işte o zaman bir grup kamu görevlisi bir grup insan 
bakımından dernek kurma olanağını kesin olarak or
tadan kaldırmış olursunuz. Kayıtlamazsınız, mutlak 
şekilde yasaklamış olursunuz. Bu da hem biraz evvel 
okuduğum Avrupa İhsan Hakları Sözleşmesine, hem 
Anayasamızın 29 ncu maddesine aykırı düşeceğinden, 
Anayasaya ve o .uluslararası belgelere uygun hale sok
mak için bugünkü formül getirilmiştir. Bu önerge
mize oy verdiğiniz takdirde, Anayasa Mahkemesinin 
iptali söz konusu olmayacak, ama ulaşmak istediği
miz, birbirini yiyen, amirini dinlemeyen, kamu düze
ninin koruyucusu olmak şöyle dursun, onu ihlâl et
mek için açkça harekete geçen zaibıta dernekleri ka
pat ılalbiimiş olacaktır. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Madde üzerinde... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Başkan şahsım adına. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Üye. 
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, öner

gemiz vardı madde üzerinde. 
BAŞKAN — Gruplar tamamlanırsa size şahsınız 

adına söz vereceğim efendim. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Ça

lışkan, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(İçel) — Değerli üyeler, grubumuzun bu konuda gö
rüşlerini şöylece arz ediyorum: 

Mevcut tasarıyı evvelki hükümet hazırlamış getir
miş, huzurunuzda. Niçin getirmiş? Siz bunun gerek -
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çesini çok daha iyi biliyorsunuz, değerli OHP'li arka
daşlarım. Ek 8 nci maddedeki hüküm bir ihtiyaçtan 
doğmuştur. Sayın hocamız, saygı duyduğumuz sayın 
hocamız, şu kürsüde istediği vakit Anayasanın amir 
hükümlerini istediği noktaya getirip lastik çeker gibi 
sündürerek Anayasaya aykırılık iddialarında bulun
muştur. Şimdi huzurunuzda da değerli hocamız aynı 
metodu aksi bir maksatla kullanarak Anayasaya ay
kırılık iddiasında bulunuyor bu hüküm sebebiyle. 
Biz bu kanaatte değiliz; şahsi fikrine hürmetimiz ol
makla birlikte. 

Bir ihtiyaçtan doğmuştur şu hükmün şevki dedik. 
Eğer bu hüküm değişiklik tasarısıyla değişik hale in
kılap ettirilirse, ihtiyaç tatmin olmayacaktır. Bugün 
cemiyetirriizin içerisinde bulunidüğu huzursuzluğun ana 
kaynaklarından biri sabık hükümetler, sabık bakan
lar, haldeki bakanlar, haldeki hükümetlerin ittifak et
tiği bir keyfiyettir; emniyet personelinin kamplara bö
lünmüş olmasıdır. Bunu bir şekle irca etmek de müm
kün değil. Dernekler vasıtasıyla, Pol - Der, Pol - Bir 
vesaire vesaire. Bunun bertaraf edilmesi işte şu hük
mün. gelmesinin mucibi olmuştur. Bu ihtiyacı gören 
Yüce Meclisimiz şu tasarıyı aynen kabul edecektir ka-
naat'in deyiz. Değişiklik önergesine itibar etmeyecek
tir kanaatindeyiz. 

Biz tasarı metnine müspet oy vereceğiz. 
Saygılarımı teyiden arz ediyorum. (AP sıraların

dan alkışlar) 
BAŞKAN — Gruplar adına başkaca söz isteyen 

üye yok, 
Sayın Köylüoğlu, şahsınız adına buyurunuz. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
söz alma sırasını lütfen okur musunuz? Söz sırası Sa
yın Köylüöğlu'nun değil. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, bir dakika. 
Değerli arkadaşlarım, daha öncıe tüm maddeler üze

rinde söz almak üzere ismini yazdıran arkadaşlarımız 
gerçtekten vardı. Bunları tekrar okuyorum!: Sayın Mus
tafa Gazalcı, Sayın Kemal Anaidol, Sayın Ertuğrul 
Günay, Sayın Süleyman Genç, Sayın Ferhat Anslan-

Ben arkadaşlarımızın istekleri olmadığı için, yazılı 
isteklerini bu madde üzerinde sözle belirtmedikleri 
için, söz verdim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sormadınız ki... 
BAŞKAN — Sayın Gazalcı'ya söz hakkı verece

ğim ' efendim. Beni bu defa arkadaşlarım artık mazur 
görecekler . Bir üyeyi buraya kaıdar çıkartmış öldüm, 
beni mazur görünüz. 



M. Meclisi B : 25 3 . 1 . 1980 O : 1 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Tamam Sayın Baş
kan, tamam. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu buyurunuz. 
ÎSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Muhterem Başkan, mu'htertem arkadaşlar; hepinize 
saygılarımı arz ederim . 

Bu tasarı ilk evvela zamanın hükümeti tarafından 
sevk edildi ve Komisyonumuza geldi. Komisyonumuz 
bu tasarı üzerinde, memleketin içinde bulunduğu şart
lan nazara alarak, hassasiyette üzerinde durdu ve in
ce teldik. Komisyonda bulunan bütün partilere mensup 
arkadaşlarla birlikte, beraberlikte en iyi biçimi vere
bilmek için çaba gösterdik ve biz öyle zannediyorum 
ki, hepimiz tatbiki mümkün, en iyi biçimde bir tasarı 
Komisyonumuzdan geçsin istedik ve bunu yaptık. Hat
ta bunun için acele ettik. Arkadaşlarımız büyük bir 
gayret gösterdiler ve üzerinde uzun uzadıya hassasi
yetle durduk. Hatta, bizim Genel Başkanımız ve şim
diki Hükümetin Başbakanı Sayın Demirci bizi çağır
dı ve bütün arkadaşlarımız bir aradayken, «(Bu tedbir
ler paketinin yanında olacağız, evet diyeceğiz. Yalnız 
bu paketteki bükümler adaletsizliğe, haksızlığa, zulme 
alet olmayacak şekilde düzenlensin» dedi ve bu tali
matı ve hedefi gösterdi. Biz de buna göre tasarı üze
rinde böyle durduk ve en kısa zamanda, bize göre en 
iyi biçimde yüksek huzurlarınıza sevk ettik. 

Memleketimizin içinde bulunduğu şartlar malum. 
Siyalset partilerin işidir, şimdi görüyoruz ki ba!zı dernek
ler partilerden çok, sizden, bizden çok siyaset yapı
yor. Halbuki Devlet memuru, Devletin memurudur, 
kanunların yanındadır, Devletin yanındadır. Hiçbir 
başka gayesi, maksadı olamaz. Çünkü, zaten zama
nında Devlet memurluğunu kaJbul ederken, bu şartlar
la Devlet memurluğuna intisap etmiştir. 

Bakıyoruz, birçok dernekler siyaset yapıyorlar, 
amaçlarının dışına çıkmışlar. Yargıtay'ın da bir kara
rı var, «Amaçlarının dışına çıkan dernekler kapatılır» 
der ama, bakın görünki, memleketin içinde dernek 
dolu. Biz işte bil'has'sa bu emniyet teşkilatına mensup 
olan Devlet memurlarının, dernek adı altında siyaset 
yapmalarına mani olmak istedik. Eğer siyaset yapmak 
istiyorsa, sırtındaki kisveyi bırakır, çıkar meydana. 
tşte istediği fikirde partiler var, istediğine intisap ecbr; 
ama sırtını Devlete dayayarak siyaset yapmasın dedik. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — Onun yo
lu bu değil, verdiğimiz önergedir. 

IÎİSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — İş
te b'z Komisyon olarak, bütün arkadaşlar bu noksa
nı, bu eksiği gördük ve işte bu maddeyi düzenledik. 

ıBu metinde, bilhassa bu özjel emniyet merıisuplarının 
tüınlıü tüırflü maksatlarla dernek kumrallarını doğru 
bulmadık, ve yalnız spor derneklerine kayıtlarını doğru 
bulduk ve işlte bunun 'için dü. enledik. 

İŞimdi miemiefceltimizin içinde bulunduğu şartlar 
nazara alınırsa, herhalde bu düzenlenen metnan mem
leket ib'üiıyacına ve hizlim istediğimiz maksada matuf 
olduğu anlaşılacaktır ve sizler de bunu 'istemediğiniz::; 
güre, mademki devlet memurudur, mademki emniyet 
teşkilatıdır, biz onlar; bir olsun, beraber olsun, vazi-
feteninti yapsınlar diyoruz, birbirlerine düşmesinler, 
birbirleııina silah atmasınlar, aralarına ükil'k _ girmıesiin 
diyoruz. İşte bunun için düzenledik, bunu biz. 

ıŞimdi memlekjetin içinde bulunduğu santiara göre 
de bu düzenlenen metin, bizce .'ihtiyaçlara cevap ve
recek, sizin de, bizini de istediğimiz bir m,e:lind:r. 
(Bunun içtin, bu böylece kalsın; biç olmazsa bu der
nek mensuplarını, yani bu emniyet mensuplarını bir
birine düşmekten, devlete karşı olmaktan, birbiderıine 
kjarşt olmaktan, vazifelerimi yapmakdan alıkoymadan 
öniîemli-ş oluruz. 

i 
i IBİz bunu bu maksatla düzenledik ve ihtiyaçlara 
j uygun bir metindir; kabulünü arz eder, saygılarımı su-
| narım. (AP şuralarından alkışlar.) 
i ıBAŞKAN — Teşekkür ed&rlim Sayın Köylüoğlu. 
| 'Buyurum Sayın Gazale! 
| MUSTAFA GAZALCJ (Denizli) — Sayın Baş-
j kan, değerli 'arkadaşlarını;; bugün burada anarşiyi cn-
I leme paketiyle .ilgili maddeleri görüşüyoruz. Amayasa-
! nrzın 29 nıcu maddesini okuyorum1: 
I «.Herk'es, önceden İZ;n almaksızın dernek kurma 
j hakkına sahiptir. Bu hakkın kullanılışında uygulana-
\ oak şeklil .ve usuller kanunda gösterilir. Kanun, Dcv-
i letı'n ülkesi -ve rnılllesiyle bütünlüğünün, m'illi gülvsnl'i-
I ğin, kamu diüzenıinjin ve gendi ablak m -, korunması 
i maksadıyla sınırlar koyabilir. 
I (Hiç kimse bir derneğe üye olmaya ve dernekte 
i üye kalmaya zorlan'aımaz. 
j (Dernekler, kanunun gösterdiği hallerde hâkini k ı -
j ranyla kapatılabilir. Devletin ül'kesi ve nııiİletiyle bü-
| tünlüğlünün, mıilli güveni ğin, kamu düzeninin ve ge-
! nel ahlâkın korunması bakımından •gecikımüde sakın-
i oa bulluınan faallerde de Ihâk'im kararına kadar kanıu-
i nun açıkça yetfcilti kıldığı merci/in emd'yte faaliyetten 
î 

! alikonabiilür.» 
j Değerli arkadaştanım, 12 Mart'ıtan sonra memur-
j ların sendika kurma hakkı elinden alınmıştır. Sayın 
I Aksoy Hocamın dediği gibi. Bugün ımemurlarm. kimi

lerinin dernek kurma baikkı- elinden alınmaklbadır. 
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Söz; srnıa&ı gölıinicle 'bata, ülkeferlindekıi tözgüriülkleıiin yuri-
idumıuzjdla olmasınıı lifteniz,. lAslında, dermdk, değil sendü-
Ikia ıkunmia hakjkıınıa sıainip oılımialıidiir bültüm memurlar, 
Anayasamız bumu löın'gjöriür, amja ibıuırialdia mlemıur! dierj-
njeiklerii siyaset lyiaipıyıoı1 idiiyıenelk, ve üsitidlüık Aniayıasıa 
Mabkıemiesliınii de örmelkl göstereıreıkj Ikonıu çarpıitılmak-
ıtadır; 

Sayın Köylüoğllu ço<k iyi biliiyor k!i, 'şıirndüye değ'n 
olan mjeımıu'r: dermekleri genıiş aınlamjda ısüyaset yapiar-
ılıar, yani (bu ülkıenlim yeraltı, 'yerüstü zenginlilkledkiie, 
Ibu ülkenün çıkarları konusunda görüşlar'imii 'bıilldlidr-
•ler; bu ısliya'selt yalpimıalkısa ©ğer, • ısıLyiaiselt yaparlar ve 
Idoğruiduır, yapması geneldir, laımıa dar anlamda siyaset' 
yapımıalk zaltem Deraıldkler Yasasına göre yoktur; yan* 
omlar iıkjtidıar olımıalkj isitemleKİer, onlar günlük, politika; 
yapimıazilar, 

iŞiımdji, memurlar siyaset yapmasın diye spor disrmta-
giınıe, vakıılf derneğinle üye olunur denecek, önadla kendi 
'amlaçllıarına uygum yeınıi bir, ısliyasidt yapılacaktır. Bıu ık/a-
müda, Gumlhıuriyet Halik, Partıi'simim bir değıişiklıilk öner-
igesli vardır, ona 'katıllıyıonuz. 

Tüm'ünıüjZe saygılar sunuyoruz, sıağolun, varolun. 
^CHıP 'sıiaralarımıda alkışlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim 
Madde üzerinde gtötrlüjşm/eüer rtamamllanimışltır, 
ŞBNBR IBATTAL (Konya) — Sayım 'Bagflcatti- döz 

iıslt'iyorum. 
IBAŞKAN —Önce , rica edeceğim,, 'Başkanlığa m!i-

ıtabedem aırikiaıdıaışlariimıın ayağa kaiflkarıaik; ıhlJtaibleitımıdıeni 
Ikjenidi sayginllıklairıdır efendim!. 

İBuyurıun. 
İŞENIER IBATTAL (Konya) — Özjür dilenimi Sayın 

iBaşkjanim, bir daha yapmayacağıma 'emıin olalbülürsli-' 
niz, 

BAŞKAN — Teişıeklkür ©derim; efendlim. 
Sayım IBatıtal, sliz grup üçün mıi ıslöız listiy onsunuz? 
IŞENBR BATTAL (Konya) — Evet. 
IBİAŞKAN — Göriüşım'aleri ıtiamarnladık Sayın Şe

nler Baittall, Gruplar adıma Ibıeıra 'taknar, arkadaşlarım,] 
uyardım; omdan somıra şahıslara geçtik. Teşekkür ede
nim, 

IMaddte üjzjerliındıe değ|iışjik(l)iik bnfârlgelöni varidır, olku-
(tuyoruıml: 

İM'ilÜelt ıMıecİsa Sayın ıBaşIkanlığıma 
Goröşülmelkjtie olan 375 sıra sayışımda (kayıtlı, 

Kamiu GüyenlMğime ve ıRoluik Hüznaietleriine İlişkim 
(Bazı Kanıutnliaırda IDeğişıilklUilk, Yapılımaisı ve Bunlara 
Yani ıBülklüjmü'erı iBkjienımıesi Hak|kımda Kanun Tasarın 
sinini 2 njci ırmaddlestade yer alan eik «madde 8'dun aşağı
daki tbiçimı,de değişjtiritaesimıi saygı ile öneririz. 

İBk Madde «-.'î 
(Bmınıiyiet örgültü m|emsupları ile çarşı ve mahalle 

Ibdkjçiılerii, 657 sayılı Ddvldt Mıemurıları Kanununun 6, 
7, 8, 9, '1Q, 11 ve 12 nlcli miaddelerimde betirtıiten ilke, 
rödelv ve soınuimluluklar lille bağdaşmaz amıaç'lar güden,, 
ya da; çalınmışlar yaipiam dennjelkleni Ikuıiaımıazılar, ıbu yal
da çalışanı d'enmelkil'erle lüye ollıamıaz'lıar, bu dlennökilerlin 
ça'lışımaliaiıinı desitıe!kliey©mieız,ter, bakkallarımı üye ve dös-
tıelk olmaya zorlıayamııazj ya ıdla özenıdliıriemıezilıer. 
, Yıükattidiakli fılkna bükmılüme ayjk;ırı 'ihiardfcelt ©dem

ler, yâtlk|ii diisıiıplıin ikür,ulunıoa usüliüm© göıne mıeslesk̂  
ten çıkarma cezasıyla üezialandıır.ılırlaır.ı 

'Burduıî 'MlilMiveikli'l'i 
lOemjaH iAiktaış; 

isltambul Miilletydkiii 
'Muamimeıi) iAlkısjoiy 

(Bolu fMiilIldlivekii 
'Haluk; KanalbödkJlü 

iMamisia IMÜUelt'velkıili 
Zdkli Kamigıö'zjlü 

Oeriizlli (Mıilldtfvelkıili 
(İ'hsain Palközj 

IBAŞKAIN — Diğer ömerjgeyi loikutuyoırumi: 

Y'ükjselkj İBaışIkaımhğa 
fGörüıŞfülmekıtıe olan tasarınım 2 mel maddesi ile 

•3-2,-Cjl isayılı 'Bmmiyat Teşlklilatı Kamunıunia Eklemmökte 
olam Bk Madde 8 'im aışiağıdaki sakilde değliışiBirıilmieisiı-
ınli 'arız ve 'teklif dderlizi. 

Demizlli Milldtlvelfcili 
(M, Kemıal Ayfcuılt 

Içıel Milleltveklli 
Raımıazlani Çaluşjkjan 

Koımya Mllldtvdkıili 
iŞamer 'Balttal 

(Burdun/ Mlletiveklli 
Alhmıdti Sayın 

Amkaria MıMdtivdkiilli 
llsimıail Halklkı Köylüoğlu 

Enzurum Miilletvdkili 
KorıkJmt Özall 

Ek M'adde 8, — Bmmiyet Teşikilatı mensupları lile 
çarşı ve mialhlallle ıbdkçlillerli dermek ve vakıf ikpramajzlar, 
sipor derrieklerli dışımda Ikuruılmjuş ıdernelklere üye alan 
ımazlar ve Bmıniiyât Geme! Müdürlüğümoe ikurulan va-
Ikılfilar dışımıdia diğer, vaikjilf lk,uıruluş!larıma üye olam'azlaır, 

/YüklaırıJdaikti ifıkına ihlülkımüme aylkırı ıharekiet elttıiği 
tespit edlilenlller, ydtlk(illi disıiıplıiım lk|urulunüa, u&ulünıe 
ıgone, mıeslelkitıen çulkaflmia eezias'i lile üezialanduralırtaır 

GEREKÇE \: Bk Madde 8'de, Bmnıiydt Teşlkilatı 
piersonielü ıtiaralfımdıam kuruilıan bazı dernıekleriin periso-
md lajnasıındıa ıfıilkjiri ve düşüimoe bıiirflliğiınıi bıozu'ou ve 'sar
sıcı fıaaliydt'lerine som vermıdkj ve m|esleki bütünlük ve 
Ibağlılığı sağla!m)ak amacıyla, Bmımiyat Teşkilatı men-
sulpları lile çıanşı ve mialhialte bdkçllerliaim dermek kur-
mıalarıını ve slpor dern'dkleri dışımda,.. 

580 — 



M< MedM B : 25 3 ; 1 . 1980 O : 1 

(MUSTAFA KEMAL AYKURT Deniizli) — An
laşılmıyor Sayın Baişjklan, lütfen tekrar okusun:. 

OĞUZ AYGÜN Amiklaıria) — Muhterem ankıada- \ 
şım 'tiana Itaınie okusa, 

|BA$KAN — Tekrar okutalım: sayın üyeler. 
IGerekjçeyi okultuyoruımb 
i«IBk, Madde '8''de Emmiiıyet Teşkilatı personeli tara

fından kurulan ^azı dermeklerin personel ariasnnıdia fi-1 

kjir ve düşünce biriliğini foozuicu ve sarsıcı faaiiyeıüleriinıe 
son vermek ve mesleki bütünlük ve bağlılığı sağla-
nıaki aımıalctylıa, Emniyet Teşkilâtı ımienısuipları life çar
şı ve mlalhjale 'bekçilerinin dermek kurmalarını ve spor 
dertndkl'erii dışınida kurulmuş dermeklere üye ölmialarını 
lyasıaikjlayıcı, hüküm getirilmektedir. 

Ancak,, uyigulamadıa da görüldüğü gtbi, bir kısım 
personelin, dernek; kurmıa ve üye olımia yasağıma karşı 
<vaik;ıif Ikuıııuilioşjlları ıteısıis eltime yoluyla aynı itip, faaliyet-' 
lere zjömjin hazıırlayalbileceği düş̂ niüjldjüğümden, madde 
metnıine, bu personelin Emniyet Genel Müdürlüğünce, 
kurulan valkılflar dışında diğer vakıf kuruluşlarının 
ortamlarında, görev allamayacakları hükmümün eklenı-
ımiesıi sorunlu görütaelktedir.»! 

IBAŞKAN — Diğar bir önergeyi tikuıbuyorum: 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan tasarının 2 ncj maddesiyle, 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun değiştiril
mekte olan eklenen maddelerin metinler inde geçen 
«örgüt» deyimlerinin asıl Kanun ile tasarı dili arasın
daki birliğin ve uyumun «ağlanması için «teşkilat» 
deyimi şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Çankırı Haltay 
Arif Tosyalioğlu Ali Yılmaz 

Diyarbakır Erzurum 
Abdüllatif Ensarioğlu Osman Dem'irci 

Adana 
Hasan Gürsoy 

BAŞKAN — Ay'kırılıik derecesine göre tekrar oku
tup işleme koyacağım efendim. 

('Burdur Milletvekili Cemal Aktaş ve arkadaşları
nın önergesi) 

«Ek madde 8. — Emniyet örgütü mensupları ile, 
çarşı ve mahalle bekçileri; 657 sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerin
de belirtilen ülke, ödev ve sorumluluklar ile bağdaş
maz amaçlar güden ya da çalışmalar yapan dernekleri 
kuramazlar, bu yolda çalışan derneklere üye olamaz
lar, bu derneklerin çalışmalarını destekleyemezler, baş
kalarını üye ve destek olmaya zorlayamaz ya da özen-
diremezter. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket edenler, 
yetkili disiplin kurulunca, usulüne göre, meslekltien çı
karma cezası ile cezalandırılırlar.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Efendim, 
önergeyi tam aylayamadık, lütfeder verirseniiz kanaa
timizi arz ederiz. 

BAŞKAN — Tabii. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarımız tarafından verilen 
bu önergenin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri diye ismi 
geçen maddelerin tetkikinde, yani 657 sayılı Kanunun 
2 nci bölümünde «Momurların ödev ve sorumlulukları» 
kısmında ve başlığı, adı altında sıralanan bu maddeler, 
esasen 'mamurların bunlar dışında, önergede zikredil-
diği gibi «Sorumluluklarla bağdaşimaz amaçlar gü
den» tabiri yerinde olmadığından ve bu maddelere 
aykırı, mesela «Sadakatsizlik derneği» diye bir dernek 
de kurulması mevzubahis olamayacağından bu öner
geye Komisyon olarak iştirak edemiyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye iştirak etmiyorsunuz. 
Önergeye Sayın Komisyon iştirak etmiyor. 
Önergeyi.... 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan
bul) — Hükümet olarak söz verebilir misiniz Sayın 
Başkan? 

BAŞKAN — Buyurun. 

DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (İstan
bul) — Sayin Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

Üzerinde tartışma yaptığımız madde, Hükümeti
nizin ve bizden önceki sayın Hükümetin, gerek örfi 
idare uzatımları dolayısıyla, gerek&e asayiş konula
rında Mecliste yaptıkları konuşmalarda dile getir
dikleri bir hususu gerçdkleşjtirrnek üzere kanuna kon
muş idi. 

Bizden önceki sayın Hükümet Başkanı, bir ko
nuşmasında, «Emniyet ve asayiş teşkilatının, tıpkı as
kerlerde olduğu gibi disiplinli bir teşkilat haline ge
tirilmesi» zaruretini - hafızam beni yanıltmıyorsa -
Meclis kürsüsünde dile getirdi. Hükümetiniz de ay
nı kanaati taşımaktadır ve bütün Batı demokrasile
rini tetkik ettiğimiz zaman gördüğümüz, emniyet teş
kilatı personel kanununun, niormal personel kanunu 
dışında yapıldığıdır, aynen silahlı kuvvetlerde olduğu 
gibi. 
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BAŞKAN — Çok kısa Sayın Hükümet. ı 
DEVLET BAKANI EKREM CEYHUN (De

vamla) — Bir süre talhidildi varsa lütfedin Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Tabii, çök kısa, sadece ufak bir 
konuşma için verdim. 

DEVLET BAKANİ EKREM CEYHUN (De- | 
vamla) — Şu anda ileriye sürülen önerge ile her iki 
hükümetin de şikâyetti ortadan kalkmayacak, mevcut 
durum aynen devam edecektir. Mevcut durumun 
aynen devamı, hiç şüphesiz 'ki, Yüce Meclislerindi 
de üzecektir. 

Konuya bu zaviyeden bakılmasını tekrar istirham 
eder, saygılar sunarı'm. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon ve sayın Hükümet katılmadıklarını 

beyan ettiler. 
Önergeyi oylarınıza sunacağım: Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. (CHP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaş]arımın oturmalarını ve sa
kin ifade ötmelerini rica ediyorum. 

Buyurun. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Kaça kaç efen

dim? 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın 
Balkan, say «mm hatalı olduğu inancındayız. 

BAŞKAN — Sayın üye, benim bir arkada^ :ı 
mutabık kaldığım var; arkadaşlarımızın arasında faik 
var; ama benimle fark yoktu, beraber saymıştık. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Yanlış- i 
iık var efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, zabıtlara geçen böyanlarınızda.n açıkça gö
rüldüğü gibi, sizce bir şüphe izhar edlıidıi. İçtüzük 
hükümleri içinde hareket etmeniz gerekirdi. Ayağa j 
kaldırarak saydırıp meseleyi İçtüzük hükümleri içı.'n-
de çözmesini rica ediyorum efendim. Bağıırara/k, ça
ğırarak gürültü içinde halledilemez. 

BAŞKAN — Aynı fikirdeyim, elbetteki Yüce 
Meclisimizde her konu mevzuata uygun olarak hal
ledilir, başka türlü halledilen hiçbir şey yoktur, sa
yın üyeler - de bunun idraki içerisindedirler efedim. 
Ben, Divandaki bir sayın üye arkadaşımla aynı sa
yıda saydık, 1 sayı farkımız oldu, arkadaşımızın say- j 
dığı sayıyı da kaibul etsek arada- yine büyük fark o'lv. 
duğu için yeni bir sayıma gerek yok; -asılında muta
bık kaldık ve arkadaşımızla, kabul etmeyeni erin ço-
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ğ unluğu görüşüldü ve beraber kabul etmeyen sayısı
nın daha çok olduğunu tespit etmiş olduk efendim. 

Teşekkür ederim Sayın Karagözoğlu. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, izin verirseniz.... 
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın Cebe, Sayın Karagözoğlu ila 

görüşüyorum,-sonra da sizi din'leyeyim efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, müzakereler sağlıklı yürütülüyor... (AP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, değerli arkadaşlar 
rica ediyorum, dinleyeyim arkadaşımı müsaade edi
niz. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, hiç kimseden yandım istemiyorum, İçtüzük 
hükümlerinin uygulanmasını istiyorum. Müzakereler 
sağlıklı yürütülüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gübi 
Başkanlık Divanı üyeleri arasında bile sayımda fark
lılık olmuştur. Bunu ifade ettiniz. Bu ifadeleriniz 
zapta geçtiğine göre lütfen ayağa kalkarak sayım 
yaptırarak • meseleyi açık adil, bir duruma gctüı'meni.-
zi, İçtüzük size bu görevi veriyor, bu yetkiyi veri
yor, bu görevi yapmanızı rica ediyorum. Aksi halde, 
müzakerelerin sonucu ve sağlıklı müzakereler isten
meyen sonuçlara girebilir. Sizin İçtüzük hükümleri 
içimde görev yapmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Kara
gözoğlu. Zatıâlinizin bu ifadelerini gerçekten dikka
te almamak mümkün değil; yalnız, Düvan'da sayı 
bakımından 'ihtilaf yoktur efendim, sayı bakımlından 
ihtiif yoktur. Kaibul edenlerle kaibul eıtmey enlerin 
arasındaki fark Divan'ca tespit edilmişi ir. Bu ba
kımdan yeni bir sayıma gerek ydktur; teşekkür edi
yorum efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, sizin zabıtlara geçen ifadeleriniz var. (Gü
rültüler) 

'BAŞKAN — Diğer bir önergeyi, okutuyorum. 
(Gürültüler) Rica ediyorum arkadaşlarım. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — İhtilaf üze
rine, İçtüzüğe göre yoklama, sayım yenilenebilir, 
hatta, çok örneklerini gördük; iki taraf da ayrılarak 
bu yapılabilir. 

'BAŞKAN — Sayın Akdoğan, doğrudur, yenile
nebilir. İçtüzüğümüzde «yenilenir» değil, «yenilene
bilir» hükmü vadır. Divanda da bu konuda bir ih
tilaf yoktur efendim. 
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İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Efendim, 
benim itirazım var, üyelerin itirazı var efendim. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, biz sayıyoruz, mü
saade buyurun, hiç gereği yok arkadaşlarım. (Gürül
tüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum... 
Geçtim Sayın Karagözoğlu... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, sizin zabıtlara geçen beyanlarınız var, oyla
ma sırasında gelenler var, sağlıklı sayı'lamıyor diye 
zabıtlara tescil edilen beyarilariınız var. Şu ana kadar 
sayım yapılacaktı ve gerçek de ortaya çıkacaktı; ne
den gerçeklerden kaçıyorsunuz? 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Kara
gözoğlu, müsaade eder misiniz; gerçekten ben böyle 
beyan ettim; .ama arkadaşlarımın oturup sağlıklı say
maya im'kân vermelerini sağlamak için bu ifadeyi 
kullandım ve ifadeden sonra arkadaşlarımız oturdu, 
sağlıklı bir sayım yapma imkânım bulduk, farkı tes
pit ettik. R'iea edeceğim, rica edeceğim efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bu sa
yım adil değildir, doğru bir sayım değildir. 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum efen
dim; buyurun, rica ederim okuyun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, şu ana kadar sayım yapılmış olacaktı, bu 
sayım adil bir sayım değildir, doğru bir sayım değil
dir. Meclis kararlarına gölge düşürmeyin. Kendi be
yanlarınızla sabit, «sayamıyoruz» diyorsunuz, 

BAŞKAN — Efendim, usulümüz böyle değil; ih
tilaf olduğu zaman bunu yapıyoruz; Çok açik farklı 
olan bir durum için, boşuna direniyorsunuz Sayın 
Karagözoğlu. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, sizin zapta geçen ifadeleriniz var. 

BAŞKAN — Boşuna direniyorsunuz Sayın Ka
ragözoğlu, rica ediyorum. (CHP sıralarından gürül
tüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sizin 
söylediğiniz sözler ihtilaf olduğunu ortaya koyuyor. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz buyurun, önergeyi okuyun efen
dim. 

(M. Kemal Aykurt ve arkadaşlarının önergea) 
Ek madde 8. — Emniyet Teşkilatı mensupları ile 

çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vaikıf kuramaz-
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lar, spor demekleri dışında kurulmuş derneklere üye 
olamazlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünce kuru
lan vakıflar dışında diğer vakıf kuruluşlarına üye 
olamazlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği 
tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne 
göre, meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Önergeye sayın Komisyon katılı
yor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Biz bu 
önergeyi, şimdi birinci derecede kabul edilen öner
geyle mutabakat arz ettiğinden kaibul ©diyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum? Kaibul edenler... 

(CHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Ekseriyet 
yoktur, yoklama yapılmasını istiyoruz. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Ekseriyet yok, 
yoklama istiyoruz efendim. (AP sıralarından «Oyla 
•maya geçildi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın üyeler rica ediyorum. 
Arkadaşlarımız, önergeye... (CHP sıralarından 

«Yoklama işitiyoruz» sesler1! ve gürültüler) Rica edi
yorum, bağırmadan ifade etmek isteyen arkadaşları
mız konuşsunlar. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, bir 
kere Komisyonda çoğunluk yok. 

BAŞKAN — Buyurun, bir şey mi söylemek isti
yorsunuz? 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Komisyonda ço
ğunluk yokken «Önergeye katılıyorum» deyemez, 
usule aykırı hareket edilmiştir. Komisyon burada 
çoğunluğu bulduktan sonra, ancak o zaman ret yo
lunda veya kabul yolunda ifade belirtebilir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Efen
dim, Komisyon bu önergeye katıldığını ifade et
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonda çoğunluğun 
bulunmadığı zamanda.... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Ekseriyeti bul
madan Komisyon bir beyanda bulunamaz. 

BAŞKAN —- Tamam efendim, peki teşekkür ede
rim, oturunuz. (CHP sıralarından gürültüler) Bir da-

I kika sayın arkadaşlarım. 
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Değerli üyeler, ben tam oya sunduğum anda kalk
tınız, oylamaya geçmiş bulundum, (CHP sıralarından 
gürültüler) Lütfen, lütfen. Oylamaya geçmiş bulun
dum. Oylamaya geçirmeden önice bu İsteğinizi tekrar
lamanız mümkündür efendim. (Gürültüler) 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
usulsüzlük yapıyorsun. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kalbul emmeyen
ler... Kalbull edilmiştir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Diğer biır önerge var efemdim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, 
usulle uymadan işlem yapıyorsun. Usulsüzlük yapı
yorsun. 

BAŞKAN - - Sayın üyeler rica ediyorum. Sayın 
Genç, ben tamamen İçtüzüğe ve Usule uygun hare-
'ket ediyorum ve ona göre bu Meclisi yönetiliyorum. 
'Sizin isteğinize göre de yönlenmek; mecburiyetinde de
ğilim. Benim, İçtüzük büklümlerine göre tam uygu
lamaya geçeceğim, geçtiğim anıda kalkmaz, geçece
ğim anda kalkarısınız. Lütfen, yeni önergeler var, bu 
'farikanınız var. (CHP sıralarından gürültüler) 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayım Başkan, izin 
verirseniz şunu arz edeceğim. Bir önergeye komisyo
nun katılıp katılimamasında çoğunluğunun aranması 
lazımdır. Çoğunluğu olmadan katıldığını ifade et
miştin*. 

BAŞKAN — O konuya bakacağım, halklısınız, o 
'kamuda. 

METİN TÜZÜN (İıstanibul) — Ama, oylamadan 
evvel, oylamaya geçildiğini ifade ediyorsunuz. Oyla
maya geçmeden önde, komisyonda çoğunluğun olup 
almadığını aramanız gerekirdi. 

BAŞKAN — Aılkadaşlarımızm hepsinin burada 
oturma imkânının olmadığını zaltiâlin'iz biliyorsunuz 
Sayın Tüzün. 

_ METİN TÜZÜN (İsitanfbul) — Ama hemen oyla
maya geçtiniiz. 

BAŞKAN — Genel Kurulda arkadaşlarımızın ek-
ıserisi mevcuttur. Bunların hepsinin burada oturma inı-
ıkanı olmadığı içilin, burada komisyonda çoğunluğun 
'bulunmadığı iddiası dla geçerli değildir efendim. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — O zaman, hiçbir 
zaman İçtüzük maddelerinin yürütülmesi mümkün ol
maz. O zaman kamlisyon başkanı veya sözcüsünün bu 
beyan için komisyonu toplaması gerekir. Bunun bir
çok örnekleri varıdır efendim. 

BAŞKAN — Efendim ayrıca, dediğim gibi, yari
miz böyle komisyonun toplanıp hepsinin,, bütün üye-
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1 erinin bulunacağı şekilde değil, bu şekilde temcil edi
liyor. Böyledir, uygulamalar böyledir Sayın Tüzün. 

3 ncü önerge 2 nci ö>nıargsni;n içerisindedir. İsteği 
karşılandığı için bu önerge işleme konmuyor efeadfan. 

Maddeyi yeni şekliyle birlikte okutup, oylarınıza 
sunacağım : 

Ek Madde 8. — Emniyet Teşkilatı mensupları ile 
çarşı ve mahalle bekçileri dernek ve vakıf kuramaz
lar, spor dernekleri dışında kurulmuş demeklere üyö 
olamazlar ve Emniyet Genel Müdürlüğünce kurulan 
vakıflar dışında diğer vakıf kuruluşlarına üye ola
mazlar. 

Yukarıdaki fıkra hükmüne aykırı hareket ettiği 
tespit edilenler yetkili disiplin kurulunca, usulüne gö
re, meslekten çıkarma cezası ile cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu şekliyle oyları
nıza sunacağım. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, açık 
oylama önergesi var efendim. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunacağımı, belirttim. 
(CHP sıralarından «Açık oylama önergesi var» ses
leri). 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Oy
lamaya girdiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır efendim, girmedim. 
Sayın üyeler, Sayın Başkanlığın beklemek diye 

bir mecburiyeti ve böyle bir usulü yok. Sayın üyele
rin bunu daha önce hazırlamaları lazımdı. Ayağa kal
karak bunu belirttikleri için şimdi önergeyi bekliyo
rum. 

Önerge 9 imzalı olduğu için işleme koymuyorum 
efendim. (AP, MHP sıralarından «Bravo»! sesleri, al
kışlar). Değerli arkadaşlarım, maddeyi değişiklik şek
liyle okuttum... (CHP sıralarından sıra kapaklarına 
vurmalar, şiddetli gürültüler). 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, bi
raz evvel bir İçtüzük maddesinde bir izahatınızı size 
saygılı olarak kalbul ettik. Bu anlayış içerisinde, Ko
misyonda ekseriyet olmadığını beyan ettiğimiz halde 
kabul etmediniz. Bu Parlamento içinde 15 arkadaşın 
imzalarını tamamlamallarına fırsat veriniz* 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, bu şekilde çalışırsa, 
bu. Meclis çalışmış olur mu, usule uygun olur mu, ya
ni siz kabul eder misiniz böyle çalışmasını? 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Siz biraz evvel 
uygulamanızı hangi İçtüzük hükümlerine göre yaptı
nız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Hangi uygulama mı? 
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METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, da
ha önceden Komisyonda çoğunluk olmadığı halde, 
Meclis Genel Kurulunda oturduklarını beyan ede
rek... 

BAŞKAN — Bugüne kadar olan uygulamaları.. 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, si

ze bir örnek vereyim efendim. Geçen seneiki Bütçe 
görüşmelerinde burada fcatsayımn artırılması hususu 
tartışılırken komisyonda ekseriyetin olmadığı ifade 
©dildi, müzakereler kesildi. Size bir örnek verebili
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Tüzün, bu şekildeki bir örnek 
belki şey yapmıştır; ama uygulamaların hepsi bu yol
dadır. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, iti
raz etmenizde bir şey yolk; ama itiraz edildi, anlayış
la bunu da kabul etmeniz gerekir. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, siz bir grup yö-
neticisisiniz; şimdi arkadaşlarınızın noksan imzalarla 
verdiği önergeden Başkanlığı sorumlu tutmanız han
gi usule uygundur? (Gürültüler). 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
önerge geliyor. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
Arkadaşlarımız imzaları tamamlamış bulunu

yorlar, tekrar arayacağım. (AP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — (Başkanın tokmağa vurması). Rica 
ediyorum. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Oy
lamaya geçtiniz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmedim Sayın Aykurt, 
niçin itiraz ediyorsunuz, oylamaya geçmedim. Arka
daşlarımla... Efendim?.. 

BAŞKAN — Maddeyi okuttum, oylarınıza suna
cağım. (CHP sıralarından, «Çoğunluk yok» sesleri). 

(Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından 10 millet
vekili ayağa kalktı). 

Yoklama istiyorsunuz. (AP sıralarından gürültü
ler). 

Değerli arkadaşlarım, halklarıdır; maddeyi oyları
nıza sunacağım zaman ayağa kalkar 10 üye ve yok
lama isteyebilir. Çok rica ediyorum. 

GÜNGÖR H U N (Sakarya) — Senin uşağın mı
yım ben Sayın Başkan? Onların keyfiyle mi hareket 
edeceksin? Yok böyle şey. 

ADİL DEMİR (İzmir) — Divan kâtibi imzaladı, 
önergeyi orada imzaladı. 

BAŞKAN — Yerinize oturursanız daha iyi anla
şırız arkadaşım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, öner
gede 15 imza olması lazım. 

BAŞKAN — Ben arayacağım Sayın Sayın. Ben 
arayacağım o 15 imzayı. 

Sayın Paköz? Burada. 
Sayın Bütün?. Burada. (AP sıralarından gürültü

ler). 

Efendim müsaade edin tespit edeyim arkadaşları
mı. Burada 15 kişi var mı bakalım. 

Sayın Alâattin Şahin?. Burada. 
Sayın Çobanoğlu?. Burada. 
Sayın Suiçmez?. Burada. 
Sayın Çanakçı?. Burada. 
Sayın Akdoğan?. Burada. 
Sayın Aktaş?. Burada. 
Sayın Lütfi Şahin?. Burada. 
Sayın Taner Kışlalı?. Burada. 
Sayın Dedeoğlu?. Burada. 
Sayın Emin Altınbaş?. Burada. 
Sayın Celal Doğan?. Burada. 
Sayın Muammer Aksoy?. Burada. 
Değerli üyeler imza yine noksandır. Bu bakımdan 

önergeyi işleme koymuyorum. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Baş
kan benim de imzam vardı. (CHP sıralarından gürül
tüler). 

BAŞKAN — Sayın üyeler burada 14 imza var. 

BAŞKAN — Sayın Hun, böyle şey var efendim. 
Usul budur, böyle işlem yapıyoruz. Zatıâlinizin ora
dan bağırmasıyla olmaz usul. Çok rica ediyorum. 
çok rica ediyorum. 

NAZIM BAŞ (İçel) — Biz oyuncağı mıyız bun
ların? Bakkallar Derneğini mi yönetiyorsun? 

BAŞKAN — Arkadaşlarım isteyebilir. Yoklama 
isteyenlerin ismini tespit ediyorum: 

Sayın Arslantaş?. Burada. 
Sayın Veli Zeren?. Burada. 
İsmini okuduğum arkadaşlar lütfen otursunlar 

efendim. 

II. — YOKLAMA 
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Sayın Kaleli?. Burada 
Sayın Akdoğan?. Burada. 
Sayın Genç?. Burada. 
Sayın Şentürk?. Burada. 
Sayın Akıncı?. Burada. 
Sayın Anadol?, Burada. 
Sayın Gazalcı?. Burada. 
Sayın Ateş?. Burada. 
Sayın Günay?. Burada. 
Sayın arkadaşlarım, yoklamaya geçeceğimiz za

man 10 sayın üye yoklamıa istemiştir. Yoıklama, ad 
okumak suretiyle yapılacaktır. (CHP ve AP sıraların
dan karşılıklı tartışmalar). 

Değerli arkadaşlarım, eğer herkesin isteğine göre 

1. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine 
ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Adalet ve İçişleri Komisyonları raporları. 
(1/203) (S. Sayısı: 375) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın Genç ve arkadaşları tarafın
dan verilen önergeyi işleme koyamıyorum. Tüzüğün 
119 ncu maddesine göre oylama işlemine geçmeden 
önce bu tezkerenin verilmesi gerekirdi. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Yoklama yaptı
nız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yoklamaya ben geçtim, geçerken 
10 arkadaşımız kalkarak yoklama istedi. Yapılan iş
lem tüzüğe uygundur. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başkan, 
söz verir misiniz? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, oylamaya geç
tim-

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başkan, 
söz verir .misiniz efendim? 

BAŞKAN — Ek 8 nci maddeyi son şekliyle bir 
kere daha okuttum efendim. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başkan, 
söz verir misiniz, usulsüzlük yaptınız; bir dakika söz 
verir misiniz? 

BAŞKAN — Efendim sizin her meselede şey ya
pıp meseleyi engellemeye çalışmanıza muhatap ola
mam ki. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Efendim, be
nim imzam var önergede. 

BAŞKAN —- Buyurun. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Şunu söyle

mek istiyorum: Oylamaya geçeceğiniz sırada arka
daşlarımız yoklama istediler. Yoklama yaptınız, ço-

işlem yapacak olsak hiçbir şey yapmamız mümkün 
değildir, rica ediyorum. 

Adana ilinden başlıyoruz. 
(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

devam ediyoruz. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, yoklama yaptınız, yoklamada bulunduğumu 
tescil ettirmek istiyorum. «Çoğunluğumuz vardır» di
ye geçemezsiniz, lütfen tespit yapın, İçtüzüğe uygun 
olarak, Başka arkadaşlarım da var. 

BAŞKAN — Peki. Sonradan gelen sayın arkadaş
larım lütfen birer tezkere ile başkanlığa müracaat et
sinler. 

ğunluğun bulunduğu anlaşıldı, şimdi oylamaya, geçe
ceksiniz ve bu sırada oylamanın biçimiyle ilgili bir 
önerge geldi, yeter; sayıda bu önergede imza var. Bu 
önergeyi işleme koymak zorundasınız. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 119 ncu maddesini zatı-
âliniz okursanız böyle olmadığını anlarsınız. 119 ncu 
maddeye göre ben oylamaya geçerken salonda yok
lama istenildi. Bu, oylamaya geçişimdir. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Oylamaya şim
di geçiyorsunuz. 

BAŞKAN - •• Hayır efendim, oylamaya, geçiştir. 
(Gürültüler), 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Usulsüzlük ya
pıyorsunuz. 

BAŞKAN — Ben usulsüzlük' yapmıyorum efen
dim. (CHP sıralarından gürültüler). 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce okuttuğum ek 
8 nci maddeyi yapılan değişiklikle beraber oylarınıza 
sunuyorum: Kabui edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. (CHP sıralarından «Saymadınız,» ses
leri, gürültüler). 

Efendim görüyorum, değerli arkadaşlarım görü
yorum. (CHP sıralarından şiddetli gürültüler). 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Kaça kaç, sa
yı söyler misiniz? Bir anda nasıl saydınız? 

BAŞKAN — Ben görüyorum. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başkan, 

bakmadan saymadan neticeyi açıkladınız. 
BAŞKAN — Nasıl bakmadan, efendim... (Gürül

tüler). 
NİZAM ETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Sayın Baş

kan, oylamaya geçtiğiniz anda Divan eksik idi, Sayın 
Karaath şu anda kürsüye çıktı. O bakımdan oylama 
geçersizdir. 

ÎV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 
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BAŞKAN — Hayır efendim, Divanda bir noksan
lıkla oylamanın geçersiz olacağı iddia edilemez. Han
gi hükme göre söylüyorsunuz? 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Divan te
şekkül etmediği müddetçe çalışmalar yapılamaz, ya
pamazsınız. 

BAŞKAN — Öyle bir usul yok efendim, rica ede
rim. Öyle bir usul yok. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Yapamaz
sınız, yapamazsımz. 

BAŞKAN — Öyle bir usul yok, lütfen öğrenin, 
ona göre iddianızı yapın. (CHP sıralarından gürültü
ler). 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Kaça kaç ka
bul edildi açıklar mısınız?.. 

BAŞKAN — Ben oylamayı yaptım, rica ediyo
rum. (Gürültüler). 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Divan ek
sikken yapamazsınız. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Sayın Baş
kan, siz Yüce Meclisin Başkanı olarak, eğer saydı
ğınıza kani iseniz, bunu bir kez daha söyleyiniz,, za
bıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Sayın Arslantaş, şimdi oylamanın 
açık olduğunu bütün arkadaşlarımız gördü. Kabul 
edenler ile etmeyenler arasındaki büyük fark herkes
çe görüldü. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, CHP 
sıralarından gürültüler). 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Lütfen bir 
kez daha söyleyin, zabıtlara geçsin. Tescil ettiriniz, 
başınızı kaldırmadan karar verdimiz. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum, çok rica ediyo
rum. 

Geçici 1 nci maddeyi okutuyorum : 
«Geçici Madde 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihte, daha önce yürürlükte bulunan hü
kümler gereğince, doğrudan doğruya veya yetkili di
siplin kurullarının görüşü alınarak merkeze gönderi
len ve henüz karara bağlanmamış olan disiplin so
ruşturması dosyalarından; 

A) Atamaya yetkili amir tarafından karara bağ
lanması gerekenlerin işlemleri sürdürülerek sonuçlan
dırılır. 

B) Kısa veya uzun süreli durdurma (veya kıdem 
indirimi ya da yükselmenin bir dönem geciktirilme
si) cezalan ile meslekten çıkarma cezasına, ilişkin dos
yalar, hakkında soruşturma yürütülmüş olan memu
run suçun işlendiği tarihteki görev yeri ve rütbesi 

esas alınarak, bu kanunda gösterilmiş olan yetkili di
siplin kurullarınca karara bağlanmak üzere ilgili yer
lere aktarılır. 

C) Devlet memurluğundan çıkarma cezasına iliş
kin olanlar da Bakanlık Yüksek Disiplin Kurulunca 
gereği yapılmak üzere ilgili birime gönderilir.» 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Geçici madde 2'yi okutuyorum : 
«Geçici Madde 2. — 3201 sayılı Emniyet Teş

kilat Kanununa bu kanunla eklenen ek madde 
7'de belirtilen yasaklara aykırı olarak yayımlanmak
ta olan dergilerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi 
izleyen bir ay içinde, durumlarının bu kanun hüküm
lerine uygun duruma getirilmesi zorunludur.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
«Geçidi Madde 3. — 3201 sayılı Emniyet Teş

kilat Kanununa, bu kanunun 2 nci maddesiyle ekle
nen ek madde S'in kapsamına giren dernekler, bu 
kamumun yürürlüğe giıridiği tarihte infisah etmliış sayı
lırlar. Bu derneklerin mal varlıklarının tasfiyesi tü-
züklerindeki hükümlere göre yapılır.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — CHP Grubu adına. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, CHP Grubu adı

na- Sayın Aktaş. 
CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur

dur) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa eklenen 

ek geçici 3 ncü madde, biraz önce ihtilaflı bir oyla
maya sahne olan 8 nci maddeyle bir ölçüde ilgilidir. 
Ancak, ek geçici 3 ncü maddenin şimdi Anayasamız 
yönünden çok daha geniş biçimde tartışılması gerek
tiğine inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Anyasamızın 29 ncu mad
desi çok açıktır. 29 ncu maddenin son fıkrasını okur 
isem, geçici maddenin bu şekliyle geçmesi halinde ip
tale mahkûm olduğunu göreceiksiniz. 29 ncu madde
nin son fıkrasını okuyorum : 

«Dernekler, kanunun gösterdiği hallerde hâkim 
kararıyla kapatılabilir. Devletin ülkesi ve milletiyle 
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bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve 
genel ahlâkın korunması bakımından gecikmede sa
kınca bulunan hallerde de, hâkim kararına kadar ka
munun açıkça yetkili kıldığı merciin emriyle faaliyet
ten ahkonulabilıir.» 

Geçici madde 3, bir hükümet teklifi değildir; Ada
let Komisyonumda eklenmiş bir maddedir ve kapsa
mı Anayasaya tamamen aykırı olarak bu yasanın yü
rürlüğe girmesinden itibaren derneklerin kendiliğin
den münfesih sayılacaklarına amirdir. Bu, iptale mah
kûm bir hüküm olduğu için biz bir değişiklik öner
gesi! verdik. Değişiklik önergemiz, «3201 saydı Em
niyet Teşkilatı Kanununa hu kanunun 2 nci madde
siyle eklenen ek madde 8'in kapsamına giren dernek
ler mahkeme kararıyla kapatılırlar» şeklindedir. Ay
rıca, «ıbu derneklerin mal varlıklarının tasfiyesi, tü-
züklerindeki hükümlere göre yapılır.» 

Bu 'maddenin sevk edilen şekliyle kabul edilme
si yönünde Cumhuriyet Halk Partisi olarak oy kul
lanmak eğ'ilimindeyiz. Biraz sonra önergemiz Sayın 
Genel Kurula takdim edildiği zaman, önergemizin 
lehlinde, gerekirse görüşümüzü açıklayacağız ve öner
gemiz yolunda yasalaşması için çaba göstereceğiz. 

Değerli Kurula teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Adalet Partisi Grubu Adına Sayın Ramazan Ça

lışkan, buyurun. 

AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(İçel) — Değerli üyeler, saygılarımı arz ediyorum. 

Değerli üyeler, hükmi şahısların hayatları belli 
şekilde sona erer. Bunlardan biri mahkeme kararıy
la; diğeri feshine kendisinin karar vermesi; bir seki 
de budur. 

Şimdi biraz evvel konuşan değerli hatip arkadaşım 
dediler ki, «Geçici 3 ncü madde ile 8 nci maddemin 
kapsamına giren derneklerin infisahı hükmü getirili
yor; burada tasfiye hükümleri tüzüğe göre yapılır 
hükmüne rağmen, Bu Anayasaya aykırıdır» dediler. 
Ama çaresini göstermediler. Çünkü çaresi yoktur. 
En demokratik, en hukuki olanı derneğin tüzüğüne 
göre-tasfiyenin yapılmasıdır. Bu maddede derneğin 
tasfiyesinin kanun hükmüyle infisah etmesi halimde 
dahi, tüzüğüne göre yapılmış olması en demokratik 
yoldur. Bunun dışında, hukuka uygun, Anayasanın, 
demokrasinin umumi prensiplerine uygun bir şey söy
lemek mümkün değildir. Değerli arkadaşımız çaresini 

getirmedi. Niçin Anayasaya aykıridır? Bu boşlukta 
kaldı. Zira bunun dışında, yani ibu kanun hükmünün 
dışında demokrasiye, Medeni Kanunun hükmi şahısla 
ilgili kısımlarına, hukukun anaprensliplerine, özel 
hükümlere Cemiyetler Kanununa bundan daha uy
gun bir hüküm getirilemezdi. 

Ne diyor bu madde? «8 nci maddeye göre infi-
saf noktasına varacak cemiyetin mameleki tüzüğüne 
göre tasfiyeye tabi tutulur.» Demiyor ki, Maliyeye 
intikal ediyor; demiyor ki falan derneğe, falan amme 
kuruluşuna intikal eder. Böyle bir hüküm yak. Der
neğin Anayasası tüzüğüdür. O tüzüğünde tasfiye başı
na gelebilecek bir ihtimaldir hükmü şahsın; o anıda tü
züğünde ne hüküm öngörülmüşse, tdklif edilmişse, ona 
göre tasfiye edilecektir. Tüzüğünde de «filan veya 
falan derneğe» diyorsa, bu maddenin hükmüne giren 
derneğin mameleki, tüzüğüne göre amel edilerek tas
fiyeye tabi tutulacaktır. Bunda ne a;mme hukuku 
esasları açısından, ne hususi hukuk esasları açısından 
bir aykırılık yoktur. Bizim Grubumuzun görüşü bu 
noktadadır. 

Yüce Meclise saygılarımı teyiden arz ederim. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Gruplar adına konuşmak isteyen?. Yok. 
Şahısları adına Sayın Süleyman Genç. 
SÜLEYMAN GENÇ (izmir — Benim yerime 

Sayın Çoban konuşacak Sayın Başkan. 
BAŞKAN — • Buyurun Sayın Çoban. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya — Sayın Baş
kan, değerli milletvekili arkadaşlarım. 

Biraz önceki 8 nci maddenin oylaması esnasında 
Sayın Başkanımıza bir ikazda bulunmuştum ve Sayın 
Başkanlık, bir durumun olmadığını, yani Başkanlık 
Divanındaki eksik durumun oylamaya tesir etmeye
ceğini söylemişler idi. 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 56 nci maddesi aynen 
şöyle der. 

iBAŞKAN — Sayın Çoban, Sayım Çoban, sözünü
zü kestim, bir dakika. Zatıâliniz madde üzerimde söz 
aldınız, benim tutumum üzerinde görüşme açmadım. 
Madde üzerinde görüşecekseniz söz veriyorum, yoksa 
sözünüzü kesiyorum efendim. 

Madde üzerindeki görüşmenize devam edin. 

NÎZAMETTİN ÇOBAN (Devamla — Çıkarıl
makta olan yasaların ülke yararına olabilmesi için, 
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burada ermek sarf eden, çalışan değerli milletvekilli 
aıtkadaşlarıırnızım dliıklkaıtliınii çekerüm;. Bu yasa çıkar, 
arma Ibu tutum vıe davranış içerisinde gidilir ise hu 
•yasa Anayasa Mıahkemesimce iptal edilecektir. (AP 
sıralarından «Aaaa» sesleri, gürültüler) 

iSebebii değerli arkadaşiarıım, lütfen rica ediyorum, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 56 meı maddesıiınde aynen; 
«Başkan oturumu açar ve gerekirse kapatır. Otunum 
de^amınca Başlfcanjlık makamı ve Divan Üyelikleri 
boş kalamaz» der, ı(ıAıP sıraılarından gürültüler) 

ıBAIŞKAN — Sayın.... 
NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Dolayısıy

la 'biraz. önce yapılmış olan oylama geçersizdir. 
(BAŞKAN — Sayım Çoban, Sayın Çoibam rica edi

yorum, (Gürültüler) 
'NİZAMETTİN ÇOBAN (Devamla) — Teşekkür 

öderim. 
BAŞKAN — Madde üzerimde başkaca söz alan 

sayın üye?.. Yok-
Blir önerge vardır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Sayım (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 sıra sayıda kayıtlı «Ka

mu Güvenliğine ve Kolluk v Hizmetlerine 'ilişkim 
Bazı Kamumılaırda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yenli Hükümler -Eklenmesi Hakkındaki Kanuni Ta-
saıımsının» 2 inci ımaddasiinda yer alan, Geçici Madde 
3'ün aşağıdaki ibtiçiitmide deği#rilmesi'nıi saygı ile öne
ririz. 

Geçici Mıaldde 3 ':• . 
32Q1 sayılı Bmmliyet Teşkilatı Kanununa, bu ka

nunum 2 mcıi maddesi ile eklemen, Ek madde 8'in kap-
ıslamıınıa giren dermekler mahlkem© kananı ile kapatı
lır. Bu denmektendin mal varlıklarının tasfiyesi, tü-
züklerimldoki hükümlere göre yapılır. 

(Burdur 'Bolu 
Cemal Aktaş; Halûk Karaibörklü 

Uşak; Manli'sa 
Selahatıtii>n Yüksel Zeikıi Karagözlü 

İİJsıtanlbul 
Muammer Aksoy 

IBAŞKAN — Sayım Komisyon? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — İştirak 
etmiyoruz efemldim. 

IBAŞKAN — Sayın Komisyon önergeye iştirak 
etmliyoriar. 

Önergeyi kabul edenler... 
(İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, bir taldbimiiz var. (CHP sıralarından «Önerge
miz var» sesleri) 

BAŞKAN — Açık oylama, madde ile ilgili efen
dim, teklifimizi aldım. Önergeyi oya sunuyorum, efen
dim: 

Kabul 'edenler... Kabul etmeyenler... 
Değerli arkadaşiarıım, istemeyerek sizleri, sıraları 

doldurtarak Itekraır saymak zorumda kalacağım efen
dim; ikişer ikişer 'boş sıraları 'dolduralım efendim, 
lütfen ve ayağa kalkalım arkadaşlar. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Sayın Baş
kanım, biraz evvel de Meclislin .sıraları lıernıen hemen 
aynen höyle Mi; saymadan, büyük 'bir fark olduğur 
nıu 'beyan ettiniz, o şaübeli durumu Meclise geitirdi-
nıiz. 

'BAŞKAN —. Hayır efendim, 'hayır, hayır. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkanım, hu hatanızın 'azabını (vicdanınızda duya
caksınız. 

BAŞKAN — Değil eferidim, değil. 
Kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar efendim... 
Değerli arkadaşlarım, lütfen sıraları doldurunuz 

efendim, rica ediyorum tekrar. Teşekkür ederim. 
Kabul etmeyenler, lütfen ayağa kalksınlar... 
'Lütfen .ikişer ikişer arkada şiarım. Evet, teşek

kür ederimi, oturunuz efendim. 
iDeğerlii arkadaşlarım,, özür 'dilerimi; ama muta-. 

'bakait Demin edemiyoruz bir türlü. Evet, ben 'ken
dim 'bir kere daha sayacağım, arkadaşımla da ara
mızda bir fark 'var. Gerçi çoğunluğu bir fark değiş-
tirmliyor, 'ama aramızda arkadaşımızla bir hayli fark 
var. 

Rica edeceğim, hu taraftaki arkadaşlarım lütfen 
ayağa kalksınlar... 

İkişer ikişer lütfen efendim. Yalnız tek olan 
sınalar var, ıburaları lütfen doldurumuz. 

Sayım Çaitalbaş, sizim yanınız ve o arkalar. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayım 

Başkan, bu tıarafitan da yeni gelenler var, kabul eden
leri de yenliden sayın efendim. 

IBAŞKAN — 'İhtilaf diğer, tarafta, kabul edenlerde 
'bir ihtilafımız yok. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkam, o tarafa sonradan gelem üyeler dahil ola
caklar. 'Bize de gelem üyeler var, oylamayı yeniden 
yapmamız gerekir. Adil olun efendim. 

1B AŞKI AN — Değerli arkadaşlarım, aslımda ben 
adilim de, siz ısiadeoe meseleyi uzatmak yönündeki 
davıramışmıızla adil olmuyorsunuz. Rica ediyorum. 

(COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmlir) — Sizin ne 
'kadar tiyi miyetlü olduğumuzu göruyorui';. Ama öıizim 
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meylenimliıze yemi geleniler var, bizim oylarnmız da 
yıenlidjeın ısıayul'sım lisitıiyıoırıuz. 

BAŞKAN — Taımaim efendim, tamam ©fendim. 
ıSına Sına sayıyoruz; arjkiadaşlar. 
(Buyurum sayın arkadaşİanmı. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Bizlim 

ıtıarafia gelem üyeler, var. Sayın Başkan, siz görevûuizi 
ihıiç olmazsa tam, yapım ve bizleri de yeniden, sayın, 

IBAŞKAN — Evet ©fendim, diğerleriimi de saya
cağı^. Diğerleninıi ide yerlerimde sayacağız, endişemiz 
olmasın. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayım Başkan, 
Divan 'eksik, o şelk|ilde görev yapamazsınız. Duvarı 
itam değil. 

(BAŞKAN — Sayım Özer, Sayın Oiivam üyesi, Sa
yın Özer, buyurum yert'nıizıe geçin,. (CHP s mallarından 
güıiülMiller) 

,Divandaki arkadaşları mız da sizim gibi üyeler. 
Divandaikiler de Ikjenldıi arkadaşlarımız, 

IKalbul edenleri itelkırar sayacağız, lütfen, Telknar 
ıslayacağız, gerekiyorsa 1Q kere sıayacağız,. Lütfen 
yerteni doldurunuz... 

Kabul ddilmemıiştiir efendim. (AP, MHP ve MSP 
sıratlarından alkışlar) 

Maddeyi okunduğu şekliyle oya sunacağız. Yal
nız açılk oy (talebi var, açık oy isteğimde bulunan 
arlkıaldaşlıarîîmı anıyorum. 

ıSayun GenÇ?.. Burada. 
ISayıın Ceyhan?., Burada. 
İSayım Kaleli?., 'Burada. 
ISayıın Çoban .. Burada. 
iSaıymn Akdoğan?.. ıBurada. 
Sayım Onjalt?.. Burada. 
ISayıın Elryıildız?.. IBurtada. 
:Sayıım Gebe?.. Burada.. 
İSayım Şenltiürk?.. ÛBunaldla. 
ISayım Aınıaldoil?.. Bıuırıada. 
ıSayun Ateş?.. Burada. 
ISayıın Türk?.. Burada. 
(Sayım Aslanitaşı?.. Burada. 
Sayım Gökmen?., Burada. 
İSayım Aziizoğlu?..- Bmırıada. 
ISayıın iımtza sahipleri ıburada, 15 imza ile açık 

aylamla listemlişlerdir. 
(MUAMMER AKSOY (İsitanıbul) — Sayın Baş

kan, ıbir nıokltayı arz etmek (istiyorum, yanılışlık ol
amasın diye. Geçidi 3 nıclü madde imidir, yoksa çer
çeve 3 midi madde midir? 
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BAŞKAN — Geçici 3 nıcü madde üzerimde ar
kadaşlarımız açılk oylaıma !tale!b|inıde bulundular efen-
•djiımı. 

Oylamanıın sayın ü'yelarim ayağa kalkarak bura
da 'bulunduklarımı ve «ret, çeikinsıer, kabul» şeklin
de lifade etmelerimi oyılaonıza sunuyorum: Kabul 
'âdemler,,.. Kabul ötmeyeniller... (Ad okunarak oylama 
lyapıılıacakıtır.) 

(Önerge sahiplerimden baişlamiarıak oylar toplandı) 
BAŞKAN — Başka oyumu aıllrniadığımız sayın 

üye?.. Yok .Oylama işlemli bitmlişltir. 
(Oyların aynımı yapıldı) 
TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 

ısaat 19.0Û'a geHliyor. 
YILMAZ BALTA (Rize) — Sayım Başkam, saajt 

19.0K)'u 3 dakika geçti... 
sBAŞKAN — E vat... 
Bir dakika arkadaşlar. 
,NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütalhya) — Usul hak

kında bir hususu arz etmek isıtilyorıum: Şu anıda ça-
Clrşmıa süramıiz tamamilıanmıştıiır. 4 - 5 dakika <da geç
im1! ş durumda. Uzatma kararımı da ondadan alılmadı
nız. Uzatıma karan almıaldığraııza göre, bundan, sonra 
yapacıağın'iz her türlü istem geçarsiilzdiir. 

,BAŞKAN — Öyle btir usul yok. Geçersiz dağil-
dlir. Saatlimiz yani doilldu, durumu nefticetandlirane ka
dar, uziaitııîımıasınn oıylıaırımıza sunacağım. UzaltıJımaSıma 
kanar variüiirse, elbette natiicelanlir. 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — A3mw-
smnız efendim, vakit geçitli, daha önodden at!|mam,ız ge-
r ekindi. 

BAŞKAN — İstemi tamamılıaiyaınfa kadar sumenim 
uzatülimaısını oyliarımiiızia sunuyorum : Kalbul edenJıer.. 
Kabul: etımayeniler... (CHP şuralarımdan gürültüler) 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Karar 
a!1ıamıazsımuz, vakit geçfbi. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İamlir) — Sayın 
Başkam, yoruldunuz, vakit geçti, saat 19.0Û'daın ;sön-
(ra bir oyilıaıma yapamazsınız! 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarımı buna benzer 
çok oylama iişıiamilıerii yaptık. (Gürültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayan 
Başkam, siaiait 19.0ö'daın sanırla oylama yapamazsınüz. 

BAŞKAN —• Bu bir Anayasa karan değildir be
yim, lütfen. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — İçtüzük 
hükmüdür, 

ıBAŞKAN — İçtüzük hükümilıeıriidlir, lütfen. İçtü
zükle Amaıyaısayı bana aynı şekilde şay yapmayım, ri-
oa ledliıyorum. (Gurultular) 
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COŞKUN KARAGÖZOĞLTJ (İzmir) — Anaya
sayı çiğniyorsunuz. 

BAŞKAN — Hayır efendim, tamamen tarafsız 
ve doğru işlem yaptığıma kaini olarak istemi sürdürü
yorum. 

YILMAZ BALTA (Rize) — Sayım Başkan 5 da
kika geçıfi. 

BAŞKAN — Oyiîlaımıamın neticesini ilan edeceğim 
efendim. 

Yapılan oylama sonumda 178 kabul, 164 ret oyu 
kullanılmıştır. 

iBu duruma göre madde kaibutf, edilmiş bulıumımak-
tadıa*. 

EROL .SARAÇOĞLU (Ankara) — Saat 19.05 
oldu Sayın Başkan. 

3 . 1 . 1980 O : 1 

NAZIM BAŞ (İçel) — Mea'fei kim idare edecek 

Sayın Başkan?.. 

iBAŞKAN — Riioa ederim, siz mıi idare edeceksi

niz? Sizıiınki ondan farklı değil ki. Hepiniz başlı ba

şına Divanı idare etme hevesline kapılan kişiılıerslinliz, 

rica ediyorum. Başkasına söylerken insan biraz ken-

ıdine çeki düzen veriır. 

GörüşmıeJ/ere kaldığımız yerden devam etmek ve 

gündemde yer alan diğer kanun, tasan ve tekili fillerimi 

sırasıyla görüşmek için 8.,1.1980 Sala günlü saat 15.00' 

te toplanmak üzere birfeşiiımıi kapaituyotrum. 

Kapanıma saat i : 19.07 

» • • - « 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'in, Bolu 
ilinde yapılan elektrik kesintilerime ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat Kıratlıoğlu' 
nun yazılı cevabı. (7/653) 

16.8.1979 
ıMillet Medliısli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bnarjıi ve Talbii Kaymaklar 
Bakanı Sayın Demiz Baykall Itarafınıdaın tarlafıma ya-
zıilıı olanak cevaplanıdırıllmıasınıı arz ve talep edenim. 

.Saygıilanımlîa. 
'Bolu 

Müfit Bayraktar 

1.! B'olu Sanayi Sitesinin elektriği üç gün kesil
miştir. Mağdur ollaın sanayii çarşısı esnafı kim tara
fından ve hanigi gerekçe ile ve ne düşünce Mie mağdur 
ödüllmüştir? 

2. iPartizanlığa dayanan bir icraat neticesinde 
ısnltöhliın esnafı zarar - zliyana uğrataJmmşitır. Bu zarar -
ziyanı kim karşııllaıyaloakitır ve muhlatalbı kimdir? 

3. Sanayi sitesindeki elektriğin kesilmesi husu
sumda bakanlliığınızın yazılı veya sözüjü bir emri mev
cut mudur? 

4. Sanayi sitesinin elektriğini kimler ve hangi 
şartlar altımda kesme yetkisune sahiptirlıar? 

5. iBolu Belediyesi ve sanayi sitesindeki esna
fın büyük bir kısmı APl i olduğu için böylesine par
tizanca bir icraattın öngörüldüğü ifade edilmektedir. 
Ne derece doğrudur? 

6. Düzce - Yığılca - Mudurnu - Mengen ve Ge
rede ilçelllerinlde tabii afetler njâiliıcie'akııde yanan elek
triklenin söndüğü, dinamoların yandığı ve el^an yeni
ne yenilenimin konmadığı görüllmektıedir. Söz konusu 
(ilçelerdeki köylerlin trafoları ne zaman yölanacak-
ıtır? 

7. Tavukçuluk yaparak kalkınma savaşı veren 
Yığılca ilÇemıiızdeki köyler gülbi bir çok köylerde elek
triğin yanmamış oHmasiindan mütevellit mülıyonllarca 
ılina ziamar vardır. Bu durum bakanllığınıza l'etitmıiş 
ve çaresi için teklif yapıflimıış mıdır? 

8. Zamanımızda başlanmış olupta tesisi bitmiş 
ve /trafo ile pano bekleyen köyllenimliz vardır. Bu köy-
îıer daha ne kadar bekŞyeoekltiir? 

TC 
Enerji ve Talbii Kaynaklar 

Balkanlığı 3 . 1 . 1980 

Sayı : 112/053-2-35/4952-20078 
Konu : Sayın Müfit Bayraktar'in yazılı 
soru önergesi hakkınjda. 

Millet ıMıecl'isi Başkanlığına 
İlgi : a) 23 . 10 . 1979 tarih ve 7/653-3883/23299 

sayılı yazıları 

b) 19 . 11 . 1979 tarih ve 7/653-3883/23299 sayı
lı tekit yazıları 

— 591 — 
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•İlgi (a) da kayıtlı yazıları ekinde alınan Bolu Mil
letvekili Sayın Müfit Bayraktar'ın 16 . 8 . 1979 tarih
li yazıla soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
'Dr. Esat Kıratlsoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar'ın 
16 . 8 . 1979 tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru 1,2, 3 : 
iBolu Sanayi Sitesinin elektriği üç gür. kesilmiştlir. 

Mağdur olan sanayi çarşısı esnafı kim tarafından ve 
hangi gerekçe ile ve ne düşünce ile mağdur edilmiştir? 

Partizanlığa dayanan bir icraat neticesinde şiltenin 
esnafı zarar-ziyana uğratılmıştır. Bu zarar-ziyanı kim 

karşılayacaktır ve muhatabı kimdir? 
İSanayi sitesindeki elektriğin kösilmtesi hususunda 

bakanlığınızın yazılı veya sözlü bir emri mevcut mu
dur? 

Cevap 1,2, 3 : 
Bolu Sanayi Sitesinin 3 gün kesilen elektriği ile il

gili olarak yapılan incelemede; Ağustos 1979 ayı baş
lan ile 16 . 8 . 1979 tarihleri arasında ulusal elektrik 
sistemlinde herhangi bir arıza bulunmaması sebebiyle 
şikâye't konusu akım kesintilerinin daha çok Bolu Be
lediye Şebekesindeki arızalardan ileri geldiği sanılmak
tadır. 

ıBu nedenle kesintilerle ilgili ayrıntılı bilginin Bo
lu Belediyesinden alınması uygun olacaktır. 

Soru 4, 5 : 
Sanayi Sitesinin elektriğini kimler ve hangi şartlar 

altında kesme yetkisine sahiptirler? 
Bolu Belediyesi ve sanayi sitesindeki esnafın bü

yük bir kısmı AP'H olduğu için böylesine partizanca 
bir icraatın öngörüldüğü ifade edilmektedir. Ne de
rece doğrudur? 

Cevap 4, 5 : 
Ulusal Elektrik Sistemimizde zaman zaman mey

dana gelen güç ve enerji yetersizliği sonucu tüketici
lerde eşitlik ilkeleri gözöniüride bulundurularak TEK 
Genel Müdürlüğü bilgisi içerisinde hiçbir kasıt güt
meden zorunlu elektrik kesintileri yapılmaktadır. 

ıBunun haricinde bölgesel arızalar ve TEK Genel 
Müdürlüğü tesislerinde yapılan Zorunlu çaluşmalar da 
kesintilere sebep olmakta bu kesintilerin kısa zamanda 
giderilmesi için azami gayret gösterilmekte ve abone
ler bu çalışmalar sebebiyle önceden uyarılmaktadır. 

Soru 6 : 
Düzce - Yığılca - Mudurnu - Mengen ve Gerede 

ilçelerinde Tabii afetler neticesinde yanan elektrik

lerin söndüğü dinamoların yandığı ve elan yerine ye
nilerinin konmadığı görülmektedir. Söz konusu ilçe
lerdeki köylerin trafoları ne zaman yollanacaktır? 

Cevap 6 : 
Bolu ili Düzce - Mudurnu - Mengen ve Gerede 

ilçelerine bağlı köylerde arızalanan trafolar yenileri 
ile değişittirilmiştir. 

Soru 7 : 
Tavukçuluk yaparak kalkınma savaşı veren Yığıl

ca ilçemizdeki köyler gibi bir çok köylerde elektriğin 
yanmamış olmamasından mütevellit milyonlarca lira 
zarar vardır. Bu durum bakanlığınıza iletilmiş ve ça
reci için teklif yapılmış mıdır? 

Cevap 7 : 
Köylerin elekltriklendirilmesi işleri ülkedeki tüm 

köylere aynı anda elektrik verilmesi mümkün olmadı
ğından TEK Genel Müdürlüğümüz yatırım program
ları çerçevesinde her yıl belirli sayıda köyün progra
ma alınması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle 
Yığılca ve Bolu'nun diğer ilçelerinde henüz programa 
alınmamış köylere de ileriki yatırım programlarında 
yer verilecektir. 

Elektrik tesisleri arızalanan köylerin ise ilgili Böl
ge Müdürlüklerine başvurmaları halinde mevcut mal
zeme, vasıta ve eleman durumuna göre en kısa süre
de arızanın giderilmesine çahşılmıaktadır. 

Soru 8 : 
Zamanımızda başlanmış oluıpta tesisi blltlmiş ve 

trafo ile pano bekleyen köylerimiz vardır. Bu köyler 
daha ne kadar bekleyecektir? 

Cevap 8 : 
Bolu ilinde 1977 yılından önce tesisine başlanıpda 

bitirilmiş köylere de gerekli trafo ve panolar gönderi
lerek işletmeye açılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kırathoğlu 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 

2. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize - Çam-
lıhemşin ilçesi gerilim hattı inşaatına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Esat lKıratlıoğluJ 

nun yazılı cevabı. (71659) 
20 .8 . 1979 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıda belirtilen sorumun Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanı tarafından yazı ile cevaplandırı'1'masına 
delalet buyurmanızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Rize Milletvekili 

İzzet Akçal 
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Seçim bölgemde yaptığım tetkikatta; 
Çamlihemşin İlçesinde mevcut elektrik tesisatının 

bozulmuş ve haltların 'kopmuş ve gerekli onarım çalış
malarının da yapılmakta bulunduğun'dan dolayı uzun 
müddetten beri şehrin karanlıkta kaldığı, üç yıl evvel 
başlamış olan yüksek gerilim halttı inşaatına ait çalış
maların müteahhidi tarafıridan terk edilerek taahhü
dün tasfiyesine geçildiği ve yüzlbinlerce lira değerinde 
demir direklerin .ve sair malzemelerin iki yıldan beri 
güzergâhta serili olarak kaîmalkta bulunduğu, 

ıMüşalhade edilmiştir. 
Sorular : 
1. Çamlihemşin ilçesinde halen mevcut olan elekt

rik. tesisatı hangi tarihte işlemez haîe gelmiştir? Uzun 
müddet .tamir edilmemiş olması sebebi nedir? 

2. Üç yıl evvel ihale edilmiş olan yüksek gerilim 
hattı inşaatı çalışmalarına müteahhit tarafından ne 
zaman ve ne sebeple son verilmiştir? Güzergâhta terk 
edilmiş bulunan demir direk vesaire var mildir? Kıy
metleri nedir? Gerilim hattı inşaatına devam edilecek 
midir? Ne zaman ve ne suretle yapılacak ve hangi ta
rihte ikmal edilmiş olacaktır. 

TC 
Enerji ve Taibii (Kaynaklar 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053-2-36/4957-20077 

3 . 1 . 1980 
iKonu : Sayın İzzet Akçal'ın yazılı soru 
önergesi hakkında. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) 23 Ekim 1979 .tarife ve 7/659-3896/23417 
ısayılı yazıları. 

h) 19 Kasım 1979 tarih ve 7/659-3896/23417 sa
yılı tekit yatsıları. 

iîigı (a) da kayıtlı yazıları ekinde alınan Rize Mil
letvekili Sayın îzzet Akçal'ın 20 . 8 . 1979 tarihli yazı
lı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Dr. Esat Kıratlıoğlu 

Enerji ve Tab'Ü Kaynaklar Bakanı 

I I m< 
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Rize Milletvekili Sayın İzzet Akçal'ın 20 . 8 . 1979 
tarihli yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru 1 : 
Çamlihemşin ilçesinde halen mevcut olan elektrik 

tesisatı hangi tarihte işlemez hale gelmiştir? Uzun 
müddet tamir edilmemiş olması sebebi nedir? 

Cevap 1 : 
Rize Çamlihemşin elekitrik tesisatı İller Bankası 

Genel Müdürlüğüne ait bulunduğundan tamir ve ba
kımı da anılan Genel Müdürlükçe yapılmaktadır. 

Soru 2 : 
Üç yıl evvel ihale edilmiş olan yüksek gerilim hat

tı inşaatı çalışmalarına müteahhit tarafından ne za
man ve ne sebeple son verilmiştir? Güzergâhta terke
dilmiş ıbulunan demir direk vesaire var mıdır? Kıymet
leri nedir? Gerilim hattı inşaatına devam edilecek mi
dir? Ne zaman ve ne suretle yapılacak ve hangi tarüh-
ıte Jkrna! edilm'iş olacaktır? 

Cevap 2 : 
Sözü edilen Ardeşen - Çamlihemşin Enerji Nakil 

Hattı TEK Genel Müdürlüğünce müteahhit Nejat 
Fetıhallah'a ihale edilmiş ve müteahhitçe hemen işe baş
lanarak imal ettiği direklerin bir kısmı yerlerine mon
te edilmiştir. 

ıBundan sonra çeşitli ikazlara rağmen müteahhit 
işi ikmal etmediğinden, mevcut sözleşme gereği temi
natı irad kaydedilmiş ve yaptığı işler mahkemece tes
pit ettirilerek ihale feshedilmiştir. Ancak mahkemece 
yapılan tespit işleminin uzun sürmesi sebebiyle işlere 
devam edilememiştir. 

Teispit işlemi bittikten sonra yeni bir müteahhide 
İhale edilen Enerji Nakil Hattı çakışmalarına yeniden 
başlanılmış olup hava şartları müsait gittiği takdirde 4 
ay içerisinde bitirilmesine çalışılacaktır. 

Bilglilerinize arz ederim. 

Dr. B*a!t Kıraltlıoğlü 
Enerji ve Taibii Kaynaklar Bakanı 
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Kamu İGüvenliiİne ve KolUuk HizmelHeröne tliişkin Bazı Kanunlaırda Değişiklik Yapılması ve Bunîam 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kamun Tasarısın™ Geçici 3'cii Maddesine Verilen Oyların Sonucu 

(Kabil'i edilmfJşfcir.y 

~ 

ADANA 
Cevdet Akçailı 
Mehmet Haffit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhaittin Ki ıç 
Ahmef Topalloğlu 
Alpaslan Türkeş 
ADIYAMAN 
Hai l Ağar 
Abdullah Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Güneş Ömgüt 
Mehmet özutku 
Ali İhsan Ulüıbahşi 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Btem Naci Alıtunay 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Mustâfa Blaışoğlu 
Orhan Bren 
NecaJti Gültıekin 
İsmail Hakkı Köyljüoğlu 

Fikrî Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 

Kaya Çakmakçı 
SadKk Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Roma 

Üye sayısı : 
Oyveranler : 

Kabul edenler : 
Reddenler : 

Çekinserler : 

Geçersiz oylar : 

Oya Katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

450 
342 
178 
164 

— 
— 

104 

4 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ihan Aytekin 
Oennalettün tnkaıya 
Emin Engin Tararıverdi 
Hüsnü Yılmaz 

BÎTLİS 
Ahidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avıni Akyol 
Müfit Baıyraıktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
AÜ Elverdi 
Yılmaz Ergenekon 
Halli! Kanaatli 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Araf Tosyalıoğliu 

ÇORUM 
Mustafa Kemıal Bülberoğlu 
Ahmet Çimıbek 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Mustafa Kemal Aykurt 
Ahmet Haımdi Sanoar 

— 59 

j DİYARBAKIR 
i, 

Eşref Cenıgıiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Mıahmut Kepolu 

ELAZIĞ 
Rasim Küçük©] 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Osman Demirci 
Guyasettıkı Karaca 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
ismail Hakkı Yılktam* 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Imfam Hüseyn İncıioğlu 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Alli Kaymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turguıt Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Saiilt Reşa 
Ali Yılmaz 

4 — 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazımı Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Nilüfer Gürsoy 
Turan Kocal 
Recep Özel 
Osman Özer 
Ismaiil Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Numan Uzun 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Alii Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Mustafa Öztiın 
Akın Simav 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. YeşiJpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Haîit Evliya 
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Mehmet Yusuf Özbaş 
Mehmet Şerefoğlü 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdlüllkeniım Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmiaM HSlmi Dura 
Ali Mıhlat Kiarol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan. 
Mıaihmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet ZeM Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Alli Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Şenıer Battal 
Mustafa Güzfclkılınç 
Şaıbian Karaıfcaş 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Oerit 
Musıihlittin Yılmaz Mete 
tsmiaıil Hakkı Öztorun 
Nediım Tadııan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Ramazan Yılldırum 

AFYONKARAHİSAR 
İsmail Akın 
Hasan Aklkuş 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 

ANKARA 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çaruakçı 
A. Hayrı Elçdoğlu 
H. Semih Bryıldız 

Aydın Menderes 
Faruk Sükjan 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdermir 
ilhan Ersoy -
Alii irfan Haznedar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Sümer Oral 
Faik Türün 
Yahya Uslu 
Halil Yurttseven 

MARDİN 
Fehlim Adak 
Metin Musıaoğlu 
Abdüilikadir Timurağaoğlu, 

MUĞLA 

Ahmet Buldanlı 
Ünait Demir 

NEVŞEHİR 
İbrahim Bthem Boz 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çelik 
H. Avnii Kavurmacı oğlu 
Sadi Somuncuoğlu 

ORDU 
Hamdii Mağdıen 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraınoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
I. Etetm Ezgü 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan UlUçay 

StİRT 
Zeki Çeliker 

SİNOP 
HiülmÜ işgüzar 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Tevfik Koraltan 

(Reddedenler) 

Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
Selâhaa/tıtıin Öoal 
Afltan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
(Dengiz Şenses 

ANTALYA 
Denliz Baıykal 
Ömer Buyrukçu 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınlı 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasian Cemalettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karabönklü 

BURDUR 
Cemal Akltaş 

BURSA 
N a l Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çanıeri 

ÇANKIRI 
Nuni Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazale ı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paiköz 

DİYARBAKIR 
Mehmet tstkân Azizoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

TOKAT 
Faruk Demirtola 
Alli Şevki Erek 

TRABZON 
İhrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakır oğlu 
Lültfii Göktaş -

URFA 
Necmettin Cevheri 
Salih Özoan 

VAN 
Kiınyas Kartal 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Ö. Lütfi Erzurumkıoğlu 
Turguıt Nizamoğlıı 

ZONGULDAK 

Ömıer Barutçu 
Abdluflmıu/ttalip Gül 
Ahmet Gülteikün Kızılışık 
Koksal Toptan 

EDİRNE 
Süleyman SabriÖznal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin K'arsu 
Lütfü Şahin 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 

GAZİANTEP 
Bmün Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal ÇÜfcsdz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANU 
Erol Tuncer 

595 



M< MfedUi B : 25 3 . 1 * . 1980 O : 1 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydlan 

HATAY 
Önıer Mitekli 
Safari Öztürk 
Maliilk Yıimıan 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
iSülıeymıaın Şimşek; 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Bilber 
Orhan Birgit 
Hikmet • Çetin. 
Çağlayan Ege 
Tarfhan Erdlem 
Zeikli Eroğhı 
A. Bahir Ersoy 
Doğan Güneş 
EovfâT Karabeyoğlu 
Se\ü Korum 
Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Af Topuz 
Metiiın Tüzün 
Necdet Uğur 
HaJûik Ültaan 

İZMİR 
Ferhat Aisiîanitaş 
Allerv Coşlkun 
Yüksel ÇaJkmur' 
Süleyman Genç 
Coşkun, KaraJgözoğlıu 

ADANA 
Hasamı Aksaıy 
Miellilh (Kemal Küçüıktepe-
pmıar 

ADIYAMAN 
Kemal TaJbak 

AFYONKARAHİSAR 
Mete Tan 

AĞRI 
Mıükâil Aydlemlir 
Ahmıet HamdÜ Şam 

Necoar Türkcan 
MıaJhrmuit Tüı taenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Turgut Artaç 
İsmet Atıalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdli İlhlan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Ganıi Âşık 
Melhmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeıoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşili 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 

KONYA 
Hüseyin Kaleli 
Muısıtafia Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamieıfitin Çoban 

MALATYA 
Lültfi Doğan 
Ali Kıroa 
Musıtafa Şenitürk 

MANİSA 
Hasan A İ Dağlı 

Zökii Karagözlü 
Erkn Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafettin Elçi 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemaü Yüksekli 

NÎĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecem'iiş . 

ORDU 
Temel Ateş 
Memdüh Ekşi 
Ertuğruıl Günay 

*RİZE 
Yılmaz Bal'ta 
ıSamli KiDmba&ar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

. SAMSUN 
Keman Buluıtoğlu 
İlyaıs Kılıç 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Alâettiiın Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbudut 
Azmet Köyfüoğkı 
Mahmut Özdemlir 

(Oya Katılmayanlar) 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbeli 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asdltürk 
Sebati Atamaln 
Alışan Üampiolat (İ.) 
Keman Durukan 
M. Kemal Erkovan 
İhsan Karaçam 

Mustafa Kılıç 
Abdurrahman Oğulıtürk 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Melhmet Balta 

AYDIN 
Selâhattinj Aoar 
Mehmet Çelik 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
Cevıat Atılgan 
Ömer Dedleoğlu 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Rahmi Kumaş 
Ertöz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanlı 
Alıi Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sabrli Kılıç 
Ahmet Melk 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhatitin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

Mıevlüt Güngör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 

K. Kemal Anadol 
Bülent Eoevit 
Avtrii Gürsoy 
Burhan Karaçeliik 

BALIKESİR 

Cihat Bilgeban 
SadulHah Usum! 

BİLECİK 
Gemalettık Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Salilt Göker 

BİTLÎS 
Muhyettin Mutki 
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BURSA 
Cemal Küilaihlı P . ) 
Saffet Ünal 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
A l a n Tuına 

ÇORUM 
Aslan Topçuıbaşı 

DENİZLİ 
Bmân Atıf Şöhoğlu 

DİYARBAKIR 
Ha i l Akgül 
Bahattın Kanaıkoç 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Ahraat İnDeoğla 
Caviıttim Yenıal 

ERZURUM 
Rıftkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
İ&mıalil Özeın 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
AUıme; Kaıraham (B.) 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

HATAY 
Haydar Damlirtaş 
Mevlüıt Önal 

İÇEL 
Y. Ziya Ünal 

İSTANBUL 

Süleyman Arif Emre 
Onhaın Eyüboğlu 
Ferit Gümdoğan 
YaHiçın Günsel 
KemıaJt Kaçar 
Osman Kaya 
Abdurnahman Köksaloğlu 
ıM. Kâz:ım Özefce (i.) 
Cenigiz Özyalçım. (1.) 
İhsan Toksan 
Abdülah Tomba 
Celali Yardımcı ı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Kaya Benjgüsu (1.) 
Ahmet Taner Kışlalı 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Seyithanoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

(Açık Ü 

Arfkana 
Bursa 
İstanbul 
Konya 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atailay 
TaMr fiüyüklkörükçü 
Ahmet Çobanoğlu 
Necmettin Enbakan 
Agâh Oktay Güner 
İhsan Kabadayı 
Necaiti Kallaycıoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmet M:ahir Ablum 

MALATYA 
Turan Fırat 
Mehmet Reoai Kutan 

MANİSA 
Önal Şalkaır 

MARDİN 
Nunettün Yılmaz 

MUĞLA 
Zeyyat M'andlalıinoi 

MUŞ 
Kasım Emre 
M. Emin Seydagil 

ORDU 
Günay Yalın 

SAKARYA 
Selahattiın Gürdrama 

SAMSUN 
Ahmet Altun 

yelikler) 

1 
1 
1 
1 

İ. Eteni Kıüçoğlu 
Nafiz Kunt (İ.) 

SİİRT 
Abdiül'kaddr Kaya 
Abdülkadlir Zlilan 

SİNOP 
Tevfi'k Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Temel Karamolliaoğlu 
Mustafa Yıiaınıkıran 

TEKİRDAĞ 
Nihan .İlıgün 
Ömer Kahrıamıan 

TOKAT 
Feyzulliah Değerli 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

UŞAK 
G a i p Çetin 

VAN 
Muslin Görentaş (Bşk. V.) 

YOZGAT 
Ali Fuat Eyüboğlu 
(Bşk. V.) 

ZONGULDAK 
Cahit Kanakaş (Başkan) 

Yekûn 

»m*u 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

25 NCt BİRLEŞİM 

3 . 1 . 1980 Perşembe 

Saat : 15.00i 

1' I 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1 I 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE I 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
1. — -Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An

kara, Milletvekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat I 
Kanunu Teklifli ve Milli Eğitim, MİMİ Savunma, İç- I 
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
<S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihî : 13 . 6 . 1979) 

X 2 . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılıması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetekîsi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
Pişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyon
ları raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma ta-
lübî : 26 , 12 . 1978) 

3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin I 
Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal' 
m, subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst de
rece verilebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hak- I 
tada Kanun Teklifi ve Sı/vas Mileüvekili Azimet I 

Köyl'üoğlu'nun, 2182 sayılı Yasaya bir ek madde ek
lenmesine ait Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları. (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtıma tarihi: 15 . 6 . 1979) 

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

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

6. — İstanbul Mildtvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Mili Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/672) (S. Sayısı : 3"50) (Dağıtma tarihi : 30.4.1979) 

X 7. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komis
yonu Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi : 31.5.1978) 

'8. — İsparta İli Yayla Mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uiugbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

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

(X) Açık oylamaya tabi işler. 



— 2 

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

11. — Hendek İlçesi, Aşağıçahca Köyü, Hane 13, 
Gilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Alfcay 
hakkımda TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı: 15) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

12. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15"te 
kayıtlı Yusuf oğlu, Şakibe^den olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo--
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1978) 

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

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

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

16. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 nou maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 

(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

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

!İ8. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
rniş yomu 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) 

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

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

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

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

23. — Sivas Milletvekili Azlmelt Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı: 62) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1978) 



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

25. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu: 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı: 378, 3 78'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

!26. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in Dilek
çe 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 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 . 1978) 

27. — Miillii Savunma eski Balkanı llh.ımi San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) • 

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

29. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

30. — Rize Milletvekili Yılmaz Baita'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 
36 nci maddesinin ortak hükümler (A) bendinin (2) 
numaralı altbendinin değiştirilmesine dair Kanun 
Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/554) (S. Sa
yısı : 97) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1978) 

31. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçileni 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşımn, 359 saydı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

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

33. — C, Senaıtoso Cumlhur/baş'kıanınca seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çeiebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

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

35. — Ali Ulusoy'un, özel affına dair Kamın Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

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

37. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in, özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 ... 6 . 1978) 
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46. — Balıkesir Miılletvetoli Sadulah Usumi ile 
Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

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

39. — İsmail Niyazi Aksoy'un, özel affına dailr 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 , 1978) 

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

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

42. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
15 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
işleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 i 6 . 1978) 

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

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

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

48. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheni'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

49. — Konya M'Mfetvekilli İhsan Kabadayı ve d 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve içişleri-
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

50. — Kütahya Milletvekilli 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) 

51. — 11 . 5 . 1976 (tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

53. — İzmir - Tire ilçesi, Denebaşı köylünde, Han© 
32, Cilt 44, Sayfa 33'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 
ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

54. — Adam öldürme suçundian sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 



Doğumlu Sahabettin Ovah'nın TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1978) 

X 55, — Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığh'nm, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1978) 

X 56. — Kastamonu Mıilfetvekıilü Sabri Tığlı' 
nın, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Mü
dürlüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy îşleri ve Plan 
komisyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

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

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

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

60. — Karadenliız Teknik Üniversitesi Adlıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ite C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Mili Eğitim 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/141; C. Sena
tosu : 2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
5.2.1979) 

61. — Türkiye'dle Tüktetilen Sivtil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ite Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 

ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5.2.1979) 

63. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Oinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızıhşık'ın, 15.5.1974 
tarih ve 1803 saydı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanu
nun 15 noi Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi isler.. 

X 62. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım önadım ve 3 arkadaşının, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığh'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim. Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 
Faruk Dernirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'm, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf özbaş ve 4 arkadaşının, Rize Milletvekili 
İzzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 



'64. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cümalıoğlu ile Abdullah • 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve işletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

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

66. — Mardin (Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesjnin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı ; 332) (Dağıtma tarihi : 
29,3.1979) 

67. — IBursa Milletvekili Eski Milli Savunma Ba
kanı Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 . 7 . 1979 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1979 günlü ve 
5795 sayılı Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 10.4.1979) 

X 68. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, j 
Cumhurbaşkanınca, bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderilen 1 . 7 , 1948 gün ve 5237 numaralı Bele
diye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasına iliş
kin 2216 numaralı Kanun ile geri gönderme tezke
resi ve Plan Komisyonu Raporu. (1/271) (S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 20 . 4 . 1979) 

69. — Yunak ilçesi, Hacıfakılı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı ismail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 .1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiye- I 

İ tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (3/558) (S, Sayısı : 347) (Dağıtma tari- L 

I hi : 27 . 4 , 1979) 
I 70. — C Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 

Yüce'nin, Sosyal Güvenlik işlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/473) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1979) 

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

I ' 72. — Giresun Milletvekili !M. Kemal Çilesiz'in, 
! Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen île 15 arka

daşının, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ile 3 arkada
şının, Fındık Tarımı Hakkında Kanun teklifleri ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 
ve Köy işleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S, Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18.5.1979) 

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

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sa
hanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna.ilişkin Kanun Tasa
rısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4.6.1979) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto
kol ile Sözleşmenin Yürütümü ile ilgili idari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı, ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/242) (S, Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal iş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 360;) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

77. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Ko-
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misyonu Raporu. (1/282) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 4 v 6 . 1979) 

78. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinıin Değiştirdimesline ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni hak-
tkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiiMöMere İlişiklin. Millet, Meclisli Plan' 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/153; C. Senato
su : 1/624) (M. Mecfei S. Sayısı : 143'e 1 nci ak; 
C. Senatosu S. Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi: 7.6.1979) 

79. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
5434 sayılı Türkiye Cumlhuriyeti Bmddl Sandığı Ka
nununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
nin Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Değişik
lik Yapılmasına Dair 2161 sayılı Kanuna B'ir-Bk Mad
de Eklenmesinle Dair Kanun Teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/654) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tari
hi : 7.6.1979) 

80. —. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa 1 Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan Komisyonu Raporu. 
(1/275) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihli : 7.6.1979) 

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

82. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Milli Savunma ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/170ı) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

83. — Osman Kızılkuyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
'(1/286) (S. Sayısı : 366) ( D a ğ t o a tarihi.: 12.6.1979) 

X 84. — 21 .6 .1927 günlü ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa kimi ek maddeler ve bir geçici 
madde eklenmesine ilişkin Yasa Tasarısı ve Miii 
Savunma ve Plan komisyonları raporları. (1/273) (S. 
Sayısı : 368) (Dağıtma tarihi : 13.6.1979) 

85. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himıoğtu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler ek
lenmesine dair Kanun Teklifi ile Nevşehir Milletve
kili İbrahim Eiihem Boz'un, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununa 2 madde eklenmesine dair Kanun Teklifi 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 

ve içişleri, Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komis
yonları raporları. (2/513, 2/653) ( S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 6 .1979) 

86. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
tepe'niin, 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik ,Işleıfcme-ı 
leri Kanununun 1 nci maddesimin değiştirilmesi hak
kında Kanun Teklifi ve Sakarya Milletvekili Barbo-
ros Turgut Boztope ile Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin aynı konuda Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları, 
(2/601, 2/644) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
13 , 5 . 1979) 

87. — Anayasanın 93 ncü maddesi 'gereğince, Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen Dllaver Göçemen (Göçmen)in Özel Affı 
Hakkında 2232 numaralı Kanun ile Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/296) 
(S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1979) 

88. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 10 ar
kadaşının, 2739 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 221 sayılı Ka-> 
nunun yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/764) (S. Sayı
sı : 373) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1979) 

89. — Aydın Milletvekili Selami Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vamık Tekin'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 48 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasının değiştirilmesine dair Kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1979) 

X .90. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında «Trakya'da ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Hudut 
Olaylarının Önlenmesi ve Halli hakkında Anlaşma» 
ile Trakya hududunda ve Meriç Nehrinin Denize 
Döküldüğü Bölgede Hudut İşaretlerinin Muhafaza
sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna İliş
kin Kanon Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 . 1979) 

9İ. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun; 
40 nci Maddesinin (Ç) Fıkrasının (1) Sayılı Bendinin 
(5 ve 6) Sıra Sayısında Belirtilen Yaş Sınırlarının 
Değiştirilmesine ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ko
misyonları raporları. (1/243) (S. Sayısı : 377) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 12 .1979) 
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