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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adana Milletvekili İsmail Hakkı Öztorun, 9 Ocak 
1980 günü geçici statüsü sona erecek olan Amerikan 
üs ve tesislerinin yeni bir anlaşma ile varlıklarının 
sürdürülmesi; 

Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğılu, kuvvet ko
mutanlarının Cumhurbaşkanına sundukları mektup; 

Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş da, basının 
içinde bulunduğu kâğıt darlığı konularında gündem 
dışı birer konuşma yaptılar. 

Rize Milletvekili izzet Akçal'ın, 6/340 ve 6/344 
esas numaralı sözlü sorularını; 

Trabzon Milletvekili Rahmi Kumaş'm, Televiz
yonda Seçim Propagandasının Yapılmasının Sağlan
masına ilişkin Kanun Teklifini. (2/575) geri aldıkla
rına dair önergeleri okundu; sözlü soruların ve kanun 
teklifnıin geri verildiği açıklandı. 

İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'va, mazereti ne
deniyle 16 gün izin verilmesi kabul edildi. 

Artvin M'ilMvekiJ'i Hasan Ekindi ve 10 arkadaşı
nın; bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yol
suzluk davlarına karıştığı iddialarını saptamak ama
cıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (107200 
(S. Sayısı : 376) üzerindeki görüşmeler tamamlandı. 

Milli Selamet Partisi Millet Meclisi Grubu Baş
kanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, hubu
bat fiyatları ve destekleme alımları konusunda Genel 
Kurulun 2 . 1 . 1980 tarihli 24 ncü Birleşiminde açıl
ması kabul edilen Genel Görüşme (8/10), ilgili Baka
nın Genel Kurulda hazır bulunmaması nedeniyle er
telendi; 

Antalya Milletvekili Kaya Çakmakçı ve 9 arkada
şının, Antalya Belediye Başkanının tutum ve davra
nışları hakkında. (10/42), 

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 arkada
şının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygulamalar 
yapıldığı iddiasını saptamak amacıyla (10/43) birer 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri, ya
pılan görüşmelerden sonra reddolundu. 

10 Ocak 1980 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleştaıe saat 19.11'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Kâtibi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

Divan Kâtibi 
Kütahya 

Nizamettin Çoban 

No. : 17 
II. — GELEN KÂĞITLAR 

10 . 1 . 1983 Perşembe 

Teklif 
1. — Konya Milletvekili Şabanı Karaitaş ve 4 ar-

kadaşmım, 7334 sayılı Kanuna 'b'r madde ekfenimes'i 
hakkında Kanun tckllJfi. (2/839)' (Milli Eğitim ve Plan 
komisyonlarına) 

Rapor 
1. — 4 Ocak 1961 tanhli ve 211 sayılı Türk Si

lahlı Kuvvetleri tç Hlzmeit Kanununun 33 ncü mad
desinin (a) b^nd'ine bir fıkra eklenmesine ';ljşk'n Ka
nun Tasarısı ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet 
Kanumınun 47 nci maddecinin ı'kfnci fıkrasınla de
ğiştirilmesine ilişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma 
Komisyonu raporu. (1/348, 1/354) (Dağıtma tarihi : 
1 0 . 1 . 1980) (M. Meclisli S. Sayısı : 378) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Ankara MilİütvekllTi Mustafa Kemal Erko-

van'ın, d'evletleşjtirileın kömür madenlerine ilişkin 

Enerjd ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/688) 

2. — Ankara Milletvekilli Mustafa Kemal Erko-
van'm, Türkiye Kömür îşlIsJöm'el'era Kurumunca mu
kavele! yapılan 2 (ihaleye 'ili'şk'inı Enerji ve Talbii 
Kayndklar Bakamından yazılı soru önergesi. (7/689) 

3. — Ankara MiJIeitvdkU'i Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yıllan arasında yapılan alım ve 
Ohaîeltıro iKşk('n MCUi Savunma Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/690) 

4. — Ankara Mdll'eltvek'iM Mustafa Kemal Erko-
van'un, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 

• ihalelere iliişk'ih İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/691) 

5. — Ankara Milletvekilli Muısi&fa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
Ohalelere ilfişik'in Dışişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/692) 
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6. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
vaın'm, 1975 - 1979 yılları arasımda yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/693) 

7. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Bayındırlık Bakanından yazılı soru 
önergesi]. (7/694) 

8. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Eıko-
van'ıın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/695)' 

9. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'rn, 1975 - 1979 yılları- arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/696) 

10. — A n k a r a Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ıın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/697) 

11. — Anlkara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'rn, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere eli'sikin Ulaştırma Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/698) 

12. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'riî, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilikin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nından yazılı soru önergesü. (7/699) 

13. — Ankara Milletvekilli Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasımda yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Çalışma Bakanından yazılı soru öner
gesi. '(7/700)) 

14. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasmda yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Sanayii ve Teknoloji Bakanımdan ya
zılı som öni-argesli. (7/701) 

15. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın. 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
%aTı îere ifşk'in Enerji ve Ta'bii Kaynaklar Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/702) 

16. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 

ihalelere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından yazı
lı soru önergesi. (7/703) 

17. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van/ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından yazılı so
ru önergesi. (7/704) 

18. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/105) 

19. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Orman Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/706) 

20. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakannıdan yazılı 
soru önergesi. (7/707) 

21. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'm, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı 
soru önergesi* (7/708) 

22. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Kültür Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/109) 

23. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, 1975 - 1979 yılları arasında yapılan alım ve 
ihalelere ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru öner
gesi. (7/710) 

24. — İçel Milletvekili Ali Haydar Eyüboğlu'nun, 
M. K. E Kurumunun bazı mamullerinin konsinye 
usulü ile satıldığı iddiasına ilişkin Sanayi ve Teknolo
ji Bakanından yazılı soru önergesi. (7/711) 

25. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
Emek Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ya
pılan plastik hammaddesi tahsislerine ilişkin Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/712) 

• 26. — Artvin Milletvekili Mustafa Rona'nın, Çay-
Kur'da yasa dışı işlemler yapıldığı iddiasına ilişkin 
Gümrük ve Tekel ve Maliye bakanlarından yazılı so
ru önergesi. (7/713) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), İrfan Binay (Çanakkale) 

• 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 28 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın 
üyelerin «Burada» demek suretiyle yoklamaya ka
tılmalarını rica ediyorum. 

(İstanbul milletvekillerine kadar yoklama yapıl
dı.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarını çoğunluğu
muz vardır. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Hatay Milletvekili Haydar Demirtaş in, 

Hatay ilinde meydana gelen anarşik olaylara ilişkin 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Hatay Milletvekili Sayın Haydar 
Demirtaş, Hatay ilinde meydana gelen anarşik olay
larla ilgili gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Demirtaş; süreniz 5 dakika efen
dim. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Hatay ilinde cereyan eden 
anarşik olaylar için söz almış bulunuyorum. 

Bugünkü örtülü MC Hükümeti kurulmadan önce 
Hatay'da huzur vardı güven vardı, ne zaman ki De
mire! Hükümeti başa geçti Hatay'ın da huzuru kaçtı. 
Aslında Demirel, bu örtülü MC Hükümetini kurar
ken illeri ve devlet kurumlarını MHP ile paylaştılar. 
Belki de tarihin ilk yazılı anlaşması olmayan karşı
lıklı bir koalisyon hükümeti bu Hükümettir. 20'den 
fazla il, MHP'nin nüfuz alanı olarak saptandı; bun
lardan biri de Hatay ilidir. Güvenoyunun diyeti ola
rak 20'den fazla il MHP'nin nüfuz alanı olarak sap
tanmıştır, Hatay da bu iller arasındadır. Hatay'a 
atanan vali ve emniyet müdürü, ülkücü komando
ların emrine girmiştir. Bugün Hatay il merkezinde, 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sayın Başkan, 
tezkere gönderelim mi? 

BAŞKAN — Efendim İstanbul'a kadar okudu
ğum arkadaşlardan, okuduğum sırada burada bulun
mayanlardan tezkere rica ediyorum; onun dışındaki-
leri var kabul ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen yerlerimize oturalım, 
görüşmelere başlıyoruz. 

halk can güvenliği olmadığından işyerlerini açama
maktadır. Hatay'lılar oyuna gelmemek için işyerle
rini açmamaktadırlar. Sahte ülkücü komandolar 
valinin ve emniyet müdürünün himayesinde sokak
larda nara atarak anarşi yaratmaktadırlar. 

Demirel Hükümetinin şımarttığı, himaye ettiği bu 
sağ eylemciler Hatay'ı Maraş'a1 çevirmeyi amaçla
mışlardır. Hatay'da iç göç başlamıştır. Hatay'da 
mahalleden mahalleye göç başlamıştır. Hatay'da dış 
göç başlamıştır. Birçok Hatay'lı bugün yurt dışına 
göç etmektedir maalesef. 

Kırıkhan'da bir göz gecekonduda yaşayan 6'sı 
çocuk, birisi kötürüm yaşlı, birisi de ana olmak üze
re 8 kişi evlerine gaz dökülerek yakılmıştır. Bu ya
kım olayını meydana getiren sağ anarşist eylemciler
dir. Bu insanların tek suçu, Kürtçe konuşan ve 
Alevi inançlı birer aileden dünyaya gelmiş olmala
rıdır. 

Aynı yerde ikinci bir ev daha yakıldı. Ancak 
içindekiler canlarını zor kurtardılar. Kırıkhan'da 
her gece evler kurşunlanmaktadır. Bu Hükümet ku
ruldu kurulalı Hatay'da anarşi 15 kişinin canını al
mıştır. Hatay'daki olayların tek sorumlusu bu ör
tülü MC Hükümetidir ve onun valisidir, onun em
niyet müdürüdür. Bu Hükümet suçludur. Çünkü 
Hatay'ı ülkücülerin nüfuz bölgesi olarak kabullen-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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mistir. Bu niteliklere uyan valiyi, bu niteliklere uyan 
emniyet müdürünü Hatay'a görevli olarak gönder
miştir. 

Hatay'da az oy alan Adalet Partisi, Hataylıları 
cezalandırmak istemektedir. Onun içindir ki, ülkücü 
tosuncukların sırtını okşamaktadır, soykırımına göz 
yummaktadır. Hatay'da polis kıyımı, Hatay'da -me
mur kıyımı, Hatay'da öğretmen kıyımı had safhaya 
ulaşmıştır. 

ADEM ALI SARIOĞLU (Kocaeli) — Az oldu 
az. 

ALÎ AK (İçel) — Az, az. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Hatay'da 

40'a yakın polis açığa alınmıştır. Açığa alınma ge
rekçesinde şöyle yazmaktadır : 

«Filan tarihte filan ülkücüye bir tokat attığından 
dolayı açığa alınmışsın» diye yazıyor ellerindeki 
belgelerde. 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Bu tah
rikler sizi yiyecek. 

MALİK YILMAN (Hatay) — (Adem Ali Sarı-
oğluna hitaben) Otur lan yerine. 

HAYDAR DEMÎRTAŞ (Devamla) — AP'liler 
size soruyorum, Adalet Partililer size soruyorum: 
Alevi bir aileden dünyaya gelmek suç mu? Bugün 
Hükümetin uygulamaları bu yöndedir. (AP sırala
rından gürültüler) Hatay'da baskı, Hatay'da kıyım, 
Hatay'da kırım bu yöndedir. 

Demirel'in valisi ve emniyet müdürü bu yönde
dir. 

Arkadaşlar, Hatay 1938'de anayurda kavuşmuş
tur. Ben o günlere ulaştım. Bugün Hatay'da ken
dini milliyetçi ilan edenler, ülkücü ilan edenler ve bu 
tip partilere, derneklere binalarını verenler o zaman
ki Türk çetelerine kurşun yağdıran Frazsız'lardan 
yana olanlardır. İnanmayanlar Hatay tarihini ve 
devletin arşivlerini okuyabilirler. Şapka giymeyerek 
Şam'a kaçanlar, Atatürk'e deccal diyenler bunlardır, 
bu ülkücü geçinenlerdir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri) 

BAŞKAN —. Sayın Demirtaş, toparlayınız efen
dim lütfen. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Şimdi 
Hatay'da ülkücülük adına, milliyetçilik adına terör 
yaratanlar yine bunlardır. Bugün Samandağ, Har
biye ve İskenderun'un Arsus kesimlerinde ve İsken
derun'un pek çok mahallelerinde baskılar vardır. 
Suçları Alevi inançlı olmak ve Cumhuriyet Halk 
Partisine oy vermek; dahası, 1938'de yapılan plebi
sitte anayurda ilhak için oy vermektir. Soruyorum 

size, Hatay'ın anayurda kavuşması için oy vermek 
suç mu? Hatay'ın anayurda kavuşması için oy ve
renlere karşı olanlar, bugün sağ partilerde çöreklen
mişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, bitiriniz efendim 
lütfen. 

HAYDAR DEMÎRTAŞ (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bitiriniz. Toparlama değil de biti
riniz. 

HAYDAR DEMÎRTAŞ (Devamla) — Bu baskı 
gören Hatay halkı, Hatay'ın kurtuluş mücadelesine 
katılan insanlardır. Zaman dolmuştur. Onun için 
sölzerimi kesmek zorunda kalıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
2. — Elazığ Milletvekili Faik Öztürk'ün, Elazığ' 

daki anarşik olaylara ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Elazığ'daki anarşik olaylarla ilgili 
olarak Sayın Faik Öztürk, sizin de süreniz beş da
kikadır; özen göstermenizi rica ediyorum. 

FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

3 - 5 yıl öncesine Elazığ belki de ülkemizin en 
sakin, en huzurlu kentlerinden biriydi. 

Birinci MC döneminde başlatılan, îkinci MC ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Ağırlıklı Hükümet dönem
lerinde sürdürülen kanlı şiddet eylemleri sıkıyönetimin 
ilanıyla gerilemiş, pusuya yatmıştı. 

Başlangıçtan sıkıyönetimin ilanına değin Elazığ' 
da 120 civarında yurttaşımız öldürüldü, binlerce ev, 
işyeri bombalandı, tahrip edildi, on binlerce nüfu
sumuz Elazığ'dan göç etmek zorunda bırakıldı. Sıkı
yönetim uygulamasının başlangıcından son Demirel 
Hükümetinin güvenoyu aldığı güne değin geçen 1 yıl
lık sürede Elazığ'da 4 cinayet işlendi. 

Adalet Partisi Azınlık Hükümetinin işe başlama
sından hemen sonra pusudaki anarşi çok hızlı biçim
de hortladı, cinayet şebekeleri yeniden ortalığı kana 
buladı. 3 . 12.. 1979 tarihinde 2 cinayet işlendi. Bu 
olay üzerine 4 . 12 . 1979 tarihinde Başbakan Sayın 
Demirel'e şu tegrafı çektim: «Son yıllarda tüm 
ülkede yaşatılan, yaratılan anarşi Elazığ'da da kor
kunç boyutlar kazanmıştı. Sıkıyönetimin uygulan
masıyla gerilemiş gibi görünen kanlı şiddet eylemleri 
Hükümetinizin Millet Meclisinden güvenoyun alma
sından hemen sonra yeniden hortladı. Daha dün 
3 . 12 . 1979 günü Elazığ'da 2 yurttaşımız öldürül-
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dü. Öldürülenlerden biri sizin meslektaşınız bir mü
hendistir. Partimiz sözcüleri Hükümetinize başarı
lar dilemişti. Kapalı MC olduğu daha başlangıçta 
netleşmeye yüz tutan Hükümetinizin başarısı ülkeyi 
daha çok kana bulamak ise - ki, buna gönlünüzün 
razı olamayacağını tahmin ediyorum - bu uygula
manızın kime yarar getireceğini anlamak olanaksız
dır. Elazığ son derece duyarlı bir bölgedir. İvedilik
le önlemler alınmaması halinde gelecekte her vicdan 
sahibine gözyaşı döktürebilecek olaylar kaçınılmaz 
görünüyor. Kamu kesimindeki düzenlemeler Elağız 
için büyük önem taşımaktadır. Yansız bir yönetim, 
parti çıkarlarının geri planlara itilmesi bu belde hal
kının özlemleridir. Devlet daha çok sayıda ocağın 
sönmesine seyirci kalmamalıdır.» 

Sayın üyeler, telgrafıma bir yanıt almış değilim 
bugüne kadar. Üstelik o günden sonra olaylar da
ha korkunç boyutlar kazandı. Elazığ Belediyesinde 
görevli bir zabıta memuru vuruldu, Karayolları 
mühendislerinden biri öldürüldü, bir oto tamircisi 
öldürüldü, Karayolları mühendislerinden Hasan Kı-
lıçtepe'nin evi tarandı. Ölü yok; ancak bitişik kom
şunun 14 yaşındaki kızı öldürüldü; Günaydın Fırı
nına güpegündüz bir baskın yapıldı, fırıncının oğlu 
İsmail ağır yaralandı; Yenimahalle'de Fırat Üniver
sitesi öğrencilerinden biri tarandı, Atatürk Lisesi 
öğrencilerinden Ali adlı genç bıçakla ağır yaralandı, 
tüccar Mehmet Zorlu işyerine giren ve haraç isteyen 
2 saldırgan tarafından tabanca ile yaralandı, duru
mu ağır; 27 Mayıs İlkokulu Öğretmeni Ali Rıza Do
ğan okuldan evine giderken 2 kişinin saldırısı sonu
cu tabanca ile ağır yaralandı, Atatürk Lisesi son 
sınıf öğrencisi Erdal Aygün okuluna giderken Murat 
Okulu civarında bir grup tarafından yakalandı, yere 
yatırıldı ve boğazı ustura ile kesildi, öldü sanılarak 
terk edilen öğrenci saldırganlar kaçtıktan sonra ma
halleli tarafından koma halinde hastaneye kaldırıldı, 
durumundan haber alamadık. 

Sayın üyeler, insanlıktan nasibini alabilmiş her 
insanın, herkesin kesinlikle tasvip edemeyeceği bu 
korkunç olaylar tümüyle sağcı, solcu basına yan
sıdı. Görülüyor ki Sayın Hükümet, Sayın Başba
kan; şiddet olayları radyo haberlerine, televizyon 
haberlerine sansür koymakla önlenemiyor. Bir ben
zerini bundan 14 asır önce Peygamberimizin toru
nuna karşı işlendiğini 1930'da Asteğmen Kubilay 
olayında gördüğümüz ustura ile insan boğazlama 
canavarlığından sonra, Elazığ Valisi Kemal Katıtaş 
MHP İl Yöneticilerine «Olaylar durmazsa sizi so-
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rumlu tutacağım» şeklinde telefon ediyor. Basma 
yansıdı. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, bitiriniz lütfen efen
dim. 

FAİK ÖZTÜRK (Devamla) — Bitireceğim efen
dim. 

Evet, olaylar en azından MHP'den kaynaklanı
yorsa ilgililer neden yasal işlem yapmıyorlar? Yok 
eğer böyle değilse, Vali MHP yöneticilerine neden 
telefon etmek gereği duyuyor, ya da neden bu insan
lar zan altında tutuluyor? Devletin valisi olması ge
reken bir yönetici cinayet şebekeleriyle pazarlık or
tamı ararsa artık devletin etkinliğinden söz etmek 
budalılık olur. Valinin bu acınacak halini Sayın 
İçişleri Bakanımızın değerlendirmelerine sunuyorum. 
Eğer kimi çevreler inanç farklılıklarının ve etnik 
yapının daha belirgin olduğu yurt kesimlerinde anar
şinin devamından politik çıkarları gereği yarar görü
yorlarsa, mahkemenin kadıya mülk olamayacağını 
kesin olarak unutmamalıdırlar. 

Sayın üyeler, devlet vatandaşın can, mal güven
liğini sağlayamazsa vatandaş, halk kaderiyle başbaşa 
bırakılırsa, işte o zaman halk başka sığınaklar arar, 
kendisini koruyabilecek başka kanatlar arar. Bunun 
sonunun nereye varacağını da kestirmek mümkün 
değildir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, arkadaşımız konuşmasında partimize sataşmış 
bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Efendim anlamıyorum, kusura bak- ' 
mayın sesinizi duyamadım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, 2 arkadaşımız konuşmasında partimize sataşmış 
bulunmaktadır. Söz hakkı doğmuştur, vermenizi is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı hangi konuda sa
taşmada bulundular? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Hatay'daki olay
da ve hem de Elazığ'daki olaylar için partimizin adı 
açıkça ifade edilmiştir. Bizimle irtibat, illiyet tesis 
etmişlerdir. Bize söz hakkı doğar. Lütfen bize söz 
hakkı veriniz. 

BAŞKAN — Valinin Milliyetçi Hareket Partili
leri sorumlu tuttuğunu ifade etti. Kendilerine telefon 
ettiğini söyledi. Bunda bir sataşma var mı Sayın 
Kabadayı? Ben bir sataşmanın varlığını kabul ede
miyorum. Eğer direnirseniz oylarım efendim. 
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İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 
Anadolu Beyleri gibi vilayetleri bölüştük. 

BAŞKAN — Zabıtları okuyayım efendim. 
3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, Afganis

tan'ın işgali konusunda gündem dışı konuşması. 
BAŞKAN — Sayın Şener Battal Afganistan işga

liyle ilgili söz istediniz. 
Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Afganistan Bağımsız Devleti Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliğinin şu anda işgaline uğramış bu
lunmaktadır. Kızıl emperyalizm bugünlerde Afganis
tan halkına napalm bombalarıyla, zulümle, soğuk kış 
şartları içinde bomlbalarla Ikızıl emperyalizmin kötü 
bir örneğini vermiş bulunmaktadır. Esasen 20 nei 
yüzyıl ortaları artılk emperyalizmin kaiba kuvvet yo
luyla, işgal yoluyla değil de, ekonomik yoldan yeni 
sınıf denilen devletlerin içindeki ıbirtakım yöneticileri 
satın alan şekliyle kamufle edilmiş vaziyette idi. Bu 
şekliyle Amerika Birleşik Devletleri ekonomik yol
dan emperyalizmini sürdürmekteydi; Rusya bazı dev
letlerin içindeki yöneticileri kendi ülkesinde eğite
rek, o devleti iç hâkimiyetine müdahale etmektey
di; ama görüyoruz ki 19 ncu yüzyıl -şekliyle kaba 
kuvvet yoluyla emperyalizm bugün Afganistan'da sah
nelenmiş ve çirkinliği ile insanlık tarihine utanç sah
neleri olarak geçmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Milli Selamet Partisi bun
dan 1,5 yıl önce Kızıl Taraki rejimi, Afganistan' 

B) TEZKERELER 

1. — Ankara Milletvekili İsmet Çanakçının, Ta
rım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliğinden çe
kildiğine dair önergesi. (41301) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz. 

Sunuşlarımız var, okutacağım. Komisyonlardan is
tifa, tezkereleri var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Tarım, Orman ve Köy İşleri 

Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ankara 
İsmet Çanakçı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. | 
2. — Bolu Milletvekili Bayram Turan Çetin'in, 

İçişleri Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/302) I 

•da idareye el koyduğunda, oradaki İslam mücahit
lerini, İslam savaşçılarını, bütün dünyaya, destek
lenmesi için ilan etmiş ve oradaki Kızıl Taraki re
jimine karşı İslam Cumhuriyeti kurulma olayına des
tek vermişti. Sonradan Taraki yerine geçen Hafuzul-
lah Amin adındaki bir diğer emperyalist uşağına kar
şı da Milli Selamet Partisi» sözcüleri, yöneticileri İs
lam mücahitlerinin savaşına destek verelim demişti; 
ama bu sese ne Türkiye'de, ne Avrupa'da ne Ame
rika'da hiç kimse katılmadı. Çünkü sandılar ki, Af
ganistan'da da Humeyni modeli bir İslam Cumhu
riyeti kurulursa, Amerikan emperyalizmine, Batı ka
pitalizmine karşı yeni bir yumruk doğar diye, Milli 
Selametin bu heyecanlı sesine 1,5 yıldan beri cevap 
verilmedi. İşte o sese cevap verilmediği için bugün 
Rusya fiiii işgal olayını sahneledi. Şimdi kızıl em
peryalizm Asya'da Rusya'nın sıcak denizlere inme 
politikasının bir oyununu ortaya koydu. 

Bu millet kürsüsünden bütün dünyaya sesleniyor 
ki, zalimler muvaffak olamazlar. Oradaki İslam mü
cahitleri işgalcilere, işgalcilerin uşaklarına gerekli ce
vabı verecek ve o emperyalizm orada yıkılacaktır. 
Gerekli cevabı alacaktır. Bu temenni ile, bu dua ile, 
bu dilekle bütün emperyalistlere, bütün zalimlere 
karşı lanet yağdırıyoruz. 

Saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. (MSP ve CHP 

sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 

VE ÖNERGELER 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İçişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ettim. 
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. 

Bolu 
Bayram Turan Çetin 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur. 

3. — İstanbul Milletvekili Abdullah Tomba'nın, 
Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden çekildiğine 

dair önergesi. (4/299) 
Sayın Başkanlığa 

Dilekçe Karma Komisyonu üyeliğinden istifa et
tiğimi saygıyla arz ederim. 

İstanbul 
Abdullah Tomba 

BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine sunulmuş
tur . 
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C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Danışma Kurulu Önerileri 
1. — Bazı kanun tasarı ve tekliflerinin (S. Sayıları : 

378, 136, 249, 352, 365), gündemin, «Kanun Tasarı 
ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşlen 
kısmının 4 ncü sırasından sonra yer almasına dair 
Danışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Bir Danışma Kurulu önerisi var, 
dkutuyorum : 

DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ 
No. : 63 

Danışma Kurulunun 10.1.1980 Perşembe günü yap
tığı toplantıda; ilişik listede belirtilen Kanun Tasarı 
ve Tekliflerinin Gündemin Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kıs
mının 4 ncü sırasından sonra yer alması önerilmiştir. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

Coşikun Karagözoğlu Oğuz Aygün 
CHP Grulbu Başkan vekili AP Grubu Başkanvekili 

Hasan Aksay İhsan Kabadayı 
MSP Grubu Başkanvekili MHP Grubu Başkanvekili 

LlSTE 
5. — 10.1.1980 tarihli Gelen Kâğıtlarda bulunan, 

378 S. Sayılı, 4 Ocak 1961 tarihli 211 sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri îç Hizmet Kanununun 33 ncü 
Maddesinin (a) Bendine Bir Fıkra Eklenmesine ve 

47 nci Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı, (48 saat kaydı aranmaksızın 
Gündeme alınması), 

6. — Gündemlin 46 nci sırasında bulunan, 136 S. 
Sayılı, Basın Yolu İle İşlenmiş Suçların Affı Hak
kında Kanun Teklifi, 

7. — Gündemin 52 nci sırasında bulunan, 249 S. 
Sayılı, 657 Sayılı Kanunu Tadil Eden 1897 Sayılı 
Kanunun 36 - A/1,2 Maddesine (e) Fıkrası ve Aynı 
Kanunun Bk Geçici 2 nci Maddesinin (D) Bendine 
(e) Fıkrası İlavesi ve Aynı Kanunun 8 nci Madde
sinin Tadiline Mütedair Kanun Teklifi, 

8. — Gündemin 71 nci sırasında bulunan, 352 
S. Sayılı, 1512 Sayılı Noterlik Kanununun 112 nci 
Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bu 
Kanuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi, 

9. — Gündemin 82 nci sırasında bulunan, 365 S. 
Sayılı, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Ge
çici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. 

BAŞKAN — Bu öneriyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Not : Diğer Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Ko
misyonlardan Gelen Diğer İşler buna göre sıralana
caktır. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Dilekçe Kar
ma Komisyonundaki bir açık üyeliğe Milli Selamet 
Partisi Grubunca Sayın Abdülkerim Timurağaoğlu 
aday gösterilmiştir. Onayınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Aksoy, bir usul isteminde bulundunuz grup 
adına, tabii usulde söz veremiyorum; ancak ne usulü 
efendimi 

MUAMMER AKSOY (İsitaiîfoul) — Efendim, bu 
yasa maddelerinin müzakeresinde kanun numaraları
nın değiştirilmesinin zorunlu olduğunu ve bu nedenle 
.komisyonun bunları geri alması bakımından bir ma
ruzatta bulunacağım. Eğer usul bakımından müsaade 
edilmezse 3 ncü maddenin konuşulmasında aynı hu
susu arz ederim. 

BAŞKAN — Tabii efendim, söz hakkınız var. 
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VL — GÖR! 

1. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/203) (S Sayısı : 375) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimi
zin kanun tasarı ve teklifleriyle, komisyonlardan ge
len diğer işler kısmının 4 neti sırasında yer alan 
375 S. Sayılı Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetle
rine İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
ve Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı üzerinde görüşmelere kaldığımız nok
tadan devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Hükümet ve Komisyon yerlerini almışlardır. 
Geçen birleşimde 3 ncü madde içindeki 11 nci 

madde okunmuştu. 
Bu konuda söz isteyen sayın üyeleri sunuyorum : 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal. 

ŞBNBR BATTAL (Konya) — Sayın Korkut Özal 
Bey konuşacaklar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adına 
Sayın Korkut Özal. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Ça
lışkan. 

Cumhuriyet Halik Partisi Grubu adına Sayın Ce-
maL Aktaş. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Ben konuşa
cağım Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Aktaş değil Sayın Aksoy gö
rüşecekler. 

METİN TUZUN (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adı

na Sayın Muammer Aksoy. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grulbu adına Sayın Tu

ran Kocal. 

Kişisel olarak : Sayın Gazalcı, Sayın Anadol, Sa
yın Günay, Sayın Genç ve Sayın Arslantaş söz iste
mişlerdir. 

Söz sırası Milli Selamet Partisi Grulbu adına Sa
yın Korkut özal'da, buyurunuz efendim. 

(1) 375 S Sayılı basmayazı 27.12.1979 tarihli 23 
ncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

}LEN İŞLER 

MSP GRUBU ADINA KORKUT ÖZAL (Erzu
rum) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli 
üyeleri; 

Anarşinin çözülmesine ümit bağlanmış bir kanu
nu görüşüyoruz. Bu kanunun bir an evvel buradan 
çıkması islten'iyor. 11 nci madde için bazı hususla
rın burada dile getirilmesini yararlı görüyoruz. As
lında bu madde valiye ve dolaylı olarak kaymakama, 
kolluk kuvvetlerinin dışında, silahlı kuvvetlerimizin; 
Kara, Deniz veya Hava Kuvvetlerinin de kullanılma
sında, eskisine göre daha geniş bir yetki getiriyor. 
Bu yetkiye göre vali kendi kararıyla eğer vulkubulan 
veya bulması muhtemel olayları elindeki kolluk kuv
vetleriyle bastıramayacak veya kontrol altına alama
yacağına önceden karar verirse, bu kendi inisiyatifiyle 
bu takdirde en yakın kuvvet komutanından yardım 
isteyecektir. Şimdiki tatbikatta, sıkıyönetimin olma
dığı yerler için konuşuyorum, zaten sıkıyönetimde 
bu madde çalışmıyor, doğrudan doğruya oradaki sıkı
yönetim komutanı tam sorumluluğu yüklenmiş olu
yor; dolayısıyla bu madde sıkıyönetimin olmadığı bir 
yer için mevzubahistir ve bu istek üzerine oradaki 
kumandan, bugün kendi üst kumandanından veya bağ
lı olduğu kuvvet kumandanlığından yetki isterken, 
şimdi böyle bir şeye lüzum kalmadan ve hatta acil 
durumlarda bilâlhara yazı gönderilerek valinin istedi
ği şekilde meseleye müdahale edecek. 

Aslında bu maddenin bu şekilde yapılması fayda
lı olur; yalnız 2 tane sakıncaya ve dolayısıyla bu 2 
sakıncanın en azından bu kanun böylece tedvin edilse 
ortadan kaldırılmasına dikkat edilmesi gerektiğine ina-
nıyorumu 

Birincisi yöneticiler 'bakımından. Eğer bu meka
nizma çok sik kullanılırsa - ki, böyle bir endişe taşı
yorum - çünkü burada, yani bir nevi valiye kendi 
bölgesinde küçük bir sıkıyönetim ilanı gibi bir yetki 
veriliyor. Vali komutanı çağırıyor, «Bu hadiseye mü
dahale edin» diyor ve arkasında da okuduğumuza 
göre, gelen kuvvet arasında eğer kolluk kuvvetleriyle 
askeri kuvvet arasında da bir işbirliği söz konusu 
ise, bu işbirliği en yüksek rütbeli kumandanın ida
resiyle ve onun emriyle yapılıyor. Dolayısıyla bir nevi 
sıkıyönetimdeki uygulamayı belli bir olay için oraya 
getirmiş oluyoruz. Bunu sık kullanabilirse, ki bizim 
gördüğümüz mülki idarede, özellikle belli sınırlama
lar yapılmazsa ve böyle bir mekanizma çalıştırılırsa 
bunun çok sık kullanılma, dolayısıyla sık kullanıl
dığı için de gücünü kaybetme endişesi vardır. Me-
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sela ibugün Türkiye'de sıkıyönetim şöyle böyle bir 
seneyi aşkındır kullanılıyor, ilk ilan edildiği etkinli
ğini sıkıyönetim yitirmiştir. Sebebi; bir silah belli bir 
amacın dışında fevkalade sık sık kullanılırsa, hatta 
harika ilaçlar denilen .antibiyotikler bile sık sık kul
lanılırsa gücünü kaybediyor. Dolayısıyla bunun gücü
nü kaybetmek endişesine karşı inancımız, 'bunu kul
lanmada bir çerçevenin beîlîci idare içinde getirilme
sinde yarar vardır. Hani şöyle denilebilir : Fevkala
de olayın olabileceği bölgelerde, kanunun metnine 
konmasına da lüzum yoktur, Bakanlar Kurulu belli 
vilayetlerde bunun bu şekilde olacağını tarif ederse 
belki bir çerçeve çizilmiş olur. 

ikinci bir endişemiz şudur : Yaşadık, ki, şu anda 
başkanımız olan Sayın Erzurumlooğlu'da bu kanun 
çalışmalarında bu noktalara haklı olarak işaret et
miştir muhalefet şerhinde; askerin bu gibi meselele
re müdahalede birtakım zorlukları vardır. Asker bir 
kere bu gibi olaylara müdahale edecek bir eğitimle 
yetişürilmemektedir, yetiştirilmesi de fevkalade zor
dur. Asker ibu gibi olaylarda münferit çalışma im
kânına sahip değildir. Asker genellikle en küçük bir 
birlik olan bir manga halinde çalışabilir hatta daha 
büyük birlikler halinde çalışması gerekebilir. 

Üçüncüsü; askerin bu meseledeki seMki, idaresini 
götürme, kolluk kuvvetlerine göre fevkalade büyük 
müşkülat arz eder. Nitekim, Sayın Komisyon Başka
nımız da o zamanki muhalefet şerhinde, «bir de as
kerin normal eğitiminden de uzak kalacağı endişe
sini izhar ederek bu madde üzerinde endişelerini belirt
miştir. Şimdi bu 11 nci madde kabul edilirse ve biraz 
evvel ifade ettiğim gibi devamlı kullanılır hale ge
lirse, burada yapılabilecek belki akıllıca bir hareket 
(güvenlik kuvvetlerimizin bu meselelerin altından kal
kamayacağı süre için söylüyorum bunu) askerin için
de, bu gibi hadise ve olayların çıkma olasılığının yük
sek olduğu yerlerde belki bu eğitime tabi 'tutulmuş, 
bu maksat için kullanılabilecek özel birliklerin bu
lundurulmasında yarar olacağını ifade etmek istiyo
rum. Hem bu gibi olaylara müdahale eğitiminden 
geçmiştir, hem de ibu maiksat için hazırlanmıştır. Bu 
yapılabildiği takdirde, inanıyorum ki buradaiki bu iki 
mahzur ortadan kalkacaktır. 

Bunun dışında, bu maddeye anaprensip olarak ta
raftar olduğumuzu ifade etmek istiyorum Milli Sela
met Partisi Grubu olarak. Vali, ili içinde idarenin, 
devletin ve hükümetin en yüksek temsilcisidir. Özel
likle son yıllarda gördüğümüz, idarede çalışırken de 
gördüğümüz vali ile orada bulun'an askeri birlikler 
arasında çoğu zaman meselelere müdahalede farklı

laşmalar olmuş ve bazan bizzat valilerimizden dinle
diğimiz, hadiselere müdahalede güçlü bir aksiyon 
temin edilememiştir. 

Bu bakımdan, böyle bir yetkinin valilere veril
mesi, özellikle Türkiye'nin bugünkü şartlarında ge
çerlidir, lüzumludur ve demin ifade ettiğimiz iki hu
susa dikkat edilirse, yani bunun çok sık sık kullanı
lan, âdeta olağan hale getirilen bir yol olmasına gi
dilmezse; ikincisi de, bu gibi kullanmalara muhatap 
olacak askeri birlikler içinde hu vazifeyi yapabile
cek şekilde yetiştirilmiş elemanlar, yani halkla ilişki
lerde belli bir yumuşaklık, belli ve çoğu zaman polis
te verildiği gibi halka olan muamelede çok haşin, 
kırıcı, dökücü davranmaması gerektiği şeklinde, fakat 
bunun yanında da toplum hadiselerinde kararlı bir 
tutum içerisinde hareket etme eğitimini almış birlik
ler yetiştirilebildiği takdirde, bu geçerli bir yoldur. 
Ancak 'burada son endişemizi de söyleyerek sözleri
mizi tamamlayacağız. 

Türkiye'nin iç güvenlik meselelerinde, özellikle bu 
seviyede, askerin güvenlik meselelerinin içinde bulun
durulmasının geçici olarak faydası olsa da, uzun va
dede mahzurlu olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin iç 
güvenlik meselelerinin süratle, gereken bütün tedbir
ler alınarak, kolluk kuvvetlerince sağlanması için 
fevkalade hızlı bir yetiştirme ve geliştirme programı
na ihtiyaç vardır. Aslında bugünkü bunalımımızın 
sebebi de bundan ileri gelmektedir. Türkiye'nin bu
gün kabul edilmiş olan Anayasasının milletimize sağ
lamış olduğu özgürlük ve hakları muhafaza edecek, 
bunları müdafaa edecek bir kolluk kuvvetleri siste
minin, o Anayasa ile beraber ele alınmamış olma
sından dolayı bugün Türkiye bu hale gelmiştir. Fev
kalade geniş özgürlükler sistemi kabul edilmesine mu
kabil, bu özgürlükleri koruyacak, onlara sahip çıka
cak, bu özgürlüklerin kötüye kullanılmasına mani ola
cak bir güvenlik sistemi geliştirilemediği için, Türkiye 
bu hale düşmüştür, bir bakıma. Bu bakımdan bir an 
evvel bu fevkalade halin giderilip, 'güvenlik ve kol
luk kuvvetlerimizin bu meselelerin üstesinden gelecek 
hale getirilmesi de zannediyorum büyük bir önem 
taşımaktadır. 

Grubum ve şahsım adına Yüce Meclise ve Sayın 
Başkana saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Özai. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Ça

lışkan, buyurun. 
AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 

(İçel) — Yüce Meclislin değerli üyelerini, gru'bum ve 
şahsım adına, saygıyla selamlıyorum. 
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Muhterem üyeler, bu Kanunun, yani 5442 sayılı 
Kanunun mevcut ve meri 11 nüi maddesinin (b) fık
rasında valiye, bugün konuşmakta olduğumuz yetki
nin bir benzeri zaten verilmiş. Burada deniyor ki; 
«Vali, di içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırılamaya-
cak olağanüstü ve ani hadiselerin cereyanı karşısında 
kalırsa, en yakın askeri biriJkıfcen yardım ister.» Bu, 
anlaşıldığı gibi, oldukça umumi bir yetki. Bunun te-
f'cı'ıuaJtJiıa jüimek zarureti, bugünün şartları iiLbaıliyle 
hâsıl olmuştur. Bu fıkraya bir başka hal daha eklen
mek sureliyle, valiye yardım isteme hakkı tanınmış
tır. Valin.n il çevresi içerisinde askeri birlikten yar
dım istemesi için iki hallin mevcut olması lazımdır : 

1. İl içlinde çıkabilecek muhtemel olayın olması, 

2. İl içinde çıkmış ani ve olağanüstü hadisenin 
zuhur etmiş olması ve bunlara karşı da valinin eliim-
defci kuvvetleriyle önleyememe durumunda bulun
ması. 

Bu hallerde Vali, en yakın askeri birlikten yardım 
isteyecek.. 

Şu değişiklik metninde, bilhassa ifade edilmek 
zaruretti olan nokta şudur : Burada vali, muhtemel 
olaylar karşısında kaldığında, derhal yardım is'teye-
ce)k, yardım gelecek, fakat yardım kullanılmayacak. 
Ya?.. Bunun cevabı da tasarıda mevcuttur, deniliyor 
'ki; muhtemel olay karşısında kalan vali, kendi gü
cüyle bunu önleyemeyeceği kanaâtına varırsa, en ya
kın askeri birlikten yardım isteyecek, gelen askeri 
birlik, olayın çıkması muhtemel elan yerin en yakı
nında hazır vaziyette duracak. Bu taslarının esprisi 
buradadır değeri arkadaşlarım. Diğer şıkkı; yan1' 
çıkmış, ani ve olağanüstü halde askeri kuvveSüin ça
ğırılması ve kullanılması zaten mevcut mer'i kanunda 
var; ama şimdi Yüce Meclisin huzurunda konuştu
ğunuz hal, çıkması muhtemel ve kolluk kuvvetleriyle 
önlenemeyecek bir hal ifade edilmek ve bu İMiyaca 
karşı çare olmak üzere getirilen hükümdür. 

Değerli arkadaşlarım, burada şunu ifade etmek 
zarureti vardır : Bu 'getirilen rndin, hem ihtiyacı tes
pit etmiş, hem yetkiliyi tespit etmiş ve hem de bu 
ye ikili, bu askerli gücü hangli kanuna göre, kimin ko
mutasında, kimin işbirliğinde valinlin vereceği görevi 
yerine gatirecek; bu da var tasarıda. 

Biraz evvel konuşan çok hürmet ettiğim değeri1: 
hatip arkadaşım buyurdular ki; bu maddenin tatbika
tının 'tevali etmesinde alışıklık olması tereddültü mu
ciptir. Şüphesiz; ama bütün Oeza Kanunu yahult ce
zai müeyyideleri yahut amme intizamı yahut şahsın 
hukuku ile ilgili hükümlerin cümlesinin tatbikatı içlin 

dahi, alışıklık zuhuru için bu laf söylenebilir. Bu, İl 
idaresi Kanununda muhtemel bir ihtiyaç için tespit 
edilmiş ve getirlilmiiş çaredir. Olay bugün zuhur eder
se, vali bu hakkını kullanacak, yarın zuhur ederse 
gene kullanacak, öbürgün zuhur ederse gene kullana
cak. Aynen bir savcının, herhangi bir suç işlenmesi 
halinde, aynı Kanunun kendüsiine verdiği yetkiyi mü-
kerreren ve 'tereddütsüz kullanması gibi. Bumun örfi 
idare ile benzer bir tarafı yoktur. _ Aksine, şu mevcut 
Kanunun sivil elde; fakat ihtiyaca cevap verecek 
tarzda kullanılması imkânını getirmek, daha doğrusu 
siVil imkânı, örfi idareye lüzum kalmayacak tarzda 
medenileştiirmek, yumuşatmak için getirilmiş bir hü
kümdür, 

Bakınız 'tasarıda ne diyor : 
«Vali, il içlinde çıkabilecek muhtemel toplumsal 

olayların, emrliındekii kolluk kuvvetleriyle önlenmesi
ne olanak bulunamayacağı kanısına varır veya kol
luk kuvvetleriyle bas'tırılamayacak an!i ve olağanüstü 
olayların cereyanı karşısında kalırsa, en yakın askeri 
(Kara, Demiz, Hava) Kuvvet komutanlarından yar
dım gönderii'mesi'di ister. İvedi durumlarda sözlü ola
rak...», «...yazılıya çevrilir.» diyor. «İstek, başvuru
lan kornutanlıkça gedikmesiz yerine getirilerek, muh
temel olaylar için isteneın kuvvet valinin görüşü alı
narak alaylara hızla el koymaya uygun en yakın yer
de, cereyan eden olaylar içinde Olayın cereyan ettiği 
verde bulunur» diyor. 

Bu 'metinde, aynı zamanda şahsın hukuku açısıın-
%n emniyetlerde emniyet supap ı da getirilmiştir; on-

'an da arz ediyorum. 
«Çıkabilecek muhtemel olaylar için istem üzerine 

gönderilen kuvvet, olayın kolluk kuvvetlerince önle
nemeyecek ölçüde belirme:?!.»1 

Bu kuvvdt hazır bulunacak; fakat kullanılmaya
cak. Ne zaman kullanılacak? Kolluk kuvvetleriyle 
önlenemeyecek bale inkılap etmesinde kullanılacak. 
Bu bir emniyet supabıdır. Vali tarafından verilen bu 
vetk", şahsen değil, kolluk kuvvetleriyle askeri güç 
arasındaki hizmetin icra sırasındakli 'ibirliği, sayın ar
kadaşımızın dediği gibi komutan tarafından değil, 
vali tarafımdan temiin edilecektir. Görev, vali tarafın
dan verilecek; işbirliği, vali tarafından temiin edile
cek; anoak, hizmetin icrası ve infazı sırasında şevki 
idare, birliğin en kıdemli komutanına ailt olacaktır. 
Hüküm böyledlir. İşbirliği, komutana aüt değil, valiye 
aii't kalacaktır. 

Peki, bu iş nasıl görülecektir? Bu iş:m nasıl görü
leceği, yine tasarı metninde mevcuttur. İçtüzük hü
kümlerine, mevcut mevzuat hükümlerine uygun tarz-
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da icra edilecektiir. Yani burada, askeri rej\'m, örfi 
'idare rejiminden zönlhar söz yolktur. Kuvvetin kim 
tarafından çağırılacağı, kuvvetin nasıl istimal edi
leceği, kuvvetin hangi mevzuat hükümlerine göre is
timal edileceği bu metinde sağlam es'eslara bağlanmış
tır. 

Grubumuz mevcut metnin bu şekilde değişıtJrilme-
sinde fayda mülahaza esirmektedir. Tespit edilen ihti
yaca, getirilen bu metnin cevap vereceği kanaatli içeri
sindedir. Bu balkımdan, bu mötnin Yüce M ediş hu
zurunda yapılacak oylamasında grubumuz kabulü isti
kametinde rey kullanacaktır. 

Saygılarımı teyiden arz ediyorum. 

BAŞKAN —Teşekkür edeırim Sayın Çalışkan. 

Cumhuriyet Halk Partisli Grubu adına Sayın 
Muammer Aksoy buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MUAMMER AKSOY (Is-
tanibul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin .değerli üye
leri; bu maddeyle ilgili olarak verilmiş olan (3 ncü 
çerçeve maddeyle igili olarak verilmiş olan) söz hak-
kı 2 noktaya şamil oluyor. Birisi, çerçeve maddenin 
tümü hakkında konuşabilmek, ondan sonra da çer
çeve maddenin içerisindeki ilk madde olan, 11 nci 
madde üzerinde (İller İdaresi Kanununun 11 nci 
maddecinin değişikliği hususunda) konuşmak. Ben 
şimdi önce çerçeve madde halkkında maruzatta bu
lunacağım ve bu maruzatımın, özellikle AP'li sayın 
arkadaşlarım tarafından dinlenmesini ve foilıhaisisa Sa
yın Oğuz Aygün, Gıyasefitün Karaca tarafından ve 
İçişleri Komisyonu Başkanı Sayın Ömer Lütfü Er-
zurumluoğlu tarafından ûlinlenma.îini özellikle istir
ham ediyorum. Çünkü, .niyetlimiz bu olağanüstü gün
lerde ve zaten uzun bir zamandan beri süren ve 
memleketin bir numaralı derdi haline gelen terörü, 
şiddet hareketlerini önlemek olduğuna göre, antik 
bu noktada demokrasiyi savunma ve yaşatlma göre
viyle karşı karşıya bulunan siyasal parililerin, birbir
lerine oyun yapmak gibi küçük harelkeltlıene tenez
zül etmeyeceğinden hiçbir kuşkum yoktur. Onun 
için beraberce, mümkünse oybirliğiyle, mümkün ol
duğu kadar çok maddeyi çıkaralım. Ayrıldığımız nok
talar varsa ancak o noktalarda ayrı oy verdim. Zalten 
Parlamento hukukun en önemli kurallarından birisi ve 
İçtüzükleri yaratmanın nedeni, milletvekilinin idaresini 
çarpıtmadan, gerçek iradesine uygun bir şdcilde te
zahür ettirebilme olanağının ona tanınmasıdır. Ama, 
oylamada eğer bazı yanlış tekntiklere başvurulur da, 
bir şahıs bir maddeyi kabul etolde istediği halde, ona 

menfi oy verme durumunda bırakılırsa, bu durum 
tüm Parlamento hukukuyla da bağdaşmaz, bizim çık
masını istediğimiz yasaların kolayca ve oybirliğiyle 
çıkmasını da önler. 

Geçenlerde burada bir maruzatta bulundum, İç
tüzüğün 84 ncü maddesiidden yararlanarak, çerçeve 
maddeleri, içerisindeki parçalara, fıkralara bölelim 
diye... O zaman belki bu sözümün değeri olmadı; 
'kendi partüli arkadaşlarıma da kabul ettiremedim. 
Çünlkü, şekilci bir davranışla denildi ki, «Bu, görüşü 
maddeler üzerinde görüşmeye geçmeden, hele oy
lama safhasına gelmeden ileri sürmdk gerekirdi. Şim
di geç kalındı.» 

Ama bu maddede geç kalma durumu yok antik. 
Daha maddenin başında bu hususu arz ediyorum. 
Bizıim bu çerçeve maddenin, - bunu kim keşfettiy'se, 
herhalde Parlamento hukukunda bir hayli günah iş
lemiş olacaktır ve hayırla yâd edilmeyecektir, bu 
çerçeve maddeleri icat edenler - 3 ncü çerçeve mad
denin içerisindeki 2 tane gerçek madde üzerinde hiç
bir karşı fikrimiz, İtirazımız yoktur. Bunlar uygun
dur, kabul edilmesinden yana oy kullanacağız. An
cak, daha şimdiden çözülmesi lazım gelen sorunu 
bundan sonra gelen çerçeve maddder, bele ileriye 
bıraktığımız birinci çerçeve maddenin içellisinde ih
tilaflı olan hususlarda ne yapmamız gerektiğini, Sa
yın Erzu'rumluoğlu şimdiden halledebiliriz. Onun 
için sayın Bakandan da istirham ediyorum, dinlfâsin-
ler; şöyle bir durumla karşı karşıyayız: Eğer Yük-
ısek Komisyon, İçtüzüğünün 89 ncu maddeüinıde'k'i 
yetkiye dayanarak, yarım saat için tasarıyı geriye 
alırsa ve sadece çerçeve maddeler içerisindeki mad
deleri - bundan evvelkileri bıraktım, bundan sonraki 
çerçeve maddeler içerisindeki maddeleri - bağımsız 
maddeler haline getirerek dokuz madde halinde çı
kacak olanı '29 madde haline getirdiğimiz takdirde, 
'madde madde gerçek maddeleri konuşup, oylayıp, ira
demize, gerçek arzumuza uygun oy kullanalbıilme olana
ğı bütün partilere verilecektir. Göreceksiniz ki, çok da
ha kolay bir şekilde, yasa çok defa da oybirliği ile 
kabul edilecektir. 

Nasıl? Onu arz ediyorum: Şimdi 1 nci çerçeve 
ımaddeyi bırakmıştık ileriye. O şimdi dursun. 2 nd 
çerçeve madde kabul edildi; Sayın Erzurumluoğlu, 
2 nci madde 2 nd madde olarak yer alır. Şimdi ko
nuştuğumuz 3 ncü çerçeve maddenin içerisinde 2 ta
ne madde var. 1 nci maddenin yerine bir şey geçmesi 
içim bunlar 1 nd çerçeve madde haline geti-
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rilir. Yani 11 va 32; 1 nci çerçeve madde ha
line gelir. 2 nci çerçeve madde kabul edil
miştir, mesele yoik. 3 nıcü çerçeve madde işte 
I nci madde oldu 4 ncü ye geldikten sonra, artık 
maddelere hakiki 'kanun maddeleri sırasıyla şu şe
kilde numara veririz: 4 ncü çerçeve maddenin 7 ne; 
maddesi 3 ncü madde olur, 10 ncu maddesi 4 ncü 
madde olur, 13 ncü maddesi 5 nci madde olur. 5 nci 
çerçeve maddeye geldik. Çerçeveyi kaldıracağımız 
için, onun içinde yer alan 9 nıcu madde 6 nci mad
de olur, 6 nci çerçeve madde içindeki 1 nci madde 
7 olur, ek 54 ncü madde 8 olur. 

Bu 'suretle berideniz hemen komisyona da arz 
edebilirlim, üstünde durdum, bütün maddelerimizin, 
tümü 24 madde haline gelir; 1 ndi, 2 nci maddeler 
çerçeve madde halinde kalmış, ötekiler de normal 
maddeler halinde geçerek... Neyi istediyse milletve
kili ona «evet» demek, hangi maddeyi istemediyse 
ona «'hayır» demek olanağına sahip olur. Kendi ira
desini tazyik altında bırakmayacak, vicdanını muaz
zep ötmeyecek bir yol tutulmuş olur. Bunda hiç kim
senin zararı olmaz; ama diyeceksiniz ki, 2 madde 
çerçeve olarak geçmiş otelciler çerçevesiz geçnr.ş.. 

Arkadaşlar, almacımız toplumsal ihtiyaçları kar-
şılamalktır, ihtiyaçlara cevap vermektir, yani muh
tevadır, içeriktir, yoksa şekil değildir. Eğer şekil 
bakıfmından ise, zaten bütün öteki yasalarda böyle 
çerçeve maddeler olmadığı halde bunda bulunması 
da bir güzellik hatasıdır, Kısacası, biz güzellik ha
tasına veya güzelliğe-değil, içeriğe, muhjöevaya önem 
vereceğimize göre Yüksek Komisyonun başkanının 
ve komisyonun şu numaralama konusunda - ki emir
lerine amadeyim - numaralamanın nasıl olacağını arz 
edeceğllm. Yarım saat için geri aldıklarında Parla
mento müzakereci normal zeminine ve rayına otur
muş olur. 

Şimdi eğer zamanım varsa o ölçüde... 
BAŞKAN — Efendim 2,5 dakikanız var. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Teşekkü--
ederkn. 

2,5 dakika içinde 3 ncü çerçeve maddenin içeri
sinde yer alan 11 noi madde ile ilgili maruzaita bu 
lunmak isterim. 

AP Grubu sözcüsü arkadaşımın da gayet iyi be 
Mrttiği gibi, kanunun daha önceki, yani yürüriülkte'k" 
II nci maddesinde zaten valilere, kaymıakaımlara, ani. 
olağanüstü olaylarda üstesinden gelemeyeceğini anla
dığı zaman askeri kuvvetlere başvurma olanağı ta

nınmıştır. Anoa'k bu, iş işten geçtikten sonra, bazı 
olayların bastırılamaması sonucunu doğurabilmekte
dir. Bazen öyle olaylar karşısında kalabilmektedir ki 
vali ve kaymalkam, bir olay çıkarsa, olay başladıktan 
sonra bunu mevcut zabıtayla basitırabilrneye, önlaye 
bilmeye olanak yoktur. Bunu açıkça görmekteyiz. 

Eğer bir olay örneği isterseniz, ;kaitiyen şu veya 
bu kimseye bir tariz niteliğinde değil, gerçek bir 
vaka olduğundan söylüyorum: Gazetelerde okuduk; 
Gerede'deki olaylarda kaymakama, valiye başvurulu
yor. Fakat henüz vaka olmamıştır, bir olay çıkma
mıştır; «Ben askere başvuraımam» diyor. Halbuki o 
anda başvursa, olaylar çıkmayacak. Eğer askeri kuv
vetler orada bulunsa, olay çıkmayacak. 

O halde, çıkması muhtemel ve çıktıktan sonra 
üstesinden gelinilömayeoeği, bastırılarnayacağı aşikâr 
olan olaylarda, idare amirlerine, askeri, «Bir ihtiyat 
kuvvet» olarak yanında bulundurması ve olay çık
tığı zaman kullanmak üzere buna başvurabilme ola
nağının tanınması, kuşkusuz ki memlekette şiddet ha
reketlerinin daha çıkmadan önlenmesi bakımımdan 
çok yerinde bir yetkinin tanınması olacaktır. 

tşte yeni yasa değişikliği, bu olanağı vermiştir. 
Hükümetin gdtirmiş olduğu değişiklik tasarısına, İç
işleri Komisyonunda çok daha iyi bir şekil verilmiş 
ve bu suretle a'îkerin yardımına başvurmanın nor
mal değil, ancak istisnai bir hal olduğunun belirtil
mesi sağlanmıştır. KoordinaEyonun nasıl olacağı, si
vil kuvvetlerle askeri kuvvetler arasında i şt İldiğinin 
nasıl sağlanacağı da öngörülmüştür ve ayrıca da za
bıtanın daima asker yardımına güvenerek kendi gö
revinde tembel davranmaması için gerekli hüküm
ler de getirilmiştir. 

Bu bakımlardan grubumuz, 11 nci madde değişikli
ğine olumlu oy verecektir. Tekrar sayın komisyon 
başkanından biraz önce arz ettiğimiz şekilde gerçek 
maddelere numara atabilmek amacıyla komisyonun 
kısa bir süre için tasarıyı geri alması ricamızı tek
rarlarım, saygılar sunarıırL 

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

Turan Kocal. 
Buyurun Sayın Kocal. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul!) .— Sayın Başkan, saıyıın möı'leJtveki'fleıli, Milli
yetçi Harekat Partisi Grubu adıma 'hepimizi saygımla 
seîaımftıyoruım. 

Çerçeve madde 3'de 5442 sıayıfıı M İdaresi Kamu
n/unun 11 nci maddieslinikı «D» fıkralsınaın değişitikıl-
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msEİi mevzuundaki M'iffiyatiçi Harekat Pantisilırıikı gö
rüşlerime geçmadan evveı1!, şunu ifade edaydım ki, bam-
darı evvel konuşan Cuirnfhurliydt Halk Partisi sözcü
sünün bu çerçeve madde hakkımdaki sözLİsırime kaıfcıf-
maımiak öllde değil. -Hakîıııdıdljar. biz de Gumhuriiıydt 
Halk Paul&ıi sözcüsü gibli çarçlave maiddanıiln. gametim
de ayrı ayrı tarîlipüıenımesliınlin daha mlüsiailt ve daha iyi 
oClaaağı fiktJinıe ayman kaıtıtfııyoruz, Fakaıt maksaidım 
Cuımıhuriiyat Halik Paırı&i sözcüsünü tenkit etmıek dıa-
ğil,̂  alma bakıyoruz bu Yüae Macülisıe' çerçeve mıaıdda 
lîçerliınmde gePjan bu 2 neJi tasarıdır. Bumdan evvel bfir 
de, yanıflmıiyorısaım vargi taısanıü/aırı böyle birlıaştirife-
rek. çerçeve madde iicartisim.de ayrı ayrı geümıiiştıi. Bu da 
aynı şekfıde gefm'iş ve bu çerçeve madde içeriaiınıde 
gelüı̂ e de baktığımızda, li6.1;l..l'978 talihlinde, zamanını 
Başbakana Sayın Büllanıt Ecavilt 'tarafımdan Yüce M:2c-
îis'Jıere sevk edffimiş. Damek oi'Juyor ki, Cumhuriyet 
Hafik Part'.liisli sözcüsünün sözfcrinie kaıtıflrnakla bera
ber, nadan acaba Ouımlhurtiyat Hai1,k Parıfeıi içarıisliınfdıe 
sayım sözcü, bu çerçeve mıaıddlellıarliınıiın iiçiçe acınması
na ziaımaınımda itiraz eitmıadi ve bu şeklide terltiplıam-
masline kaırşıı çıkmadı? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tamir) — Sam 
ne? 

TURAN KOCAL (Davalmlla) — Evet, «Bana 
nıe», bir şey değil,; ama, şiımıdi burada konuşması da 
bahaınıs ölüyor tabii. 

/Muhterem arkadaşlıanım, 5442 aayılii Kanunum 
ımevout şeklîmi inceliadiğılmlizde, AdiaPlat Paırıtisl sayımı 
sözcüsünün de ifade ettiği gibi, barlhamgii bir ü; veya 
ıfflçade muhtemel hadliseter değil, hıafdfisıanin vukuun
da vafli en. yakın askerli kuvvöt'/ardlan yardan taîıap ödü
yor ve bu yardım gelmek surelliiylle -öımce şiflaihıi, soımna 
yazılıya da çeVirmıek süratliyle- o hadnanıiın üzıarlmıa 
gidiyor ve basitırıyor. Bunda,, yan'isiimde, ilave ol/arak 
tabmi'm edi'an hadliseflar, yani hadise ortıa yarde yok; 
fakaıt, mulhtıamal, hakikaıtıan büyük hiadise'/arin olma
sı ihtimalli nazları dikkatte aiVnnıarak göründüğünde, 
yinıe vali en yakın birftk'ıaridısn -Hava, Kara, Danliz 
veya ne ılıse- davet edecek ve oıralda hazır baklıayaoek, 
müteyakkız olarak, gözıafeyici otamak bektayaoek ve 
•hadil'sısnıin çıkması alnımda, çıktıktan sonra da değil 
çıkma anımda beman o hadiseyi bastırmak için hare
kete geçecek; fevkalade güzel biır durum. 

5442 sayıı1ii halihazırdaki Kanun ıiıl:e getiriıJian ve 
•şimdi değişik olarak benlim dikkatlimi çekah bir hu-
ısıııs da, bu askerin herhangi bir hadlise vukuunda ve
ya hadiseden levvel müdahale öhmıesi hafıinıde görevin 
nasıl yapılacağı. Mevcut 5442 sıaıyıilı Kanomda kol

luk kuvvetleriyle, zabıtayla, pollisfe askerim müşterek 
çalışmasında, niasıl çakışacağı, amrfin kumıaınıdaınım 
klimdia olıcığı baWli değildi. Burada, bakıyoıruz, 
poıl'isîıe asker müştenekan bir harek'ööin içerisin© gir-
'diğinde, o askerin başında bulunan an kifdıamfii sulbay 
komutayı e'le aînyor, ki, bu da çok 'güzıal, blir busus-
>tur, yerinıdadir, doğrudur. Tüırkıîye'nliın 'bugünkü te-
rjör baıreketlıenine karşı va'ıiiiere ve kaıymakami'laıra bu 
yetkimin veriOrnesiinde MClTiiyatçi Harekat Paırtıisli Gırıu-
bu oturak biz de sayısız faydalar garmıekteıyfiz. Bu mfe-
dıen1,e de,- biz, M'iît'ıiyeıtçi Hareket PaıDtfisıi Grubu oî(a-
ıriak bu çorçave 3 ncü rma.ddenlin dağişltüriil'ımıek iisıtianıan 
11/D maıddasiıne, ayman Aldafl/at Parltıiısıi Grup sözcü-
ısıümün isöyîsadliğ'i gibi, okıimUu oy vaneoeğiımlilzli bMıdiiır'k, 
(heriinlize 'Siaygı'laır ısuına/nam. 

.BAŞKAN — Teşekkür edenim Saıyım Koçaüı. 
Kişisel ö'larak Sayın Gaza'lcı. 
MUSTAFA GAZALCI (Damizı'li) — Söz hakkı

mı Sayın Bor'a veriyorum. 
;BAŞKAN — Sayım Borla -devraıltlinıiız; buyurumuz 

efendim. 
YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Sayım Baş

kan, değartîii üyeler; kişfcel görüşi'iarlim'i açıkllamıak 
üzene söz almış bulunuyorum. 

Gsrçektan, 5442 sayıfiı İl! tdare^ıi Yaısıaısımm 1,1 nci 
m:?..dda3 inlin (d) bend'iy'ıe, 32 ne i mıaddaslinıim (e) bem!-
idi, yuVıirdan bari yönıaticiiî'er ıtlarafumdaın şjikaıyet konu
su hafini? ga'ıir îm'işltıir.. Valüler 'top^aınitısımda davamfiı 
dîoırtak İçiiış̂ erii bakan'.'aırıına bu konu getirtilmiş ve bu 
madıdan'im özerfik^ düzeÜ'tiıTm/asi istıanımiştlir. Bu ba
kımdan, gatlir.i'an yemi 'miadde garçektıan büyük bir 
eksikliği ıtiaımıaml amaktadır. 

Banla göre, yasaların çıkmasından daha çok, uygu-
îianiabüiirîliği büyük bir önem arz adar. Önam'li olanı, 
yasa pratikte uygui'iaima aCıanı bulamaz 'isıe blirtıakım 
;i:!ı,ti'!a(t,1ıi'rti da barabeırtînd'S gatıirlir. Bıan bu t'sTiTkay'i bu 
ımadidıade de gördüğümü birttıakıım somuit örmiekîiariîıe 
larOaıtmlaya ça'ınşacağıın. 

,Di3ğarf'ıi üyefer, ©skiden bu ma/ddtye göre; efem-
idlim olay çıkacak, bumu mıaihıaJTli kölüuk kuvvetl'larli 
bastınamayacak, uygun dıeyimiiy?le, atı a?ıam Üsküdar'ı 
gaçtikluan. sonra kuvvatfcr gelaoak. Yanıi miaıdde ger
çekten es,as?)ı bur ifade kutlamıyor, diyor M; «ti içaımde 
çıkması mrubltarnıel topüiumısaft ollayütarın...» Çok öniemlli 
bu deyim. Yıüriırdan beri askarîıarfıe idlare aınasııımdla, 

ısıüırtlüşime komuıau [olaın mıokta ıbu ıidi. Askerli birfliklıar 
'ikide bir siivıill haPkın kairtşısına çıkiairılmaısm diye, aıs-
kerileır buma karşı çıkıyoırdu. Şimdi madde buna açık
lık geıtirmiiş, diyor kü; «Oıkmaisn muhlttemeJ topJumısaİı 
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dîıayfinr...» Demek kii olay çıkmadan önce, Jhtianal da-
hJffindie ise, va'ii kuvveıt isteyecek. Bunfıara hıiç diyece-
ğimiiz yok ve çok güzel ıtianz'iım edillrn/iş. Ancak, muh-
tıamıal o!1aıy bir gün çıktığımda, bu kuvvcüleır'im kulla-
nı'j'li'şı noktasınla gsüdtiğıiımlizds, buradaki düşüncemi 
açıkça söylemek işitiyorum. 

' Madde diyor ki: «Anii ve o'iağanüsıtü oüaıyiar için 
istenen kuvvetfer derhal vafi'i tıaırafıınıdlaın vermen gö
revleri kendii komutanımın samniMufuğu altonda, onun 
emir ve djnekjifbrine göre ve îç Hıiızmıs-t Kamunun -
da belirftifen yatkü'ar i'e koluk kuvveStSarünıin geme! 
güvendiği sağlamada sahlip olduğu yetkileri kuşana
rak yemine g'etf.ııir.» Sakınca buraida. 

ti içeınis'in'de kofi'ıuk htamstfeni jandarma ve em-
oiyet gücüyi'e yürütülür. Janıdaınmiaınnın başında aftbay 
rütbelinde komutam, emniyetin başımda da emnıiyeıt 
müdürü bulunur. Simidi, gefisn biırîliğüm komutanı ge
neral o'HbiVr, albay otelb'ffi'r, yüzbaşı OIVOKITT, üsiteğ-
•men öfolbıi'ftr. Sıkıntı burada bağlayacaktır. Eğer bir 
ilde jandarma komutamı albay liısıe, gefıan birliğin ko-
mu'JaiM da üsteğmen ise işte buraida sürtüşme başla
yacaktır. Madde bu konuya açıklıık gefirm^mişitir. 
Size bir 'tek somut örnek vermek 'işitenim: 

.Saırıkamış Kaymlakaintfıığiına va'ıi bliır üateğmenii ve
kil bıraktı; Cumhuriyet Bayramı. Saırıkamaş'ita aske-
ıü biriliğim koımuıiamı da ıtürngenıetra)!, Cumhuriyet Bay-
îiaımıınu Devlielt ve Hükümet adınla ku'tfema kabul yeft-
kliısji kaıymakaıma aiiıt. Kaıymakaim bir üsteğmen. Ge-
msenall, «Betn bayrama kuıtıliaimak içta kaymakama git-
smıam» diliyor. Valli, «O üsteğmen değiıî, Devletin ve 
Hükümetin temısiılckiiıder» diyor; ortaya bir sütftüşjrnıs 
çıkıyor. 
.İBRAHİM ETEM KILIÇOĞLU (Samsun) — Va

lili val'iifliğimi yaıpamaımüş, sürtüşme omdan çıkmış. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Efendim, 
üsteğmenlim' aiv!iı1ı elbise gfiymssli koşucuyla sürtüşıme 
'önülan'iıyor. 

.Şimdıi bu benzer ve somut biır örnek't'ir. Buna ben
zer 'örnekfer çıkacakbr. Bu bakumdan, Koımisyonıum, 
bu maddeyi, ben de bu yönü İle geri çekmeğimi ve 
buna açıklık getirmesi düşüneasıiyie bütün üyalerü 
ısaygıylıa sıeı'ıaım ı̂yaruim. 

BAŞKAN — Teşekkür ©dıeıriiım Saıyın Bor. 
,Sayın Amuda)?... Yok. 
jSayun Günay?.. Konuşmıayacalcsnnız. 
.Saıyın Genç?.. Konuşmayacaksınız. 
ıSaıyın Ars^iantaış?... Kıonuışmayaciaksııni'z. 
.Bu sureti'ie madde üzerimdeki görüşmıalieri tameım-

'Iıami'ş bui'lupjuyo'ruz. Madde üzerimde önerge yok. 
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Maddeyi onayınıza sunuyorum: Kabul '.edenJıar.. 
Kabul eünayanüıer... Kabul edilmuiştıir. 

j 32 nci maddeyi okutuyorum : 

i .Madde 32. — E) ıKayimakam, ilçe çevresinde 
: çıkabilecek olayların emninıdekli kolluk kuvvetlıeriyle 
! ca1ıînımesiiıne oiiamak bufiunmayaoağı kanısına varır 

veya fice içimdeki ko'fuk kuvvefı'eriiyle önleneimeıyecek 
olağanüstü ve ani olaylar karışısımda kahrısa hemen 
vaîıiye bii'lgi vererek yandım istıar ve en yakın askeri 
(Kara, Deniz ve Hava) konuutani'laira da haber verir; 

Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun H / D 
maddesi uyarınca kendislime vari'iecek görevi yenin© 
geîlirir. 

BAŞKAN — Madde üzerimde şu ama kadar gnup-
Uıaır adına söz is'temi o'imaldı. 

Kıijisal ollarak; Saıyın Gaziaıllcı, Sayın Anadol, Sa
yın Gün ay, Saıyın Genç ve Say im AreAanfeş... 

Cumhuriiyeıt Halk Pintisi Grubu adına zıaıtıallluiz 
ımıi konuşacaksınız Saıyın Aktaş? 

iCEMAL AKTAŞ (Burdur) — Bvdt efendim, CHP 
Grubu, aıdma. 

BAŞKAN — CHP Grubu adana Saıyın Aktaş. 
MiıTli SeCıaımiEit Paoitıisli Grubu adana Saıyın Şener 

Battai!. 
.Buyurun Sayın Aktaş; Cumihuı'iyat Ha?,k Parltfisli 

Gruibi'. adlına. 
CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur

dur) — Sayın Başkan, değıecAi mOTiatvekiirfıari; 

5442 sayılı U İdarerf Yasiaısıınü görüşüyoruz. Bi
raz önce variller ite aiskerli marcl:ı1ısr arabada çıkafci11»-
cek taritışmıaıyı, kaırgıaşayı önfeyeıblifeoek bir maddıeyi 
kaıbul ötı̂ ik. Simdi kaıymakamPiaır iı1ıe askerli mercıiıler 
arasında çıkaıb'fi?eek bir kıaırgaı̂ aivı öırrnvrlb'Thcîk, boş-
ı1iuğu dö'ıdurucu ınii'terılkıtıe b'î r mialddeyii görüşıüyoraıız, 

.Değer'1! aırkiaıda '̂ıaırüm, y3,:sıaıda grarçek an/iımiîiyla 
•biiır boşi1ıuk v'andı. Bu bocuğu doldurduğu için, Cum-
huı Oyeıt HılV< Partirai Gruib'u olarak, tç-'iş'1!^! Komıis-
yonu tanafiHidıam dürıanibmsn ms^nıe aynen kaCıfıdığiı-
'mızı be'i'rfenek sözreır'imlize bap/ıaımak iatıiıyoruz. 

Değen'ii arkadaşınım, 'aiyasaıl paırıMi'i:ırlin büyük öl
çüde uyum içerîislinde bü'iunduğu biır madde görüşü
lürken, Grubum adına bazı görüş/pni, bıaızı düşünce
lileri d'i'ıe geıliırmek isti-yorum. 

Türkiye'de bu yasallar büyük ölçüde kamuoyunu 
lişgafl, eder ve tertışulaır dıurumdadur ve göırebtfjdiğflmiz 
odur ki, Adal'ıat Pantlisii anıaırşiıniin önı'ir.niîib/Oni'Sfiıi için 
itek ıtıutaınak onamak bu yaısa'/arı gönür g'ıbid'ir. Meiî^e-
y!i bu kadar odaklaştırınca, bu kaıdar bir mesei.'e eıtra-
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funjdla topfiaıynaoa, yasallar üzerimdeki görüşıme^ar da
ha çok dikkat çıekoı oflmıuştıur. 
Oağerûi arkadaşlarım, biz AdalJıat Paritfeinlin bu ya-

nı1igı®ıınıı beffirtaak isit'iyotruz. Diyellim ki, şu öınıarien 
yasıai'laır ayman, hıatıta dalhla âarfiye gideffiım, Adlafet Paır-
ttisıiıniiın önerdiği, verdiği önıargefıar de fcalbufl edi'larek 
geçitli. Arkasıımıdam buınıuırı yatım/adiğli kusia sürede aınJa-
şıJaoıktır. Arkaısııındaın daha başka baskı yaşatan ge-
BaaabDk*. Hükümet prognaimi'nda <bu vaındirr, Hükümet 
başkanımın dameçl'eriinıdle bu vardır. 

Arkasından Sandikaflıaır Kanıumıu geîlacekt'ir, arka-
'Simıdan DGM 1ar gelecektir, arkasından Danıştay Ka
mumu geteoefctlir. OÜağamlüsıtîü Halter Yasası gelecek-
Üir. 

Diyedıîm kıi, vaınsiayaPjıim kli, bJiçfelir güç Pariaımıeınrto-
da bunu enıgerTlamiedi ve durdurımadıı, bu yasa?lar da 
olduğu gibi çıkltı. Baskı yalsıafiaımıiMi tümü Adafet Par-
tiisliınliın isltiadüği biç'iımıde ve isltlediğli önsrifer'ıa çıktı. 
Korkarız ki, şüdidet eylıerriarfi yitme önfeniamıaz, koırka-
rız ki, şiddet êylıamdilteriinliin önü yf'ınıe ataaimiaz. 

.'Nliya bumu söylüyoruz, nadan dol/ayı bu kamıımııızı 
ortaya koyuyoruz? 

Değerli arkadaş'larım, bir yıldan beri Türkiye'nin 
19 ilinde sıkıyönetim uygulamıyor. Sıkıyönetim, şu 
önerilen yasaların Hükümete verebileceği yetkilerin 
çok daha üısitünde yetkileri icra gücüne, sukıyömeıtl'm 
'kuvvetlerine veriyor; ama sıkıyönetimin ilan edildi
ği yörelerde hâlâ şiddet olayları geriye girme göster
miyor, aıksina tırmanış gösteriyor. 

Bu bir tehlike işaretidir. Türkiye'deki tüm güç
leri bir anda harcamak yanlıştır, hatalıdır. Onun için 
Adalet Partisinin tuttuğu dalın, izlediği yöntemin 
yanlışlığını Cumhuriyet Halk Partisi Gruibu adına 
söylüyoruz, uyarıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, önce siyasal partiler olarak 
şiiddet eylemlerimdeki nedeni, yani hastalığı anlama
mız gerekir. Şiddet eylemleri nereden kaymaklamıyor? 
Hastalığı bilmeden verilecek ilaçların hiçbir yararı 
olmaz. Ama Adalet Partisinin yöntemi odur ki, taş
ra doktorları gibi «Hasıtalığı bilmiyorum; alma her 
türlü ilacı vereyim, belki içerisinden birisi iyi gelir» 
diye hastaya her türlü ilacı vermenin eğiliminde Ada
let Partisi. 

Şimdi korkuyoruz ki, bu bünyeyi yıkar, bu bün
yeyi çökertir. Siyasal partiler olarak şiddet eylemle
rinin kaymakları hakkında bir anlaşmaya varmazsak, 
onun söndürülmesi konuşumda, Sayın Başbakanın 
söylediği giibÜ, yangımın söndürüllmesi konusunda da 
başarılı olamayız. 
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Değarüli arkadaışîlaimım, şiiddst oflayfllaırmııın kökenlimde 
ekonomik sorunlar vardır. Şiddet eylemlerinin kö
kenimde sanayileşmenin ortaya çıkardığı bunalım 
vardır. Şiddet eylemlerinin kökeninde öğretim Siste
mimizdeki sakatlıklar vardır. Şiddet eyleminin kö
keninde silah kaçakçılığı vardır. Şiddet eyleminin kö
keninde toplumdaki çelişkileri 'istismar eden kaynak
lar vardır. Şiddet eylemlerinin 'kökenimde işsizlik var
dır, kültür ve ahlak bunalımı vardır, enflasyon var
dır, televizyondaki, basındaki «Vur kır» filmleri her 
türlü onu körülkleyici eylemler vardır. 

Şimdi şiddetin zayıf noktası neresidir? Onu da 
belirtmek istiyoruz. 

Şiddetin zayıf noktası, toplumisal destekten yok
sun olmasıdır. Görebildiğim kadarıyla Parlamenıto-
da bü'ınmain pıaırTJiteıiim büyük ağıııfliığı; -Hepsli diyemliyo-
ırum ırnaıar'ıasıef- şiiıddet oftayliarımia karşıdır. Toplum
sal kitle örgütlerimiz var, baskı gruplarımız var. 
Bunlar büyük ölçüde şiddet eylemlerine karşıdır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Mesela TÖB - DER. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Niye ÜGD 
değil? Hepsini beraber söyleyelim. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Ne kadar kor
kuyorsunuz bu TÖB -. DER'den? (AP ve CHP sıra
larından gürültüler) 

Şiddet olaylarının karşısında olan; bu ulusu se
ven, bu yurdu seven, bu halkı, bu insanları seven ör-
gütled susturmak çare değildir. Onları bir arada top
layıp, onları birlikte şiddet eylemlerine karşı savaşa 
çağırmak gerekir. 

Dünyanın pek çok yerinde şiddet eylemi olmuş
tur. O şiddet eylemlerini demokratik kitle örgütleri
ni susturarak kimse durdurmaımamıştM". Şimdi sağ
lıklı sesleri kısarak, Türk Ulusunun çıkarına konuş
tuğuna inandığımız örgütleri susturarak önlemeyi 
çare olarak görüyorsak, bunda aldanryoruz; kim bu
nu böyle görüyorsa aldanıyor. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Misal ver. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Kokarım ki, 
jsıkuyöna^m 'il'ıe tınmıanimıaisnınıı durduramadığımız şid
det olayları ve şiddet eylemcileri Türkiye'ni'n en güç
lü odaklarını da, en güçlü merkezlerini de sarsmış 
olmanın sevinci, hevesli ve telaşı içerisinde gelecekte 
Türkiye Cumhuriyetimin kökenine onulmaz yaralar 
ve tehlikeler getirebilir. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi Gruibu olarak, şu 
anarşi paketine bu gözle baktık, birtakım önergeler 
getirdik. 
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Adalet Partisinin Genel Başkamı Sayın Başbakan 
özellikle şunu söylemeye çalışıyor: «Bu yasaları siz 
teklif ediyorsunuz, Hükümetinizin teklif ettiği yasa
lara sahip çıkınız.» 

Değerli arkadaşlarım, biz, verdiğimli'Z her söze 
sahip çıkarız; ama bizim verdiğimiz söz önemli de
ğildir, bizim söylediğimiz söz önemi değildir, Ada
let Partisinin önemli değildir, başka partimin önemli 
değildir. Önemli olan Türkiye'de yasaların gösterdi
ği doğrultudur, Türkiye'de önemli olan Anayasadır. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını zorlayarak bir 
noktaya varamayız. Bir yasada yanlışlıik varsa, ek
siklik varsa, boşluk varsa, onu Anayasa çizgisi doğ
rultusunda doldurmak gereği vardır. Geliniz bu nok-' 
tada el ele verelim ve birleşelim. 

Değerli arkadaşlarım, sizleri bu duygularla ve 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygıyla se
lamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aktaş. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal; buyurunuz efendim. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; maddey
le ilgili beyanlarıma geçmeden önce Sayın Başkanın, 
Başkanlık Divanına götürmesi ricasıyla bir temen
nim olacaik. 

O temennim ele, bugün basını, Türk kamuoyunu 
meşgul eden, hatta asker mektubuna kadar intikal 
eden şu anarşi paketiyle ilgili Sıra Sayısı 375 olan bu 
paketin milletvekillerine dağıtılmasını rica ediyorum. 
Çünkü ta, 1978'lerde basılmış ve bunu bulmak son 
derecede zordur. " 

Bazı milletvekili arkadaşımız geliyor, «Şu mad
deye niye karşısınız? »< diye soruyor. O milletvekili 
arkadaşıma diyorum ki, «O maddeye niye mi karşı
yım? Şundan dolayı karşıyım veya şundan dolayı ta
raftarım» dediğimde «Ha, ban. bunu ibi'toiıyorduim, ku
sura bakma» diyor. Kendisine «Sen, şu 375 Sıra Sa
yılı teklifi gördün mü?» diye soruyorum, «Görme
dim» diyor, «Goımeden nasıl konuşursun. Gazete 
malu>matıyla geliyorsun. Gazete, beni görüşmediğim 
bir siyasÜ parti grup başikanvekili ile görüştü diye ya
zıyor; ondan sonra geliyorsun, tarizde bulunuyor
sun» diyorum. 

Onun içlin rica ediyorum ve özür dıileyerek iddia 
ediyorum, Parlamentonun mehabetine gölge düşür
meden saygı duyarak ifade ediyorum, 446 rnillelLve-
kilinden 400'ü şu sıra sayısı 375'kı kapağını dahi 

görmedi, okumadı değil. Onun için müzakerelerde 
buna arkadaşlarımızın vebali ölçüsünde riayet etme-
îerM rica ediyorum. 

Şimdi sözlerime geçerken şu sözleriimi, Adalet 
Partisi mensubu milletvekilli arkadaşlarım lütfen ta
hammülle dimleslinler : 

16 . 10 . 1949 gün ve 5442 Sayılı İl İdaresi Ka
nununun 11 noi maddesinin (D) fıkrasıyla 32 nci 
mialddesinıin (7) fıkrasının değiitMlmesiiyle arzu edilen 
husus şudur; olayın olağanüstü ve ani olması kaydı 
aranmaksızın her olay vukuunda, yalnız vuku bul
muş bir olayın olağan kolluk kuvvetleriyle basitini- -
maması halinde değil, fakait meydanla gelmesi muh
temel her olay için askeri yardım isteme yetkisi ve
rilmektedir. Bü özellikleriyle valilere, vukubüllmuş 
veya vukubulması muhtemel fevkalade ve alalade, 
ani veya ani olmayan her olay" için askerli kuvvelt ve 
yardım isteme, celbdüme hak ve yetilerini vermekte
dir. Bu doğru değildir. Bu yetki verildiği takdirde, 
memleketimizin bugün içlinde (bulunduğu şartlar kar
şısında, askeri ıbirhMerin, gerekli gereksiz hergün, 
her yarde ve sık sık kullamlalbileceğii endişesindeyiz. 
Ayrıca, vukuu ihtimalinden şüphanlilecek olay içlin bu 
yola 'başvurulabilecek ve böylece askeri 'birliklerin 
normal kolluk kuvvetleri gibi ve hatta önleyici zabıta 
tedbirlerinde dahi valiler emrinde istihdamı sonucu
nu doğuracaktır, askeri, valinin emrine sokacaktır. 
Bu nsdenlerle asker normal eğittimden uzak kalacak
tır. Erler - buraya lütfen dikkatimizi rica ediyorum -
erler zabıta görevi için yetiştirilmiş olmadıklarımdan 
ve gerektiğinde başlarında komutan bulunmaksızın 
birer, ikişer kişilik timler halinde ayrı ayrı mahaller
de görev yapmak zorunda kalacaklarımdan, hizmet
lerini ifada istenmeyen yanlışlıklar, sakıncalar doğa
cak ve sivil - asker, polis - asker sürtüşmelerinle mey
dan verileblılecektir. Bu görevler ifa olunurken po
lis, silahlı ve cephaneli bulunacak ere cephane veril
mesi halinde zabıta göreviyle eğitilmemiş olması ne
deniyle birçok mahzurlar doğacaktır. 

Göstericilerin vesair eylemcilerin slogan ve dav
ranışlarıyla erlerin tabiatımı, yanii anarşistlerin, er
lerin, önleme hallinde, erlerin tabiatını ahlakını, di-
slpllniın'i ve tertemiz karakterini bozması, dejenere 
etrriesfi ve son dayanak ve ümit olan silahlı kuvvetle
rin etkiMz hale getirilebileceğinden endişeliyiz. 

Bu mülahazalarla valilerin, kaymakamların, ordu
dan yardım istemesine muhalif bulunuyoruz, diye 
sözlerimi noktalarken... 
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İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Doğru söylü
yor. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ha, şimdi bu 
sözler benlim değil, bekledim, Sayın "İçişleri Komis
yonu Başkanı ve Adalet Partisi Mlilldtveklil Erzurum-
luoğlu'ınıa alit sözler. 

Ne diyor, Erzurumiuoğlu, ne diyer Erzurumluoğ-
lu; «askerin ahlakı bozulur olaiy mahalline giderse, 
asken;n 'ahlakını koruyalım» diyor. Erzurumluoğlu 
böyle diyor burada. Erzurumluoğlu ne diyor muha
lefet şerhinde; «Asker eğitirriihii yapamaz, vatan mü-
dafaaisiinldan uzak toalir» diyor. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Vazgeçiyoruz. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Ah bu vazgeç

me... 
Şu Parlamentoda demünin kertiği diye çıkacak yi-

ğijt arıyorum; iki günde bir vazgeçme dliye. 
'Biz bu maddeye 'taraftarız, bakın söylüyorum, 

çünkü günümüz şartlarında 'birtakım askerîn iç anar
şide ikullanrlması zaruri ihtiyaçtır. Ama arkadaşlarım, 
muhterem arkadaşlarım bir çok Adalet Partili arka
daş çıkıyor, bize «nliye karşısınız?» diyor. Ben ay
nada sizi anlatıyorum, sizli. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Allah memleketi ko
rusun... 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Allah memleketli 
talb:i korusun. Sözü 24 ayar altın gibi adamlarla ko
rusun1, onu 'diyoruz. 

Şimdi 32 nei matfide 'ile ilgfili görüşlerimizi söylü
yorum. 

SİNASİ OSMA (İzmir) — Kürsüye nliye devamlı 
vuruyorsun?.. 

ŞENER BATTAL (Devamla)' — Ben vurmuyo
rum, 'bu sözler vuruyor, bu sözler. Ben size peşinen 
'«heyecanlanmayın!»! diye söyledlim. Bu sözler s'ize ait 
sözler. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Oradan ükelalık 
yapıyorsun. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Şu ana kadar 
'kendime ait bir söz söylemedim, oturduğu yerden 
arkadaşım «ükelalık yapıyor» dliyor. Ükelalığı İçiş
leri Komisyonu Başkanımızın sözlerime izafe ederler
se, 'tenzih ederim, ka'bul etmiyorum. Meclislin adabı 
da bu tâeğil arkadaşlar, ben şuralda ciddli bir parla
menter olarak, «özümüz sözlümüz bir olsun» diyo
rum. Ne söylüyorsak 'tutarlı olalım. Anarşli İçün o za-
maın niye böyle söylediniz? (AP. sıralarından gürül
tüler) 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — «O zaman şaka yap-
tılk» d'iyor. 

BAŞKAN — Yerimizden müdahale etmeyiniz. 
ADNAN KESKİN (Denlizlii) — «Dün dündür, 

bugün bugündür» felsefesi. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — «Şaka yaptık»' 

sözünü Sayın Özer süze iade ediyorum. Sayın Erba-
kan onu tekzip eüfii, söylemedi; ama sizin yazarları
nız Milli Selamet Partisiyle Adalet Partisinin arasını 
bozmak üçlm o iftlirayı yaptılar. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Şener, 
«dün dündür, bugün bugündür.» 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Şimdi sözümü
ze sahibiz, 32 ncii malddeyi destekleyeceğim diyorum, 
ona dahi müsaade etmiyorsunuz. 

ALİ AK (İçel) — Sözünüze sahip olunuz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Beyefendi, bu
yurunuz süz konuşunuz. Müsaade edin de destekle-
yeeeğimıiz maddelerde 'dahi fikrimizi nazikâne söy
leyelim. 

Arkadaşlar 32 inci madde hlakiifcalten günümüz ih
tiyacına cevap vermektedir, faydalı bir maddedir. 
Yalınız zabıtlara geçmesi bakımından bir hususu söy
lemek ihtiyacındayım. 

Kaymakamlarımız içinde genç olanlara, hele mai
yet memuru durumunda olanlarla, vekâletle ilçelerin 
y önerildiği durumlarda bu maddelerin bazı zorluk
ları olabilir. Onun iç'iln valilere, bu maddeyi kullanır
ken kaymakamlarıyla sık sık (toplantı yaparak, bu 
maddenin laçka ettirmeden kullanıHması 'hususu, 
Hükümetin yüksek direktlifteriyle hatırlatılmalıdır. 
Bunda fayda vardır. Bunu za'bı'tlara geçrneisi bakı
mından ve geleceğe muzaf olarak ifade ediyorum. 

Ayrıca bu S. Sayısı 375'de kullanılan dil Cumhu
riyet Halk PartisÜn'in diîi'd'ir. Adalet Partisi bu yasaya, 
bu 'tasarıya sahip çıktı. Önemle üfiadte ediyorum ki, 
ıhoriıaHde aranızda dil konusun!da Adalet Partisii prog
ramı ile Cumhuriyet Halk Partisi programı arasın
da fartklar vardır, bildiğim 'kadarıyla. Bu dilin en 
azından Anayasa diline yaklaştırılması lazımıdır. De 
ğilse, Adalet Partinin 'lügalfcına uymayan bir yasa, 
Adalet Partisi Hükümetinin (başta olduğu bir devrede 
çkatsa, o zaman değişik elbiseli bir görünitü olur. 
Bunun da düzeltiflmes<irii temennli ediyorum. 

Hepimizi saygılarımla selamlıyorum. 
Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ E R Z U R U M L U C K J L U (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Sayın Şener Battal konuşması sırasında, is-
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mimden de bahsederek, daha önce şahsım adına yap- J 
tığım bir konuşmayı burada okudular. Açıklamada I 
bulunmak istiyorum, müsaade eder misiniz? I 

ıBAIŞKAN — Buyurunuz efendim. . 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan ve Yüce Meclisin sayın üyeleri; I 

Evet :bu sözler Yozgat Milletvekili olarak ve o 
zamanki İçişleri Komisyonu üyesi olarak Ömer Lütfü I 
Erzurumluoğlu'nundur, doğrudur; ama ben şimdi şah
sımı temsil etmiyorum, Komisyonu temsil ediyorum. 
Komisyon, ekseriyet itibariyle bu kanunu kaibul et- I 
miş olması münasebetiyle ve o toplantılarda hassa- I 
ten fasılasız bulunmam dolayısıyla Komisyonun fik
rini müdafaa ediyorum. I 

O sözler benimdir Sayın Şener, çekinmiyorum o 
sözlerden. . I 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Kişisel düşünce
niz başkadır, Komisyon Başkanı olarak düşünceniz 
'başkadır. I 

BAŞKAN — Tabii Sayın Aygün. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Devamla) — Ben ay
rıca. da bir grulbun üyesiyim, benim grubumun fik
rini (burada grup sözcümüz açıkladı, ben aynı za- I 
manda da o gruibun üyesiyim. Ben grubumun kabul I 
etmiş olduğu 'bir şeyi, disipline olarak kabul etmiş j 
olduğu bir şeyi de grulbun bir üyesi olarak kaibul et
meye medburum. 

O sözler benimdir Sayın Şener, Brzurumluoğlu' 
nundur; fakat !ben burada Erzurumluoğlu'nu değil, 
komisyonu temsil ederek konuşuyorum. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Aradan bir sene 
geçti. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANİ ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Devamla) — Hatır
lattılar; onu da söyleyeyim; yani ben, fikrine sahip 
olmayan insan değilim, fakat o günden 'bugüne ka
dar köprünün altından çok sular aştı. Ben bugün, Sa
yın Metin Tüzün, senin fikrini müdafaa ediyorum ora
da, kendi fikrimi değil. Bu (balkımdan bu tavzihi zaru
ri gördüm. 

Hepinize saygılarımı sunar ve hürmetlerimi arz 
ederim. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erzurumlu
oğlu. 

Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Mustafa Kemal 
Aykurt; buyurunuz. | 
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AP GRUBU ADİNA MUSTAFA KEMAL AY
KURT (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

Görüşülmekte olan 32 nci madde, biraz evvel ka
bul edilen 11 nci madde ile benzerlik arz etmektedir. 
İki madde aracındaki fark, sadece bu yetkiyi kulla
nacak mülki amirin zatında toplanmaktadır; birisini 
kaymakam kullanaçakltır, ötekini vali kullanacaktır; 
fark sadece budur, 

ıDeğerli arkadaşlarım, bu kanun 16.11.1978 tari
hinde Başbakan iBülent Ecevit imzasıyla meclislere 
sunulmuş bir kanundur. Bu kanunun genel gerekçe
sinde, «Yurdumuzda son yıllarda güvenlik ve esen
liği bozarak vatandaşı tedirgin eden ve ideolojik özel
lik taşıyan olayların, genellikle toplu ve bireysel ola- , 
rak silah, dinamit, ateşli ecza ve benzeri maddeler 
kullanarak işlenen suçlar biçiminde yaygınlaştığı gö
rülmektedir. 

Bu şiddet eylemlerinin özendiricisi, besleyicisi ve 
destekleyicisi iç ve dış bazı odakların, bu eylemleri ile 
geniş çapta huzursuzluk ve hoşnutsuzluk uyandırarak, 
rejime karşı güvenin sarsılması ve rejimin işlemez ha
le getirilmesini amaçladığı açıktır.» denilmektedir. Bu, 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin, kendi zama
nında hazırladığı kanunun genel gerekçesinin başlı
ğıdır. 

Şimdi, bir değerli sözcü arkadaşım biraz evvel bu 
kürsüde, altında kendi imzaları bulunan genel gerek
çeyle Türkiye'nin anarşi tablosunu ve anarşinin kö
keninde yatan sebepleri izah edip, altını imzaladık-
tan sonra, «baskı yasaları» diyerek bu kürsüde bu 
kanunları kınamıştır. 

HALUK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Tümü için 
demediler efendim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
'Değerli arkadaşlarım, şiddet eylemlerinin temeline 
indiğimiz zaman, görülmektedir ki, bu düzeni, mev
cut anayasal düzeni yıkarak, onun yerine başka bir 
rejim ikame etmek arzusu ve hevesi yatmaktadır. 
Evvela biz bu noktada birleşmek zorundayız. Bu 
noktada birleşmediğimiz sürece, kısır çekişmelerden 
kendimizi kurtarmamız mümkün değildir. 

Sözcü arkadaşım, «Olayların kökeninde ekonomik 
sebepler vardır, enflasyon vardır, TRT'nin yayını 
vardır» buyurdular. 

Biz bu kanaate iştirak etmiyoruz. Olayların kö
keninde tek bir sebep ve amaç vardır, o da komünizm 
tehlikesidir. Evvela burada birleşmek zorundayız. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Faşizm. 
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MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Bu
nu ben söylemiyorum; bunu, olayları yaratan, mah
kemelerde yargılanan, hüküm giyen sanıklar söylü
yor, mahkûmlar söylüyor. Mahkeme zabıtları mey
danda, savcıların iddianameleri meydanda... O iti
barla, olayların kökeninde yatan sebepleri saptırarak, 
bu kanunlara «baskı yasaları» diyerek birtakım de
mokratik kitle örgütlerini savunmak bugün için müm
kün değildir. 

Aziz artkadaşlarım, demokratik kitle örgütü de
nilen ve Anayasanın geniş hürriyet atmosferinden is
tifade eden, - yer yer dernekler olarak, yer yer sen
dikalar olarak - legal ve illegal teşekküllerin tahribatı 
gözlerimizin önündedir. Arkadaşımın demokratik kit
le örgütleri diye tavsif ettiği bu kitlelerin, bugün, 
Anayasayı zorlayarak rejimi yıkmaya yönelik hare
ketlerinin subut bulduğu bir gerçektir. 

Değerli milletvekilleri, kanunun bu maddesini dik
katle okuduğumuz zaman görüyoruz ki, «Kayma
kam, ilçe çevresinde çıkabilecek olayların, emrindeki 
kolluk kuvvetleriyle önlenmesine olanak bulunmaya
cağı kanısına varırsa...» diyor. Demek ki, ilk evvela 
emrindeki kolluk kuvvetlerini kullanacak; ama emrin
deki kolluk kuvvetleri, meydana gelen toplumsal olay
ları önleyecek durumda değilse - şarît bu, ölçü bu • 
ancak bu maktadan sonra askeri kuvvetleri isteyebi
lecektir. Yani burada, «lEfendim askerleri, kolluk kuv
vetlerini kullandırırsak, Mehmetçik'i, Türk askerini, 
polisin yapacağı vazifede kullanırsak, kullandırırsak 
askerin ahlakı bozulur, askerin disiplini bozulur» gö
rüşüne katılmıyorum. ; 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, ben 
öyle hir şey söylemedim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Si
zi hedef almıyorum j. 

BAŞKAN — Tutanaklar (belli Sayın Aktaş, telaş 
etmeye gerek yok. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — Bu
gün sıkıyönetimin emrinde, askerler görev ifa etmek
tedir; sıkıyönetim aylardan beri devam ediyor; kol
luk kuvvetleri olarak, sıkıyönetimin emrindeki asker
ler görev ifa ediyor. 

Bu görüşe kesinlikle katılmıyorum. Kaldı ki, as
ker, bu görevini yaparken - biraz evivel kalbul ettiği
miz metnin 2 nci fıkrasında gayet sarahat, var -
vali tarafından verilen görevleri, kendi komutanının 
s'orumlluluğu altında, onun emir ve direktifine göre 
ve tç Hizmet Kanununda belirtilen yetkiler çerçeve
sinde kullanılıyor. Binaenaleyh endişeye sebep yok. 
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Gene Ordu, asker, kendi komutanının emrinde ve İç 
Hizmet Kanunu hükümlerine göre görev ifa edecek
tir. Binaenaleyh burada, Ordunun, askerin, zabıta 
kuvvetlerinin görevini üstlendi diye onun ahlakının, 
onun disiplininin bozulacağı görüşü yersizdir kana
atindeyim. 

Biz Adalet Partisi Grubu olarak, 32 nci madde
nin de, biraz evvel kalbul edilen 11 nci madde gibi, 
anarşinin önlenmesinde mülki amirlere bu yetkinin 
tanınmasında fayda mülahaza etmekteyiz. 

Bu maddeye Grubumuz olumlu oy verecektir, 
Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aykurt. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Turan Kocal, buyurun efendim. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, hürmetle 
selamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, görüşülmekte olan 5442 
sayılı Kanunun 32 nci maddesinin (E) fıkrasında, 
kaymakamlara nasıl yetki verileceği ve kaymakam
ların nasıl hareket edeceği, zaten çerçeve 3 ncü mad
denin 11 (D) ile değişen kısmı ile tadat edilmiş du
rumda. 

Yalnız, burada biraz evvel konuşan Sayın Cum
huriyet Halk Partisi Sözcüsünün konuşması beni bi
raz tereddüde ve yadırgamaya düşürdü. Şöyle ki : 
Bakıyoruz, tasarı elimizde ve ne zaman Meclise 
sevk edilmiş? 16.11.1978. Yani üzerinde 2 ay geçti ve 
0 zaman Başbakan Sayın Bülent Ecevit... 2 aydır 
'bu, Meclislerde görüşülecek. Anarşinin, terörün ön
lenmesi için «Tedbir paketi» adı altında Ecevit Hü
kümeti de, Sayın Demirel Hükümeti de ısrarla şu 
tedbir kanunlarının çıkarılması üzerinde durmuş ve 
bu kanunların çıkarılması için mevcut Siyasi partile
rin dışında bir çok anayasal kuruluşlar da terörün, 
anarşinin sona erdirilmesini şunlara bağlamış. Peki 
neden acaba bu kanun tasarısı 2 aydır Meclisten çı
kamıyor? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Ne 2 ayı, 
1 yıl. (MHP sıralarından «1 yıl 2 ay» sesleri) 

TURAN KOCAL (Devamla) — 1 yıl 2 ay, ne
den acaba çıkartılamıyor? Bunun sebebini bilelim. 
Ama Cumhuriyet Halk Partisi Grup Slözcüsü arka
daşımız, konuşmasında, bu Meclis çatısı altında par
lamenterlerin büyük bir çoğunluğunun.teröre ve anar
şiye karşı olduğunu söylüyor. 

Hayır arkadaşlar, hayır. Bu meclis çatısı altında 
milletvekilleri sayısının yarısından 3 - 5 fazlası anar
şiye karşıdır. Eğer 3 . - 5 tane fazlası anarşiye karşı 



M. Meclisi B : 28 10 . 1 . 1980 O : 1 

olmasa idi, yani 329 - 330 kişiden fazla olsa idi, 
bu kanun tasarısı çoktan çıktı idi. 

Şimdi sizlere okuyalım, bu kanun tasarısını çıkar
mak istemeyenlerin, - ve zannediyorum benim dola
bıma atıldığına göre, sizlerin dolabınıza da atılmış
tır - bu kanunun çıkmaması için akıl hocalığı tas
layan kuruluşların isimlerini okuyayım : 

DİSK Genel Başkanı, Türkiye Yazarlar Sendi
kası Başkanı - isimlerini okumuyorum -

AHMET BULDAJNLI (Muğla) — Aziz Nesin 
yani. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Malum. 
Türk - tş Petrol - iş Başkanı, Türk Tabipler Bir

liği Merkez Konseyi Başkanı, TÜMAS İstanbul Şu
be Başkanı, TÜMÖD îstanlbul Şubesi Başkanı, Tür
kiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı, Türk - tş 
Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı, İstan
bul Baro Başkanı, TÜMÖD Üyesi, DİSK Araştır
ma Enstitüsü Müdürü, Türkiye Barolar Birliği Ge
nel Sekreteri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Ku
rulu Üyesi, TÜMÖK Başkanı, TÜMAS Başkanı, An
kara Tabip Odası Başkanı, TÜMAS Üyesi, Çağdaş 
Hukukçular, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğre
tim Üyesi Derneği Başkanı, Türkiye Yazarlar Sendi
kasının bir üyesi... Milletvekillerine akıl hocalığı ya
pıyorlar ve önlem paketlerinin çıkartılmaması için 
kendi kafalarına, kendi düşüncelerine göre, sözüm 
ona alkil satıyorlar. 

Neden ve bunlar kimlerdir? İşte bunlar, Türkiye' 
de anarşiyi yaratanlar da, anarşinin mihrakları da, 
anarşiyi körükleyenler de, bugünkü Türkiye'yi eko
nomik yönüyle de, anarşi yönüyle de bu kötü hale 
düşürenlerin ta kendileridirler ve bunlarla beraber 
olanların da kimler olduğu hepinizce malumdur. 

O halde, görüşülmekte olan kanun tasarısının 
muhakkak surette çok büyük faydası olduğuna Mil
liyetçi Hareket Partisi Grulbu olarak inandığımızı bi
raz evvellki konuşmamda söylemiştim; ariıa gene bu
rada, askerlerin, anarşiyi önleme hareketi içerisinde 
bulunmalarının, askerlerin disiplinini şu veya bu yön
de etkileyeceği - teferruata girmiyorum - ifade edili
yor. Hayır arkadaşlar; Ordu, Milli Savunmanın em
rinde olan milliyetçi bir kuruluştur; asker namus
ludur, aslker vatanseverdir; askerden korkmayalım, as
kerden ürkmeyelim, askeri daha fazla sevelim; as
kerden hiçbir zaman, hiçbir kimseye, hiçbir kuru
luşa zarar gelmez. 

FERHAT ASLANTAŞ (İzmir) — Sen de öyle 
misin? , 
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TURAN KOCAL (Devamla) — Evet, sizlerin he
pinizden yüz kat daha fazla öyleyim, hepinizden yüz 
kat daha fazla öyleyim. Askeri ben milliyetçi ola
rak görüyorum ve askeri milliyetçi olarak da sevi
yorum. 

Hürmetlerimle. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Korkunun ece

le faydası yok. (MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal. 
Kişisel söz talebi olan arkadaşlarımızdan söz iste

yen?.. Sayın Gazalcı, Sayın Anadbl, Sayın Günay, Sa
yın Genç.., 

Sayın Genç, buyurun efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz 32 nci maddenin (e) fık
rasını gerekçe gösterip, burada kendi düşünceleri doğ
rultusunda, kendi düşüncelerinin gereği ama, yasaların 
Verdiği hakkı kullanıp, yasaların verdiği hakka daya
narak, toplumumuzun çeşitli kesimlerinde örgütlen
miş olan birtakım kuruluşları yargılamak ve onları 
Türkiye'deki terörle, anarşi ile bir bütünlük içinde 
göstermek hem haksızlık, hem de insafsızlıktır. 

Türkiye'de teröre doğru teşhis koymadığımız sü
rece, terörün olmadığı, terörle mücadeleyi kendileri
ne görev saydığı örgütleri terörün içinde göstererek 
Türkiye demokrasisine bir şey katmamız mümkün 
olamayacağı ıgilbi, Türkiye'deki terörü ortadan kal
dırmak da söz konusu olamaz. Bunun için, öncelikle 
terör konusunda samimi olmalıyız, öncelikle dürüst 
olmalıyız, öncelikle Türkiye'nin içinde bulunduğu te
rör hareketlerine sağlıklı ve doğru teşhis koymalıyız. 
Bu sağlıklı teşhisi koymadığımız sürece, Türkiye'de 
bu tip bunalımları, bu tip tartışmaları, bu tip karga
şayı çok daha uzun süre yaşarız; toplumumuz da 
bu sıkıntıdan kurtulamaz, bu sıkıntının üstesinden ge
lemez. 

Hele değerli arkadaşlarım, burada bir maddeyi 
izah etmek için Türk Silahlı Kuvvetlerini kendi siya
sal amacı ve hedefi içinde göstermek, ona dayanak 
aramak, ondan kuvvet aramak, en büyük yanlışlığın 
ta kendisidir. Türkiye Silahlı Kuvvetleri, toplumumu
zun bütününün malıdır; kimsenin tapusunda değildir, 
kimsenin elinde değildir. Asıl Türkiye'de ciddi, olum
suz bir olay, Türkiye Silahlı Kuvvetlerini şu veya bu 
ideolojinin emrinde göstermek ve Türkiye'de şu ve
ya bu siyasal hareketin içinde göstererek onu olum
suz bir tartışmanın içine çekmektir. 
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FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — «Türkiye 
Silahlı Kuvvetleri» değil, «Türk Silalhlı Kuvvetleri» 
de, doğru söyle. 

iBAŞKAN — Siz geldiğiniz zaman o şekilde söy
lersiniz efendim. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, biz... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen Afganistan iş
galini kına öncıe!.. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Burada Af
ganistan işgalini tartışma konusu yapmak, öncelikle 
Vietnam'da yapılan işgale alkış tutan sicili bozuk
ların hakkı değildir. O olsa olsa, her türlü kuvvete 
'başvurmaya karşı olan bizim hakkımızdır. Türkiye 
sağcılarının bu bakımdan sicili bozuktur. (CHP sıra
larından alkışlar) Onu biz kınayabiliriz, biz tartışabi
liriz. (AP sıralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum, bir ar
kadaşımızın laf atması üzerine konuyu değiştirmeyin 
efendim. 

'SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Türkiye'de 
geçmişte Vietnam işgalini alkışlayanların burada ko
nuşmaya hakları yoktur. (AP sıralarından gürültüler) 

İBAŞKAN — Sayın Genç, rica ediyorum; bir ar
kadaşımızın attığı laif üzerine konuyu tamamen de
ğiştirmeye gerek yok; cevap verme zorunluğunuz da 
yok zaten efendim. 

1 ETEM EZGÜ (Samsun) — İndir (hatibi Baş
kan, hakaret etltiriyorsun komüniste. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Burada dü
şüncelerimizi açık açık söyleyeceğiz, kendi düşüncesi 
olanlar da gelir burada söyler. Türkiye... 

î. ETEIM EZGÜ (Samsun) — Sen komünistsin 
sen! 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, şuradan Ibir ses geliyor bana, pek insan 
sesine benzemiyor. (AP sıralarından gürültüler) Bu 
insan sesine benzemeyen sesi, lütfen susturacak mı
sınız Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Siz lütfen konuşmanıza devam edin. 
L ETEIM EZGÜ (Samsun) — Ulan hayvan ko

münist, sen kendine bak! 
'BAŞKAN — Sayın Ezlgü, rica ederim, yeriniz

den konuşmayınız, hakikiniz yok. 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Bizim ne ol
duğumuz, hangi düşüncenin içinde olduğumuz,, hangi 
düşünceleri savunduğumuz açık ve ortadadır. Bu dü
şünceler öylesine berrak, açık ve nettir ki, birtakım 
kişilerin bize uydurma iftiraları ile ne düşünceleri

mizden ödün veririz, ne de onları açık açık söyle
mekten çekiniriz. Biz, kendi düşüncellerimize ne ka
dar sayigılıysak, kendi düşüncelerini bankalarına iftira 
aleti olarak kullananlara da karşıyız. Biz, düşüncele
rimizi açılkça savunurken, iftira yolunun geçerli yol 
olmadığını, bu yola başvuranların sükutu hayale uğ
rayacaklarını da bilmelerini isteriz. 

İBAŞKAN — Sayın Genç, bitiriniz lütfen efen
dim ̂  

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, bunun için Türkiye'de yüzde yüz demok
rasiden yana, yüzde yüz barıştan yana, yüzde yüz 
teröre, insan öldürmeye, silalhlı soyguna, her türlü 
anarşi, bunalım ve toplumun reddettiği kargaşaya 
karşı olan Yazarlar Birliğini, Türk Talbipler Birliği
ni, hukukçuları, Türk Barolar Birliğini anarşinin ve 
terörün içinde göstermek:, toplumun pek çok kesi
minde demokrasiden yana olan insanları terörün için
de göstermek, teröre karşı olmafk değil, terör odak
larının genişlemesine ve onun yaygınlaşmasına kat
kıda bulunmaktır. Samimi isek, dürüst isek, teröre 
karşı olanların haklarını açıkça teslim etmeliyiz; top
lumda onların etkinliğinden yararlanmalıyız... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz geçti efendim... 
(bitiriniz lütfen< 

SÜLEYMAN GENÇ (Devamla) — ...ve iftira ile 
düşüncelerimizin sağlamlığını ispata çalışmamalıyız. 

Saygılar sunarım Sayın Başkan. (GHP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Arslantaş?.. Yok. 
Sayın Buldanlı, buyurunuz efendim. 
AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Evvelemirde, Parlamentonun sükûnet içerisinde 

müzakere icra edebilmesi için, Sayın Başkanın gö
revini icra etmesi lazımdır. Evvela şahsım adına Sa
yın Başkanın tutumunu kınıyorum. Madde üzerinde 
konuşuyoruz, her çıkan hatip maddeyi değil, genel 
mahiyette konuşuyor, 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Sen öyle yap
ma. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Şimdi ben 
de öyle konuşacağım. 

İBAŞKAN — Sayın Buldanlı, beni kınadığınıza 
göre, siz herhalde sadece konu içerisinde kalacaksı
nız. (CHP sıralarından gülmeler) 

AHMET BULDANLI (Devamlı) — Evet. 
Evet Saym Başkan, başkalarına gösterdiğiniz mü

samahayı siz bana göstermezsiniz; ben bilirim sizi, 
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10 senedir tanırım, başkalarına gösterdiğiniz müsa
mahayı bana göstermezsiniz. 

Bir sayın arkadaşımız burada, «bütün sağcıların 
sabıkası vardır, sicili bozuktur» diyor, bütün sağcı
ların. (CHP sıralarından «Doğru» sesi) Ha, bakın 
bir arkadaş da «doğru» diyor. „ 

Şimdi ben aynı mantalite ile cevap vereyim : 
Türkiye'de bütün solcular sicilli mi, değil mi yani? 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Talbii sicilli, 
değil mi? Sicili yoksa solcu değildir. 

AHMET BUUDANLI (Devamla) — Şimdi, eğer 
sicil işi mevzubahis ise, ben jandarma zabitiyim; bu 
Parlamento dahilinde bile bazılarının sicilini tuttum 
beyler, sicilleri var elimde benim. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Muhterem arkadaşlar, bu kanuna lüzum yok idiy
se; Türkiye'de anarşi yoik, Türkiye'de mihraklar yok, 
tahrik edici merkezler yok idiyse, ıbunu niye getirdi
niz buraya? Tiyatro eseri mi bu? Burada biz tiyatro 
mu oynuyoruz, bunu niye getirdiniz? Altında, Baş
bakanlar, bakanlar, balkanlar, bakanlar ... imzaları 
var. Yani biz, zamanı öldürmek için mi getirdik 
bunu buraya? Getirdiniz de niye çıkarmadınız? Şim
di çıkarmaya uğraşıyoruz ve gene mani oluyorsu
nuz. (GHP sıralarından gürültüler) Rica ederim, oyun 
mu oynuyoruz yani?" Yapılan şeye, sizin yaptığınıza 
mugalata denir, mugalata. Yapmayın böyle şey. 

Şimdi bakınız, ben dönüyorum geriye : Şu 32 nci 
maddenin (E) fıkrası, şu görüşülen maddeye baka
lım : Bu Türkçe ise, ben Türkçe bilmiyorum. (CHP 
sıralarından «Evet» sesleri) 

Evet, «Evet» diyen baylara söylüyorum; Türki
ye'de basılmış 6 adet kitabım var; her gün makale 
yazarım ve anlayanları aranızda görüyorum. Senin 
neyin var be! Ben, bir satır yazını göster bana, yaz
dığın bir satır yazı göster bana. (Gürültüler) 

Muhterem arkadaşlarım, bakın ne diyor, madde
ye bakınız; tedvine bakınız. (CHP sıralarından gülüş
meler) Şimdi siz dinleyin, bakınız; «Kaymakam, ilçe 
çevresinde çıkması olası olay...» «Çıkması olası olay...» 
Dam başında saksağan... Bunu hâkim, bunu kayma
kam ne anlar? Yani, kahrolası der gibi. Böyle şey mi 
olur Allalhınızı severseniz. Yani olayın çıkmasını da
vet eder gibi, arzu eder gibi, «Çıkması olası olay...» 
Böyle şey olmaz. «Muhtemel» bitti mi, «ihtimal» bit
ti mi? Ne yani, ne oldu? «Olası olay...» (CHP sırala
rından «Onlar Arapça» sesleri) 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Sen 
sarhoşsun sarhoş. 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Evladım, sen 
doğuştan sarhoşsun, yavrum seni anan sarhoş do
ğurmuş anan; ben ne yapayım? 

BAŞKAN — Sayın Buldanlı, hani, «müsamaha 
etmiyor» diyorsunuz; ama görüyorsunuz siz de neler 
olduğunu, görüyorsunuz değil mi efendim? (CHP sı
ralarından gülüşmeler) 

Buyurunuz. 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar, bu madde yeni bir şey getiriyor değil
dir. Bazı MSP'li arkadaşlarımız yanlış söylüyorlar; 
bu madde 1949'dan beri Türkiye'de mer'idir. 1949' 
dan beri Türkiye'de, Ordu bazı olaylarda kullanılır. 
Hadiselerin üstüne gitmekten ziyade, evvelinden alı
nabilecek tedbirleri getiriyor, açıklık getiriyor, yani 
kaymakama bir elastikiyet getiriyor. Başka bir şey 
yapmıyor efendim. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Buldanlı. 
Değerli arkadaşlarım, madde üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Maddeyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Çerçeve 3 ncü maddeyi okutup onayınızı alaca

ğım efendim.. 

Madde 3. — 16 . 10 . 1949 tarihli ve 5442 sa
yılı ti İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin (D) fık
rası ile 32 nci maddesinin (E) fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

Madde İl/D) — Vali, il içinde çıkabilecek top
lumsal olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle ön
lenmesine olanak bulunamayacağı kanısına varır ve
ya kolluk kuvvetleriyle bastırılamayacak ani ve ola
ğanüstü olayların cereyanı karşısında kalırsa, en ya
kın askeri (Kara, Deniz ve Hava) Kuvvet Komuta
nından yardım gönderilmesini ister. İvedi durumlarda 
sözlü olarak yapılmış istem sonradan yazılı biçime 
dönüştürülür. İstek başvurulan komutanlıkça gecik
mesiz yerine getirilerek, muhtemel olaylar için iste
nen kuvvet valinin görüşü alınarak olaylara hızla el 
koymaya uygun yerde, cereyan eden olaylar için iste
nen kuvvet ise olay yerinde hazır bulundurulur. 

Çıkabilecek toplumsal olaylar için istem üzerine 
gönderilen kuvvet, olayların kolluk kuvvetlerince ön
lenemeyecek ölçüde gelişmesi halinde, ani ve olağan
üstü olaylar için istenen kuvvet de derhal, vali tara
fından verilen görevleri kendi komutanının sorumlu
luğu altında, onun emir ve direktifine göre ve İç Hiz
met Kanununda belirtilen yetkiler ile kolluk kuvvet-
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lerinin genel güvenliği sağlamada sahip olduğu yet
kileri kullanarak yerine getirir. 

Kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen askeri kuvvet 
arasındaki işbirliği ve koordinasyon vali tarafından 
sağlanır. Ancak, kolluk kuvvetleriyle yardıma gelen 
askeri birliğin belirli görevleri birlikte yapmaları ha
linde sevk ve idare, görev verilen askeri birliğin en 
kıdemli komutanı tarafından yapılır. 

Madde 32. — E) Kaymakam, ilçe çevresinde 
çıkabilecek olayların emrindeki kolluk kuvvetleriyle 
önlenmesine olanak bulunmayacağı kanısına varır 
veya ilçe içindeki kolluk kuvvetleriyle önlenemeye
cek olağanüstü ve ani olaylar karşısında kalırsa he
men valiye bilgi vererek yardım ister ve en yakın as
keri (Kara, Deniz ve Hava) komutanlara da haber 
verir; 

Yardıma gelen askeri kuvvet bu kanunun 11/D 
maddesi uyarınca kendisine verilecek görevi yerine 
getirir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın 
Başkan, bir talebimiz vardı efendim. 

BAŞKAN — Zaptı getirttim Sayın Güner. 
Efendim, Saym thsan Kabadayı, Sayın Güner 

ve Sayın Demirtola, «Sayın Öztürk konuşmasında, 
1939'da Asteğmen Kubilay olayında gördüğünüz, us
tura ile inşân boğazlama canavarlığından sonra, Ela
zığ Valisi Kemal Katıtaş, MHP il yöneticilerine, 
olaylar durmazsa sizi sorumlu tutacağım, şeklinde 
telefon ediyor. Basına yansıdı diyor. Ve olaylar en 
azından MHP'den kaynaklanıyorsa, ilgililer neden iş
lem yapmıyorlar? Yok eğer böyle değilse, vali MHP 
yöneticilerine neden telefon etmek gereğini duyuyor 
ya da neden bu insanlar zan altında tutuluyor?» di
yorlar. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Baş
kan, «Hükümet kurulurken 20 il MHP'ye verildi, 
diye bir tabir var. 

BAŞKAN — Efendim? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) Sayın Baş
kan, konuşmacı gündem dışı konuşmasında, Hükümet 
kurulurken 20 ilin MHP'ye verildiğini ifade etti. 

BAŞKAN — 20 il MHP'ye mi verildi efendim? 
Ne demek o efendim? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Hükümet 
kurulurken 20 ilin MHP'ye verildiğini hatip söyle
miştir. 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı birinci ko
nuşma cereyan etti, o zaman sataşma iddiasında bu
lunmadınız. İkinci konuşmacıdan sonra kalktınız, 
sataşma iddiasında bulundunuz. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sayın Baş
kan her ikisinde de işaret ettim. 

BAŞKAN — İkinci konuşmacının konuşma zap
tını da getirttim. Eğer onda da böyle bir iddianız 
varsa, onu da getirteyim. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Siz bun
ları sataşma kabul etmiyor musunuz efendim? 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sizin Baş

kanlığınız için tabii karşılıyorum. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
«Neden bu insanlar zan altında tutuluyor?» diyen 

bir kişi sizin partinizi ilzam etmiş yahut da itham 
mı etmiş oluyor? 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Elbette 
efendim. 

BAŞKAN — Siz o şekilde telakki edebilirsiniz. 
Teşekkür ederim. 
AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Sataşma 

olduğunda direniyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Direniyorsanız oylarım. 
Değerli arkadaşlarım, Başkanlık, Saym Faik Öz-

türk'ün konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisine 
herhangi bir sataşma olmadığı kanaatindedir. Genel 
Kurul da bu kanaatte midir, değil midir onu onayı
nızla saptayacağım. 

Biraz evvel okuduğum bölümün Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubuna sataşma olduğunu kabul eden 
değerli arkadaşlarım lütfen işaret buyursunlar... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Saym 
Komisyon Başkanı size bir maruzatta bulundu, duya
madınız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Erzurumluoğlu, bir isteğiniz 
mi var efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okutuyorum efen
dim : 

Madde 4. — 10 . 2 . 1963 tarihli ve 17.1 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkında 
Kanuna 19 . 1 . 1976 tarihli ve 1932 sayılı Kanunla 
eklenen 7 nci maddenin 3 ncü fıkrası ile 171 sayılı 
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Kanunun 13 ncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki bi
çimde değiştirilmiş ve aynı kanuna 1932 sayılı Kanun
la eklenen 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkralar eklen
miştir. 

Madde 7. — -(Fıkra 3) Toplantı, toplantının ya
pılmasından en az 72 saat önce ve çalışma saatleri 
içinde toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu en 
büyük mülkiye amirliğine tertip heyetinden en az üç 
üyenin imzalayacağı bir bildirimin verilmesinden son
ra yapılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde şu ana kadar Sa
yın Gazalcı, Sayın Anadol, Sayın Günay, Sayın 
Genç ve Sayın Arslantaş söz istemişlerdir. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Ramazan Çalışkan, Milli Selamet Partisi Grubu adı
na Sayın Şener Battal söz istemişlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ce
mal Aktaş, buyurunuz efendim. 

CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur
dur) — Sayın Başkan, değerli millefcvekiİleri; sözleri
me başlarken sizlere saygılar sunuyorum. 

Şimdi 375 Sıra Sayısında kayıtlı, «Kamu Güven
liğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hüküm
ler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı» mn 5 ndi 
çerçeve maddeslirii görüşmeye başlıyoruz. 

5 nci çerçeve madde, 171 sayılı Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunla (ilgilidir; o ka
nunda bazı değişiklikler öngörmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, biraz önce çerçeve 4 ncü 
madde konuşulurken grubum adına söz almış ve Tür
kiye'deki şiddet eyl'emlerliınlin kaynakları konusunda 
anlaşamadıkça, uzlaşamaJdıkça, siyasal partiler olarak 
burada çözüm bulma imkânımızın bulunmadığını an
latmaya çalışmıştım; ama ne yazık ki, toplumun yal
nız bir yanını görebilenler, toplumu bir gözlükle ta-
nıyab'ilenler bu görüşümüze katılmadılar; Türk top
lumunun kargaşaya girmesine, kavgaya sürüklenme
sine neden olan olayları ortaik bir çözüme kavuşitu-
rabilmemiz içlin de bir noktada birleşmemizden ya
na olmadıklarıinı kanıtladılar. 

Bunun ikündi bir kanıtı çıkltı şu anda değerli ar
kadaşlarım. Günlerdir bu kamu güvenliği ile ilgili 
yasalar Parlamantoyu oturumlarda olsun, komisyon
larda olsun ilgilendiriyor ve işgal ediyor. Gerçekten 
bu yasalar kişisel özgürlüklerle ve demokratik özgür

lüklerle yakınldan ilgili olduğu için, bu kadar alaka 
gösterilmesi doğrudur, doğaldır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bir noktaya geldik : 
Uzun süreden beri part'ilerarasında oluşturulmuş bu
lunan komisyon, bu yasiaların, asgari müştereiklerdie 
birleşilerek ve Türk toplumunun yapısına uygun bi
çimde çıkartılabilmesi için çaJba harcadı, emde verdi, 
göz nuru döktü. 

Şimdi, biraz önce Komüsyon Başkanına Grup 
Bask an vekilimizin bir önerisi oldu; üzerinde anlaş
maya varılan bir yasanın görüşülmesi önerildi ve bu 
Ikonuda da eskiden uyum 'sağlamıştık, anlaşmıştık. 
Şimdi üzerinde görüşülmekte olan yasada pütfüz var
dı, anlaşmazlık vardı, bunu da gidermek noktasında 
çalışmalar vardı; ama görüyoruz ki, samimfiyetsiz tu
tum, içtenlik siz tutum açıkça ortaya çıktı. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara)"— 
Daha bir şey yok, dur bakalım. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Bir şey yok ama 
yasa görüşülmeye başladı. 

BAŞKAN — Sayın Aktaş, bir hususu Genel Ku
rula da, size de hatırlatmış olayım. Ta'bii bu yasa
nın tümü üzerindeki görüşmeler yapıldı. Konu dı
şına çıkınca gerek sizin Grubunuzdan, gerekse diğer 
gruplardan tepki geliyor. Gerçi konu içerisindesiinıiz; 
a'ma mümkün olduğu kadar maddeyle ilgili konuşur
sanız zaman kazanıma yönünden olsun, tepkileri ön
leme yönünden olsun yardımcı olursunuz bize. Teşek
kür ederim, buyurunuz efendim. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Efendim, uyarı
nıza teşekkür ederim. Sözlerimin sonunda söyledi
ğim konular sanıyorum k,i, görüşülmekte olan yasayla 
'ilgili olduğumu kanıtlayacaktır. 

BAŞKAN — Tabii, buyurunuz efendim. 
CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Çok teşekkür 

öderim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Genel olarak söylüyorum. 
CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Sağolun efen

dim. 
Değerli arkadaşlarım, bu içtenliiksiz tutum, yasa

ların çıkmasında birtakım zorluklar ortaya koyarsa, 
bunun suçlusu, kusurlusu Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu olmayacaktır; bunu Türk kamuoyuna açıklık
la açıklıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmekte olduğumuz 171 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hak
kındaki Kanun, özgürlükler yönünden gerçekten bü : 

yük ilgi duyulan ve üzerinde çok dikkatle çalışılması 
gereken bir yasadır. Bu yasa, Hükümet tarafından 
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sevk edilen biçiminden biraz değişik şekilde ele alın
mış ve çerçeve 5 nci maddeye Adalet Komisyonu ta
rafından bir fıkra eklenmiştir. 

Şimdi, izninizle, birçok parlamenter arkadaşımın, 
uzun süre evvel dağıtılan bu yasa önerileri elinde bu
lunmayabilir diye bu maddeyi okumaya çalışaca
ğım. 

«Madde 9. — 171 sayılı Toplantı ve Gösteri Yü
rüyüşü Hakkındaki Kanunun 18, 19, 2Q, 21, 22, 23 
ve 24 ncü maddelerinde yazılı hapis cezalan iki katı
na, para cezaları da beş katına hükmolunur. Ancak, 
hükmolunıan hapis cezası 5 yılı geçemez.» 

Bu, Hükümet tarafından önerilen metne aşağı yu
karı aynen benzemektedir. Ancak, Adalet Komisyo
nunca ve daha 'sonra da İçişleri Komisyonunca be
nimsenen bir fıkra vardır, onu okuyorum : «Yukarı
daki fıkrada yer ailan maddeler gereğince hükmolu-
nan cezalar hiçbir biçim ve surette ertelenemez; bun
lardan hapis cezası niteliğinde olanlar hiçbir biçim 
ve surette para cezasına çevrilemez.»ı 

Değerli arkadaşlarım, maddenin 1 nci fılkrası, ce
zaların artırılmasını öngören bir fıkra. Anayasal bir 
tartışma getirmez. Toplumda oluşan birâkim, bir öl
çüde, bu suçlara verilecek cezaların artırılmasını ha'k-
h görebilir, haklı gösterebilir, biz buna Grup olarak 
katılıyoruz. Ancak, maddenin 2 nci fıkrası bize göre 
çok yanlış ve çok sakat bir hükümdür. 

Şimdi, Yüce Parlamentonun tüm üyelerine sesle
niyorum; hangi partiden olursa olsun, üniversitede 
çocuğu okuyan arkadaşlarıma sesleniyorum : Bir top
lantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak ve bu gösteri yü
rüyüşü de yasa dışı bir gösteri olacak. Yasa dışı olan 
gösterilere biz karşıyız, insanların cezalandırılması 
gerekir, doğru; ancak, daha hayatının baharında olan 
çocuklar, hayatında hiç suç işlememiş çocuklar.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — O, 
19 ncu madde değil mi?.. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Efendim, izin ve
rimiz, görüşme hakkı bana ait sanıyorum. 

Birtakım zorlamalarla o toplantıya (katılırlarsa 
kendilerine verilecek cezaların ertelenme olanağı yok
tur. Şimdi, biz bunu antidemokratik buluyoruz. 

ŞENER BATTAL (Konya).— Sayın Başkan, ar
kadaşımız 5 nci madde üzerinde konuşuyor; ama 
4 ncü madde ve çerçeve 7 nci maddeyi görüşüyo
ruz. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Biz, çerçeve mad
deyi ele aldık ve genelinden bahsediyoruz. Tabii, çer
çeve madde hakkında konuşma hakkımız, her çerçe-

I ve maddenin içerisindeki fıkraya ve içerisindeki 
I maddeye ait olduğu için arkadaşlarım anlayamadılar; 
I o bakımdan, benim hangi konuya değinmek istediği -
I mi de fark edemediler. 
I Değerli arkadaşlarım, toplantı ve gösteri yürüyu-
I süne katılan genç yaştaki çocuk, mahkeme huzuruna 
I çıkacak; biz hâkime diyeceğiz ki, buna vereceğin ce-
j zayi erteleyemezsin, buna vereceğin cezayı tecil ade-
I mezsin, buna vereceğin cezayı paraya çeviremezsin. 
I 1918 sayılı Yasada da böyle bir hüküm vardır... 

I HALİL AĞAR (Adıyaman) — Umumi Ceza Ka-
I nununda da var beyefendi. 

I CEMAL AKTAŞ (Devamla) — ... ve bu Anaya-
I sa Mahkemesi tarafından da Anayasaya aykırı görül-
I memiştir; bu hüküm de Anayasaya aykırı görülme-
I yebiİT. Doğrudur, anayasal açıdan bunu yanlış gör-
I mem; ama hayatının baharında bir çoeuüc, toplantı 
I ve gösteri yürüyüşüne birtakım zorlamalarla kıatıl-
I mış ve o çocuk ertelenemez biçimde bir ceza kovuş-
I turmasıyla karşı karşıya gelirse, toplumda büyük 
I suçlu kitleleri yaratırız. 400 kişi, 500 kişi toplantıya 
I katılacak, iki tane silahlı zorba bu toplantıyı sürük-
I leyecek; biz, bu toplantıyı sürükleyenleri değil; za-
I vailıları, masumları, bir daha ertelenemez biçimde 
I ceza tehdidi altında bırakacağız. Bu yanlıştır, top-
I lumda patlama yaratır, bunalım yaratır. 
I Değerli arkadaşlarım, biz bu, «ertelenemez ve 
I paraya çevrilemez»; hükmünün kaldırılmasını öneri-
I yoruz; CHP Grubu olarak böyle bir önerge takdim 
I edeceğiz. Neden? Biz Türk hâkimine, Türk adiiyesi-
I ne güveniyoruz. Türk hâkimi rejime 'karşı değildir, 
I Türk hâkimi demokrasiyi en iyi biçimde koruyacak 
I ve demokrasinin üstüne düşecek her türlü gölgeyi en 
I iyi biçimde değerlendirecek yapıdadır; ona biz tabi 
I oluyor, güveniyoruz. Diyoruz ki... 
I BAŞKAN — Sayın Aktaş, bitiriniz lütfen. 

I CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Teşdkkür ederim 
I Sayın Başkan, toparlayacağım. 
I Türk hâkimi, şayet toplumda patlamalara neden 
I olabilecek yapıda toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 
I planlayanlar, düzenleyenler varsa, onlara verilecek 
I cezayı ertelemeyecektir, onlara verilecek cezayı para-
I ya çevirmeyecektir, hatta takdiren ve teşdiden, gere-
I kirşe takdir hükmünü kullanarak cezasını verecektir; 
I ama birtakım masum kişiler, daha hayatının baha-
I rındaki gençler, ertelenemez biçimde bir ceza tehdi-
I diyle ve baskısıyla yargıç önüne çııkartılırsa, bu, Türk 
I toplumunda çözüm değil, kargaşa getirir, sorun geti-
I rir, zorluk getirir, 
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Bu düşüncelerle sizleri saygı ile selamlıyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar). 

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

lışkan. 
AP GRUBU ADİNA RAMAZAN ÇALİŞKAN 

(İçel) — Değerli üyeler, grubum ve şahsım adına say
gılarımı teyit ediyorum. 

Bu çerçeve madde konusunda ben konuşmamı 
fazla uzatmayacağım; yalnız maksadımızı, rey isti
kametimizi ifadeyle yetineceğim. Çünkü, diğer mad
deler konusunda gerekli şekilde, uzun uzun veya icap 
ettiği tarzda konuşma imkânını bulacağımı sanıyo
rum. 

Biraz evvel konuşan hatip arkadaşımızın görüşle
rine katılmak mümkün değildir. Çerçeve madde cüm
lesinden, bilhassa tecil üzerinde değerli arkadaşım 
dururken, tecil müessesesini umumi Ceza Kanununun 
dekorları içerisindeki unsurlarıyla ele aldı. Ama şu 
tasarıyı hazırlayan hükümet gerekçesinde aynen şöy
le söylüyor; zamanın Başbakanı Sayın Bülent Ecevit' 
in başkanı olduğu hükümet; «Cezaların etkinliğini ve 
suç işlemenin caydırıcılığını temin etmek için tecil 
imkânının ortadan kalkması lazımdır»! diyor. Ben de
ğerli arkadaşıma şimdi şunu sormak istiyorum : 

Arkadaşlar, ihtilafların en kötüsü, hatta insanı 
hastanede uzun uzun tedaviye muhtaç edecek şekli, 
insanın kendi içerisindeki fikriyle heraketi arasında
ki ihtilaftır. Bu halde insan mutlaka tabibe gider, te
davi veya şu bu tavsiye edilir. Bir cemiyet olarak, bir 
teşekkül olarak, sabık Hükümet mensupları ve Başba
kanı, huzurunuzda grubunuzda hepinizin haberleri 
tahtında bu tasarıyı hazırlarken değerli arkadaşım' 
Cemal Bey, nerede idiniz? Şu ihtilaf, eğer kendi Hü
kümetinizle sizin aranızda ise, samimiyetten, içtenlik
ten bahsediyorsunuz, gelin buraya deyiniz ki, «bizim 
Hükümetin hazırladığı, Başbakanımız ve Bakanımı
zın hazırladığı ve Meclisin huzuruna kadar getirilmiş: 
bu tasarıyı yerinde bulmuyoruz, bunun buraya geti
rilmesinin asıl müsebbibi Sayın Ecevit'tir, bu hata 
ona aittir.»\ Bunu söyleyiniz, biz de sizden bu sami
miyeti bekliyoruz. Siz siyasi muarızlarınızda, sırf 
kendi fikrinize katılmadığı için samimiyetsizlik arı
yorsunuz. Ya sizin karşınızdaki insanlar, siyasi teşek
küller, ikendi fikrinde samimi ise?., ille, sizin fikri
nizde olmak mı samimiyetin icabıdır? Eğer siz, şu 
tasarının hazırlanıp hazırlanmamasında doğru, huku
ki; Anayasa açısından, umumi ahlâk açısından, dü
şünce açısından, fikir açısından, yazım açısından bir 

-hata görüyorsanız, görüyorduysanız nerede idiniz 2 
ay evvel? Bir sene oldu şu tasarı Meclise ineli. Siz 
kendi içerinizde birbirinize karşı, Hükümetinize 'karşı 
samimi değildiniz veya Hükümetiniz size karşı sami
mi değildi. 

SELAMİ GÜRGÜÇ (Aydın) — Bizim içimizde
ki çelişki sizi ilgilendirmez, madde üzerinde konu
şun. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Bu soru
ların cevabını kendi kendinize sormak mecburiyetin
desiniz, Burası Millet Meclisinin kürsüsüdür; 2 ay 
evvel başka söyleyeceksiniz, başka yapacaksınız; bu
gün gelip başka söyleyeceksiniz. Sizi samimiyete ir-
caya davet ediyorum. 

Şimdilik çerçeve konusunda bunları arz ediyorum; 
maddeler geldiğinde ayrı ay"rı fikirlerimizi arz edece
ğiz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın BattaJ, 

buyurun. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, 35 nci sayfada 4 ncü çerçeve 
maddesinin içindeki 7 nci madde üzerinde görüşleri
mi arz etmeye çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız, di
ğer sayfadaki hususlarla ilgili görüştü gibi geldi ba
na; acaba benim söz isteğim doğru mudur diye zatı-
âlinizden... 

BAŞKAN — Doğrudur Sayın Battal, buyuru
nuz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Evet efendim. 

Arkadaşlar, bu madde 7, siyasi partileri de içine 
alan, dernekleri de içine alan bir madde. Bir millet
vekili arkadaşımız ilçesini ziyarete gitti, 2 gün önce 
gitti, dilekçe verecek; şimdiki mevcut tatbikatta 48 
saat önceden il merkezinden telefonla rica ettiğinde 
dilekçesini verebilecek, 48 saat sonra toplantısını ya
pabilecek milletvekili arkadaşımız. 

Mevcut tatbikatta, cumartesi pazara rastlıyorsa, 
dilekçe pazartesi günü verildiğinde; cumartesi, pa
zar, pazartesi, salı olmak üzere müddet geçecek, 
5 nci gün milletvekili arkadaşımız seçim bölgesinde 
istisnai durumlarda görüşme yapabilecek. Bu kabul 
edilirse, bu süre uzatılıyor, 2 gün cumartesi pazarı 
da ilâve ederseniz, 72 saatlik süreyi de ilave ederse
niz, 5 gün sonra seçim bölgenizde konuşma yapabi
lecek. Efendim hasbıhal hakkımız var derseniz, ben 
toplantı hakkıyla ilgili hususu söylüyorum. Hasbıha
lin şartlan ayrıdır. 

— 677 — 



M, Medsü B : 28 10. . 1 . 1980 O : 1 

Şayet 72 saati kollamadan bir hata ettinizse, bi
raz önce konuşan Cumhuriyet" Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşımın bir sonraki maddede söyleyeceği cezıa 
maddesi uygulanacak, zatıâlinize, yani 72 saat önce
den dilekçe vermeyen size verilecek ceza 2 sene ola
cak; para cezası 5 katına çıkacak ve tecil edilmeye
cek. Aman efendim benim dokunulmazlığım vardır 
derseniz, 'Meclisler % 70 değişiyor; hepinize parla
menterlik hayatında uzun ve başarılı olmayı temenni 
ederim ama, % 70 Meclisler değişiyor. Getirdiğiniz 
madde ile en çok siz karşı karşıya kalacaksınız, 

Talbli gariban ilçe başkanına da telefon açtınız 
«Başkan, ben geliyorum, ver dilekçeyi» Başkanın da 
dilekçede ufak bir ihmali olursa, hatta «Başkan şu 
köyleri git gez, sen tara» derseniz, 72 saate riayet et
mediğinden dolayı, dilekçesindeki ufak ihmalinden 
dolayı 2 sene hapis ve tecil ettirmeyeceksiniz. Onun 
için... 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (tçel) — Partiler bu 
maddenin dışında. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Partiler bu mad
denin dışında değil, 10 ncu, bundan sonraki çerçeve 
madde onun dışında. Bunu tetkik ettik. Lütfen arka
daşlarınıza sorun, tetkik ettiğim için kesin söylüyo
rum ve istirham ediyorum, mevcut 48 saat hiç de az 
bir zaman değil. 

Şu yasayla bir tespit yapmak istiyorum: 1876 
Anayasası, meşrûtiyet devresinin ^anayasasındaki iç
tima hakkını inceleyin. Teorik bakımdan o devrede
ki cemiyet hukukunu inceleyin, bizim getirdiğimiz 
maddeler 1876 Anayasasından daha da geriye gidi
yor. 48 saat, atom devrinde, elektronik devrinde bü
yük bir zamandır. Hadi büyük şehirlerde 72 saati 
bir an için izah edebilirsiniz ama, bir kazada yapıla
cak bir fcapalı salon toplantısının, bir köy ziyaretinin 
saatini 72 saat uzatmanın anlamı yoktur. 

Arkadaşlarım, 1976 yılında Anayasa Mahkemesi
nin bu maddeyle ilgili bir iptali var. îpüai biçim yö-
nündendir. Ama 1976 yılında yine bu Meclis 48 saa
ti incelemiş, dökmüş devirmiş «çok münasiptir» de
miş. Aradan 3 sene gibi bir zaman geçiyor; 72 saat 
sanıldığı kadar yüksek bir zaman değil. 

Şimdi burada vazifemizi yaparken, dernekler için 
72 saati getiriyorsunuz. Ama siyasi partiler içimde 
- O tartışma 5 nci maddede olacak. Hangi siyasi par
ti? İşte grubu var veya Mecliste temsilcisi var veya 
herhangi bir siyasi parti - tatbik edilen bölümdür bu. 
Hiç olmazsa son fıkra, bundan sonra görüşeceğimiz 
«madde 10», başlığındaki son fıkrada, bu «1 nci fık-

[ ra dışındakiler», denilen husus bu fıkrada uygulan
masın. 2 sene ceza, tecil yok ve yarın dokunulmaz-

j lık zırhı gitti mi ve maddi unsurları da var... 
Belli dilekçe vermemişsiniz; konuşulmuş, zabıt da 

tutulmuş. Hele bazı parti teşkilatı yöneticileri, ilçe 
başkanları eğer saf, temiz memleket evladı ise, bu 
formaliteyi bilemiyorsa, adamın ocağına incir dike
ceğiz, adamı yakacağız. 

Bir cami derneği yardım toplamak için bir top
lantı tertiplese, bu dilekçeyi vermedi diye 2 sene ha
pis yiyecek, para cezası 5 katına çıkacak. Onun için, 
bu maddenin kaldırılması lazımdır. 

Bu madde gereksizdir, mevcut tatbikattaki 48 saat 
iyidir. Bu hususta önergemiz' var; önergemizi izah 
ederken bu konuya biraz daha temas imkânı bulaca
ğım. Ama istirham ediyorum; tepki kanunlarında 
çok hata yapıyoruz. 

1961 Anayasası tepki kanunudur. Bakınız, hükü
metin yetkisi yoktur; «Yargı yetkisi») der, «Yasama 
yetkisi») der, «Yürütme görevi»» der; yürütmenin yet
kisi yok, Anayasaya bakınız. Onun için tepki yasala
rı arızalıdır, noksandır, hata ihtimali fazladır. 

Şimdi huzurlarınızda rica ediyorum, partiler, bir
birleriyle zıtlaşır bir havayla; anarşiye sen karşısın, 
ben karşı değilim gibi birtakım birbirimizi kırıcı söz
lerle değil, şu sözlerimizi lütfen teemmül ediniz, si
yasi parti hukuku bakımından inceleyiniz, dernek hu
kuku bakımından inceleyiniz, Türk hukukunun geliş
mesi bakımından inceleyiniz. 

Beni büyük bir dikkatle dinlediniz. Vazife yaptı
ğım kanaatiyle bunları huzurlarınızda arz ediyorum. 
Nazik dinleyici olmanızdan dolayı teşekkürlerimi 
özellikle ifade ediyorum; ama konuyu lütfen parti 
zıtlaşması açısından değil, bu anlattığım hususlar ba
kımından değerlendirmenizi rica ediyorum, hepinizi 
saygılarımla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (MSP ve AP sıralarından alkış
lar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Kişisel olarak Sayın Gazalcı, buyurunuz efendim. 
MUSTAFA 'GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli ankadaşlıanm; 
Aruayasaımıızıın (temel hlak ve öziğürlükfai'nıdeıı olan 

171 ısaiyılı Toplantı w Gösteri Yürüyüşü Yasası, değıiş-
ıtimeceğiımjiz maddelerle ze^den|rn|ak|tedir, ıkusiıtlaınmaik-
Itıaldıır. 

ı«72 saat ömjceden, toplantı ve gösteri yürüyüşü ya-
pıacalk düzienlıeme Ikıuinulu, ıbaşvuraıoaiktır» denilmekte, 
hemen isomrasınida galan maddede de, « Oranın mülki 
.amini '1Q gün erteleyelbileoeikjtıir» denlilmeıkıteıdir. 
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'Değerli arkadaşlar, bu'mantıikla, Anayasamızın. te
mel ıhalk ve özgürlüklerinden olan ıtopianltı ve gösitie;ii 
yiütriüiytiişü,, nıuıElalka asayiişlj ıbozja!cakırn,ış gibi göıralımpk-
ıtddıir; yani bildirme değil, tiz)m alma amacına yöneVk-
itir. O yenin, ıtnüllkti armi'ni en masumane bir toplantıyı, 
Wiır gösteri yürüyüşünü bile 1 1 - 1 2 gün gerliye ata
bilecektir. 

JDeğeıriıi arkadaşlarım, denecektir iki, yangı yolunu 
açılk tütüyoruz; yani hayır ben erteledim, siz gidin 
yangıya daneciekjtir. 'Peki o kanardan başlka o düzeni e-
me kurulunum ellinde nie varıdır? 

(Kamu düzenini bozacağımı iddia eden, mülki 
tajmjirtdıiâ - Maihikemıe yolu aslında bir hak giiblidir; ama 
bir engellemedir. Yanji Iburaıda asıl mahkemeye gide
cek olan; o yarin (mülkiye amiri, ya da savcının elinde 
mademfki ıböyle asayişi, 'kamu düzenini bozacak be
lirttiler vardır, o hatoe rn|alhkemeye o gjtımeüidı'r. 

(Değerli ankjadaşilarıım, ibk de ıbu 171 sayılı Yasalda 
'yapitığımrua; değişiilklkle temel halk ve özgürlükler ko-
nıusuınıdia kullanılma^ iıstemtetn- amacım güncelliği; yljt-
mıekftedir; 72 saat önoe başvuracaksınız, 10 gün e; !te-
lenecök. 

Örneğin, tütün talban fiyatları kokusunda, ya da 
ülkemizdeki bu üsler kjornıusıuınida bir toplantı yaıpıl-
rnı&k istendi; hemen ıkaırar verilecek, Anlaşma yapılı-
yior, yurduna, toprağına salhip çıkmak üstiyorsun; ha
yır, kamu düzen'in'i, asayişi toozjapak diyor ve 72 saat 
•öncelden (başvuranla zorunluluğu g&Lîtfiliyor... 

Değerli arikaldaışlarıım, mahkeme örneğ'n olumlu 
ikanar verdi; erteleme kararıma Ihayır dedi, o zaman ne 
yiapacalk? Gidecek, 2)4 isaat geçmeden yürüyüşü, top-
lamtıyı yine yıalpamiayaoaik; çünikü «güvenlik açısından» 
diyor gereçede. 

Değerli arkiadaş'ar, Aniayasamızım 132 nsi maddesi, 
«lidara yargı kararımı uygular, geoiktüremez» dyor. 

Yine 171 sayılı Yasada yapılan değ sikliğin en 
önemlisi gelecek; arklaldaşlarım genel 'konuştuğu için 
'konuşuyorum, siyasi partilerin ıbu hükümlerden ancak 
Meclis liçlinlde bulunanların dışlanabil eceğ'ni söylü
yor. Böyle demokrasi olmaz, değeri aiikadaşlanim. Bu
rada ıtemjsÜlcisi yoksa, dışarıda bir ayası partinin ba 
halklardan 'yararlanamayacağı demek, temel hak ve 
özgürlükleri Ikullanımiasın demekîiir, bizden başka bu-
ırayıa 'klimse gelmesin demektir. İsterse, polise vereceği
niz yietklilıerle toplantı ve göslteni yürüyüşü yapacak
larım üstleri aranacalk ve suç aleti ıbulunıdu diye onlar 
da görüşüfiecek, dofayısıylîa o toplantı yapriımamış oüa-
caktır. 

(Yönetimlim görevi ğüvenSiği sağlamaktır değerli ar-
Ikaıdıaşlaınımı. Yönetimin görevi, rnülkli amirin görevi, 
linsaraıın temel hak, ve öızgürlüikleriniH yiamii Anıaıyalsamım 
28 nci maddesimi klişimin kıullanmaşında yardımcı 
oilmjakCıır, fcolaylıık sağlamaktır; engellemek değildir. 

Tüm bu sözlerlimıiziden sakın terörü, anarşiyi iiste-
diğimiz ısanülm'asm, ıtarsliıne öldürmeye, ıteröre karşı
yız, Ancak; anarşiyi önlüyoruz diye Anayasanın temel 
'hak ve özgürlükleri olan toplantı ve gösteri yürüyüs
lerini Ibu ive benzerli muaddellerle kusmak, bizii'm karşı 
ölduğuımıuız 'hıususıtur. (Bunların öldürmeyle de, terörle 
d'o ilgisi yoktur; Ibaşta da Söylediğim gibli; 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı, toparlayın lütfen, bli-
'tJriniiz efenldim* 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Pekli efen- ' 
dıJm-ı 

Türikiye'de öızıgürıliülkler genl'ş olduğu için değil, 
ıtersine kısıldı olduğu liçin; 'derneklerim hakları çolk ol
duğu için değil, terslins kısııtk olduğu liçıin; memıurıia-
nn senidüka 'hakiki, gröv ihaıkkı olmadığı için kjangaşa 
vardii1. IBunda Iblirleşmek gerekir. «Sokjaklar yürüım|sk-
le aşınımaz,» diyenler, Türik|iye'ıyi 'bugünk'ü duruma 
geiti'reınlerıdir. Belki solkalklar aşînjmıamıştır, ama bugün 
Ibiirçıolk şeylenin aşıınıdığını görüyoruz. 

AHMET SAIYIN (sBurdur) — Bnıternasyonalli söy
leyenler ne olaıoaJk? 

(MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — «Ne müm
kün zulüm ile bî-dlâd ile 'imhayı hürnyet; çalış Odrakli 
ikaidıır mulktedirsen aldemiyetten» diyor. 

ıDeğerlIi arkadıaşlarım, linsanların kafasındaki öz
gürlüğü, Anayasamızın özıgürllüğüınü 'kısıtlama yoluyla 
alamayız. 

Tümünüze saygılar sunarım, sağolun, var olun. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazabı. 
Sayın Anadol?... Yolk. 
Buyurunuz; Sayın !Günay. 
IBRTUĞRUL GÜNAY i(Ordu) — Sayın Başkan, 

'Mıilet MeolsIMn değerli üyeleri; 

Bu m'aidde üzerinde kişisel görüşleriiımd son denece 
Ikısa iolaralk 'açılkllaımaıya başlamadan önoe, dalha önce 
iyine kiişlisel olaraık gömüşlerini ibelirten bazı arlkiaıJaş-
larıımjiin; ısöyledifctard ıbiir n|ok|tanın altımı çizmek 'isti
yor um» 

iŞu günlerde kamuioyurnuzda Ibir yanlış anlaltma 
ikamipanyası süaıdürülmekteidiji. Şu günlerde kaımuoyu-
m'uzlda, bir ıbaişka ıdeyişle, bir alda'lmaca k;ampıanyası 
'sürdürülmektedir. Yüce Meclüsiimlizin gündemimde 
çok uzunca süreden bu yana bulunan bazı yasalarda, 
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ktolulk ©üjcütnüln kuManiirnajsı ve 'fcamu güvenliğin© 
iişUflin Ihazu yasalarda, dfâğişlilkliikller taşıyan bir yasa 
değişidliıği djemıâffi 'sainjkli 'Mıeclslleriımlizdeini, üzerinde 
(hliçlbit dıeğişilklliiik yaıpıiımakısıziin geçerse, topluımldıa he-
pikdizün, ıhertbliriımlizliıni halklı olaralk şikâyetçi olduğu 
amiaınşli fcölkiünjden haledlebilecekmiş, önlanielhileüök-
mliş; sanlki Ibıu demıette bkıtakıım, değişlilkliikler yapı
lırsa Mntıalkiiımi maıddle çıkarmaları, ya da eklemeleri ya
pılırsa - Anayasa doğrultusunda - anarşi önlenemeye-
üdkimjİş vie bloyıutllaırını artırarak ısüridürıebîilecekimıiş id-
Öliıajsı, Ihalklsjiz biçiimdıe ılsrjarla ileriye slürülımieye ve yay-
gıınlaşltırimıaya çaüJışıılimjaJkJtaıdı/rj 

Oysa her birimiz; Yüce iMecfein üyeleri olarak 
biliyoruz; ıkıi, Tüırkıiye'de hiejplirn|izjin şikâyetçi olduğu 
ananışli olaiyı kargaşa olayı, böyle küçük yasa mıad-
delerliınfa dlüızeMlImSsliyJe çö2fiımlıanebilecıek bir olgu 
'değildik. 

Toplantı ive öösiterü Yürüyüşleri Yasasında, yapıl-
ırılalk; isitenıen İbik ıtoıptlianitunmn Ibilldiriımiiınıin, bir güm önk 
ce ya da bir biin sonra verilnıesüyle, polisin arama 
taraımla yetkilsiınli ibik parça dıaiba ileri-ya götürerek; kull-
ılaınmıaisıyfla, ya da vlereioeğiınliz 3 ıveya 6 aylık bir oe-
zıanun lerlbelenlmıeımıesıi hükmünün götiiri'lmjeslyle, top
tanda hepimizin şikâyetçi olduğu kargaşanın Orta
'dan fcıaldıırılmıalsı rnjüımjklüın değildir. 

Toplumda bulgun tıeplümiizliın şikâyetçi; olduğu kar
gaşa, hepimizin şikâyetçi olduğu (klasd'k deyimle) 
anarşi, çok daha uzun yıllara dayanan ve çok daha 
derin kökleri bulunan nedenlere dayanmaktadır. 

Toplulmjda höptaizjin şıükâyetçıi olduğu ve düzelt-1 

meye çalıştığı anlarişi, kargaşa, burada bu yıaısıa mad
deleriyle düzeltemeyeceğimliz ekonomik nedenlere da
yanmaktadır. 

Türkiye gibi, işsiz; sayısının görünürde 3,5 milyo
nu aşmış bulunduğu bir ülkede; Türkiye gibi, üni
versiteden mezun olanların bile diplomalarıyla so
kakta kaldığı bir ülkede; Türkiye giibi, lise diploma
larıyla yüzbinlarce kişinin her yıl üniversite kapıla
rında, sokakta kaldığı Mır ülkede, böyle baü'it yasa 
değişiklikleriyle anarşi olayının düzenlönemıeyeceğini 
elbette hepimiz biliyoruz; alma büyük çoğunluğumu?. 
Türkiye'nin bu anarşi - Başbakanın deyimiyle - ca
navarıyla gerçekten uğraşabilmes'inlin, aklında bugü
ne kadar gittiği yoldan çok köklü değişiklilkler getir
mesi, bugüne kadar gittiği yoldan çok köklü tercih 
değişiklikleri geltikmesi gerektiğini biliyoruz; ama 
o'na cesaret edemediğimiz için, Türkiye'nin İçinde bu
lunduğu iç ve dış dengeler ona izin vermediği iyin, 
onu yapaimadığnmızdan, bu konunun altından kaUkn-

mamanın vebalini birbirimizin üzerine böyle küçük 
yasa değişiklikleriyle atmaya 'kalkıyoruz. . 

Bizim hükümetimiz dönemimde böyle yasa de 
ğişiklikleri getirilerek anarşi önlenebilecelkmiş gıhi, 
görünürde çabalar sarf edilmeye çalışılıyor. Hükümet 
değişiyor, aynı çabalar, vaktiyle bu önerilerin altına 
muhalefet şerhini uzun uzun yazmış olanlar tan 
f nidan getirilmeye çalışılıyor. 

Bazı konular Vardır ki, onların yasalardaki ceza
ların ağırlaştırılması, o sorunların kaybolup gütmesi
ne değil, o sorunların boyutlarının artarak sürtmesine 
sebep olabilir. 

Türk toplum unun çeşitli kesimlerinden kendi gü
cüyle gelmiş olan insanlar olarak bunun örnekleri nün 
içinde yaşıyoruz. Örneğin; 171 sayılı Yasanın bun
dan sonra göreşeceğimiz maddesinde, bazı halkların, 
Parlamentoda üyesi bulunan, ya da grubu bulunan 
ısiyasi partilere hasredilmesi, onun ötesindeki siyasal 
partilere hasrediimemesi, o hakkın verilim ernssi, o si
yasal partilerin toplumdaki etkinliğini azaltmayacak
tır, tam tersine o siyasal partilerin yaisal çerçeve 
içinde çalışmalarını engelleyip, illegal çalışmaya üt
mek: sonucunu doğuracaktır. Bunun yarar getirece
ğini hiçkimse söyleyemiez.. 

BAŞKAN — Sayın Günay, bitiriniz lütfen efen
dim. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Toparlı
yorum Sayın Başkanım. 

Bu maddede benden önce kişisel görüşünü be
lirten değerli arkadaşımın söylediği gibi ve dalha ön
ce konuşan CHP Grup sözcüsü ve MSP Grup söz
cüsü değerli arkadaşları/mın söyledikleri gibi, bir top
lantının yapılmasından önce, o toplantının yazılı bil
dirim süresini çök uzatmanın hiçbir yararı yoktur. 
Toplumsal pratiğimiz bize gösteriyor ki, toplumda 
anarşi, yazılı bildirimle yapılan toplantılardan çık
mıyor; yazılı bildirimle yapılan toplantılara dışarıdan 
saldıranlardan çıkıyor, yazılı hiç bildirim yapmak
sızın korsan toplantılar yapan, ya da başka vur-lkaç 
çalışmaları yapanlardan kaynaklanıyor. Bunları gör
memiz gerekir ve eğer bu yasayı buradan çıkaracak -
sak, böyle yeni sakıncalara meydan vermeden çı'kar-
maımız gerekir. 

Bu düşüncelerimi arz etmek üzere söz aldım. He
pinize teşekkürler imi ve saygılarımı sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günay. 
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Madde üzerimdeki görüşmeler tamamlanımış bu-
lunmaktadur. 

Maddeye ilişkin bir önerge var, okutuyorum: 
Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Kaımu Güvenliğine vıe Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yenii Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının: 

Çerçeve dördüncü maddesi içindeki madde T 
nin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konıya tsitanıbul 
Şener Battal Fehmi Cumalıoğlu 

Mardin Erzurum 
Abdülkadir Tlmurağaoğlu Korkut Özal 

Yozgat Kaforamanimaraş 
Hüseyin Erdal Hasan Seyithanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katıl 
mıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye katılmıyorsunuz. 
Açıklamak için buyurunuz Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Komisyon 

önergeye katılmadığını beyan etti, ama komfeyonun 
şunu da açıklamasını isterdim: 72 saat önceden sizin 
parti ilçe başkanınız dilekçe vermediği takdirde, 2 se
ne hapis, 5 kaitı ağır ceza ve tecil edilmeyen hüküm 
maddesi buna da uygulanacak. Bu hususu da açık-
laımasıını isterdim; yanli bu 72 saatlik önerge -siyasi 
partilere de uygulanıyor, onu önemle söylüyorum. 
Aksini 'iddia eden varsa buyursun. Siya'-i partiler de 
bu lazlimeye tabi. Onun için bu maddede oy. kulla
nırken, 48 saatlik süre az değil; köyde, kasabada 
48 saatlik süre çok. Hele masum bir vatandaşın, 
masum bir ilçe başkanının, anarşiyle alakası olma
yan bir adamın, anarşiyle mücadele edeceğiz diye o 
mıaisum adama o ağır cezanın verilmesini reva gör
me olayı büyük vebalidir. En çok şikâyeti siz yapa
caksınız, eğer bu maddeye oy verirseniz. -

Onun için değerli arkadaşlarıım, önergemiz, 72 
saatin çok fazla olduğu istikametindedir. Partiler.'n 
toplantı- faaliye!tlerin,i en azından engelleyici dıir. Hiç 
olmazsa bu hususu teemmül ediniz. Demeklerin faa
liyetlerini geciktiricidir, cumartesi, pazar, 72 saa'Jli'k 
süreyi de ilave edin, 5 gün; ta öbür parşembays ko
nuşabilecek, yani cuma akşamı vilayetine giden bir 
politikacı, ta öbür perşembeye konuşabilecek. Onun 
için bu hüküm çok ağır bir hükümdür, sizlere bunu 
arz ediyorum. 

Ayrıca, kaymakamlık taihi'irat kâtibini bulama
yıp da alındı belgesi almayıp, bundan dolayı 2 sene 
tecil'siz hapis yiyeceklerin vebali de bu maddeye oy 
kullananların üzerine olur. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Önerinin le

hinde konuşuldu, ben de aleyhinde konuşacağım, 
söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Yok efendim, böyle bir usulümüz 
ve hakkınız da yok, hak verme imkânımız da yok. 
Komisyon önergeye katılmazsa, sadece önerge sahip
lerinden biri'sıine söz verebiliyoruz Sayın Akioy, bu
nun dışında bir olanağımız yok efendim. 

Önergeyi dinlediniz, onayınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge rediolun-
m ustur. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Anlaşılmadı Sa
yın Başkan. 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — Hakika
ten anlaşılmadı Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Maddenin metinden çıkanl'masıni 
dair olan önerge.... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Anlaışıl'madı. 

BAŞKAN — Maddeyi okutup onayınızı alaca
ğım efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Önergeyi... 

BAŞKAN — Oyladım efendiım. (Gürültüler) An
layalım efendim, telaş nedir? 

'Maddeyi okutuyorum efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 

önerge oylanmadı diye söylüyor arkadaşlar. 

BAŞKAN — Efendim, işarü oylamaya bir ilrzz 
vaki olursa, İçtüzüğü çok iyi bilen bir arkadaşımrzsın, 
5 tane sayın üye ayağa kalkar, der ki «Oylamada 
'yanlışlık vardır.» Bir tek Sayın Battal'ın isteği ile 
'oylamayı tekrarlamam mümkün değil. 

Maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 7. — (Fıkra 3) Toplantı, toplantının ya

pılmasından en az 72 saat önce ve çalışma saatleri 
içinde toplantının yapılacağı ye'iiin bağlı bulunduğu 
en büyük mülkiye amirliğinle tertip heyetinden en az 
üç üyenin imzalayacağı bir bildirimin verülmıösinden 
sonra yapılabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi okunduğu biçimiyle ona
yınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul emmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir efendim. 
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Sayın Demirtola, 2 nci isteğiriizi de inceledüm 
efendim. Şöyle diyor sayın hatip: «Demirel bu ör
tülü MC Hükümetini kurarken, illeri ve Devlet ku
rumlarını MHP ile paylaştılar.» Bu değil mi iddia? 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Bunda itham edilen Milliyetçi Ha

reket Partisi değil ©fendim. Eğer bir itham var ise, 
bu doğrudan doğruya Hükümete yöneliktir. Bunu 
da sataşma kabul etmiyorum. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Bal
kan, bize sataşma var; iftira var. 

BAŞKAN -— Efendim, ben s'ize hisse görmedim 
bunda. (MHP sıralarından gürültüler) Efendim, di
renme hakkınız var; direnirseniz oylarım. Burada 
eğer bir sataşma bahis konusu ise, doğrudan doğruya 
hükümeti kuran kişiye ve partiyedir. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — İftira var. Biz 
pay almadı'k. 

BAŞKAN — «Biz pay akmadık» diyorsunuz; me
sele yok efendim. Almaımıışsınız. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Direniyorum. 
BAŞKAN — Direniyorsunuz. 
Sayın Kabadayı, deyim meydanda; yani Milliyet

çi Hareket Partisi sayın grubuna burada n!eden bir 
sataşma var? (Gürültüler) Efendim, anlıyorum; o 
vap verebilmeniz için benim sataşmayı kalbul etmem 
lazım; değilse, sayın Genel Kurulun kalbul etime:i 
lazım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Direniyorum. 

ıBAŞKAN — Direniyorsunuz. (MHP sıraların
dan «Taraf tutuyorsun» sesleri) Yüce Heyeti de ta
raflılıkla it'halm edemezisiniz herhalde. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Demiritaş'ın konuş-
maisında biraz evveli ifade ettiğim deyim var: «Hükü
met kuruluşunda, bu örtülü MC Hükümetini kurar-
iken illeri ve devlet kuruluşlarını MHP ile payladı
lar» diyor. Bunu ben sataşma kabul etmedim. Sayın 
grup direniyor. 

Sataşma 'kalbul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler... Reddolurtmuştur. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Tarihi âkms 
havale ediyorum. 

10 nou maddeyi okutuyorum efendim: 
Madde 10. — (Ek fıkralar) O yerin mülkiye ami

ri, toplantı ya da gösteri yürüyüşü sıralsında şiddet 
eylemlerine girişileceği veya toplantı ya da yürüyüşün 
şiddet eylemlerine dönüşeceği vâya toplantı ya da yü
rüyüşün bozulacağı veya yapılmasına veya devamına 
engel olunacağı yolunda ciddi bilgiler elde edildiği 

yahut toplantı ya da gösteri yürüyüşü özgürlüğünün 
'korunmasıyla ilgili etkin önlemlerin alınaıbilmösli için 
daha uzun süreye gereksinme duyulduğu durumda, 
toplantı ve gösteri yürüyüşünü 8 günü aşmamak üze
re erteleyeceği gibi, dördüncü madde gereğince 
•saptanan toplantı yeri ile gösteri yürüyüşü yolunu, 
aynı maddenin ilk fıkrasının son cümlesinde yazılı 
süre sınırlaması ile bağlı olmaksızın değişitiırdbilir. 
Bu kararın bir örneği 7 nci maddede öngörülen bildi
riminin alınmasından itibaren en geç 24 saat içinde 
gerekçeli olaralk tertip heyetinin herhangi bir üyöî'irte 
bildirir. 

Tertip heyeti, bu karara karşı, bildirimden başla
yarak 24 saatlik süre içinde, dilekçeyle o yerin Asliye 
Ceza Halkimliğine itiraz edebilir. Bu dilekçeye, mül
kiye amirliği kararının eklenmesi zorunludur. Bu iti
raz, hakimlikçe, duruşma yapilmalksızın evrak üzerin
de incelenerek 24 saat içinde karara bağlanır, verilen 
ıkarar hemen tertip heyetinin herhangi bir üyesine ve 
o yerin mülkiye amirliğine bildirilir. İtiraz üzerine 
verilen bu karar kesindir. Maihlkeme ancak itirazın 
'kabulü veya reddi yolunda karar verebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan: 
siyasi partilerin yapacağı toplantı ve gösteri yürüyüş
leri hakkında bu maddenin birindi fıkrası dışındaki 
hükümleri uygulanmaz. 

ıBAŞKAN — Okuttuğum madde üzerinde kişisel 
Sayın Gazalcı, Sayın Anadöl, Sayın Günay, Sayın 
Genç, Sayın Arslantaş ve Sayın Köylüoğlu söz iste
diler. 

Grup adına söz isteyen?.. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Ça

lışkan, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Muammer Aksoy konuşacaklardır. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Çalışkan, bu
yurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
i(İçel) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; gru-
hum ve şahsım adına saygılarımı teyiden arz ediyo
rum. 

Muhterem miilletvekilleri, huzurunuzda bulunan 
tasarı metninde şöyle deniliyor : «O yerin mülkiye 
(mülki olması lazım) amiri, toplantı ya da gösteri yü
rüyüşü sırasında şiddet eylemlerine girişileceği veya 
toplantı ya da yürüyüşün şiddet eylemlerine dönüşe
ceği veya toplantı ya da yürüyüşün bozulacağı veya 
yapılmasına veya devamına engel olunacağı yolunda 
ciddi bilgiler elde edildiği yahut toplantı ya da gös
teri yürüyüşü özgürlüğünün-korunması ile ilgili etkin 
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önlemlerin alınabilmesi için daha uzun süreye gerek
sinme duyulduğu durumda, toplantı ve gösteri yü
rüyüşünü 8 günü aşmamak üzere en yüksek mülki 
amir erteleyebilecek.» 

'Değerli üyeler, burada tasarı metninde 4 hal tes
pit edilmiştir ki, bu hallerin vukuunu ciddi alamet-
lerîyle tespit eden mülki amir şu 4 sebepten herhangi 
biri veya birkaçı veya hepsini mevcut gördüğü tak
dirde, ciddi delillere müsteniden toplantı ve gösteri 
yürüyüşünün yapılmasını, 8 günü geçmemek üzere 
erteleyebiiecekti r. 

Ayrıca, iki sebep daha gösteriyor metin; 4 noü 
madde gereğince saptanan toplantı yeri ile gösteri 
yürüyüşü yolunu aynı maddenin ilk fıkrasının son 
cümlesinde yazılı süre sının ile bağlı kalmaksızın 
değiştirebilir, diyor. O da ne? Bu anayasal hakkın 
vazmdak'i maksada uygun tarzda arzusunu bu göste
riyle ifşa etmek durumunda olan topluluğun maksa
dına uygun tarzda gösteriyi yapabilmesini temin için 
idare, «gerekli tedbiri alamadım, süreye ihtiyacım 
vardır» diye bir sebep ileri sürerse, bu halde de 8 gü
nü geçmemek üzere tehir edebilir. Ayrıca, yolunu da 
değiştirebilir, hükmünü getiriyor, huzurunuzdaki bu 
tasarı. 

iBu konuda önemle üzerinde durulacak bir husus 
şudur değerlÜ milletvekilleri : «Bu kararın bir örneği» 
diye başlayan satır dikkatle okunduğunda görülecek
tir ki, idarenin şu yetkileri, yani 8 günü aşmamak' 
üzere erteleme ve yürüyüşün güzergâhının değiştiril
mesi konusu, kazai murakabeye bağlanmıştır. Beşeri 
sistemler içerisinde bulunabilen en sağlam teminat, 
kazaü müessesenin teminat durumuna getirilmesidir. 
Şu huzurunuzdaki metinde bu usul, kemaliyle gerçek
leştirilmiştir. Yani, kısmen siyasi bir merci olan vali
lik, şu arz ettiğimiz sebepler tahtında, 8 günden fazla 
olmamak üzere erteleme hakkını kullanmışsa, yetkisi
ni kullanmışsa veya güzergâhın değiştiirilmesi hakkı
nı kullanmışsa, buna muhatap olan 3 kişilik heyet, 
kendisine tebliğinden itibaren bir gün, 24 saat içe
risinde mahkemeye başvuracak, gerek'çeM olarak diye
cek ki, idaremin aldığı bu karara mesnet olarak gös
terilen gerekçeler yerinde değildir. Bu sebeple asliye 
ceza mahkemesine başvuracak, asliye ceza mahke
mesi 24 saat içerisinde, duruşmasız, evrak üzerinde 
bittetkik karar verecek; /«'itiraz yerindedir» veya «ye
rinde değildir» diye 24 saat içerisinde karar verecek. 
Aslîye ceza mahkemesinin verdiği bu karar kesindir, 
buna göre amel edilecektir. 

Şimdi, şurada bu metnin davet edeceği bir endişe 
olmairrçak lazım gelir. Çünkü, bu yetkinin idare tara

fından kullanılması, kazai kontrola tabi tutulmuştur. 
Eğer kazai kontrola tabi tutulmasaydı, biz bu ko
nuda endişelere herkesten evvel katılırdık. Ama, top
lantı ve gösteri yürüyüşleri Kanununun şu verdiği 
- Anayasada da mevcut - hakkın, kazai murakabe 
tahtında idarenin mesuliyeti altında korumaya mükel
lef olduğu amme intizamı açısından bir ihtiyaç ola
rak zuhur eden şu boşluğun, şu metinle doldurulması 
mümkün olmuştur. Grubumuz bu metnin kabulü is
tikametinde rey kullanacaktır. 

Ayrıca, Yüce 'Meclise şunu arz etmeyi faydalı bu
luyorum : Mahkeme itirazı reddetti veya kabul ettL 
İtirazı kabul ettiği halde aynı gün veya çok kısa bir 
zaman sonra bu gösterinin yapılabilmesi yolu açık 
kalmaktadır. Bu boşluğu doldurmak için partilerara-
sı teşekkül el'iirilen özel komisyonda bir fikir "ileri sü
rülmüş ve hâkim olmuştu; bu toplantıda bulunan ar
kadaşlarımız bunu 'bilebilirler, bunu ben Meclîsin ıt
tılaına saygıyla ve boşluğu, doldurulması muhtemel 
gerekli bir boşluk olarak arz ediyorum, maddenin 
müzakeresi sırasında. O doldurma şu şekilde oluyor
du : Mahkeme, ancak itirazın kabulü veya reddi yo
lunda karar verebilir. Bu karardan 24 saat geçmesin' 
den sonra bu hak kullanılabilir, hükmünün getirilmtesi, 
teşekkül eden komisyonda uygun bulunmuştu. Bu, 
hem bu hakkı kullanan cemiyet veya topluluk için 
ihtiyaç halindedir; çünkü, 24 saat içerisinde ertelenen 
toplantısını muntazam icra etmesi için kendisinin 
muhtaç olduğu bir zamanın verilmesidir; hem de ida
reye, kararının iptali akabinde yapılacak toplantı ve 
gösteri yürüyüşünde tedbiri almak için 24 saatlik 
kendisine, idareye uygun bir zaman verme maksadına 
matuf olmak üzere. Bu konuda hazırlanmış metinde 
bir hüküm de var; ama metinde, tasarıda yok. Ben 
gruplara, konuşmaları üzerine hatırlatmayı bir mil
letvekilli olarak (Şahsım itibariyle yalnız bu konu) ıt-
tılalarına arz ediyorum: «Hâkilmlikçe, o yerin mül
kiye amirliği kararının kaldırılmasına karar verildiği 
takdirde, hâkimlik kararının yukarıdaki fıkra gere
ğince o yerin mülkiye amirliğine bildirilmesinden baş
layarak 24 saat geçmedikçe toplantı ve gösteri yürü
yüşü yapılamaz.» 

Bu tasarıda, mevcut tasarıda, üzerinde konuşma
lar yaptığımız tasarıda bir boşluk vardır. O boşluğu 
da şuradaki okuduğum ifade dolduruyor. Bu konuyu 
Yüce Meclisin takdirine arz ediyorum. Her halü
kârda grubumuz, bu metnin kabulü istikametinde oy 
kullanacaktır, 

Saygılarımı t ey iden arz ediyorum efendim. (AP 
sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mu

ammer Aksoy, buyurunuz. 
CHP GRUBU ADINA MUAMMER AKSOY 

(istanbul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 10 
ncu maddesiyle ilgili olarak yapılan değişiklik, biraz 
önce 7 nci maddede yapılan değişikliğe paraleldir ve 
ikisi bir tüm, bir kül olarak ele alınmak gerekir. Bunu, 
özellikle şu bakımdan belirtiyorum : Bazı arkadaşla-
rımız, özellikle MSP Sözcüsü Sayın Şener, burada 48 
saatin 72 saate çıkarılmasını, bir tür «Hürriyetlerin 
(toplantı hürriyetinin) ciddi bir biçimde sınırlanması» 
olarak nitelendirdi. İtiraf etmek gerekir ki, biz de 
Grup olarak, «Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin, 
mümkün olduğu kadar kısa bir bildirme süresinden 
sonra yapılabilmesi» nden yanayız. Bu, elbetteki Ana
yasanın ruhuna daha uygun düşer. Ama, 48 saatin 72 
saate çıkarılmasının, toplantı ve gösteri yürüyüşlerini 
«Sağlama bağlayabilme» bakımından zorunluluğu 
vardır. Bu noktada, bu ilişkiyi arkadaşlarımız sapta
yamadılar; ortu belirtmek zorundayım; aksi takdirde 
10 ncu maddenin gerekçesi; eski deyimle hikmeti vü
cudu ortadan kalkıyor. 

Biz şimdi 10 ncu maddeye yeni bir unsur getir
dik : Eğer bazı hallerde idare amiri görürse ki, top
lantı ve gösteri yürüyüşüne saldırı yapılacaktır veya 
toplantı veya gösteri yürüyüşü saldırıya dönüşecek
tir; bu takdirde, birtakım önlemler alabilmesi lazım. 
Bu önlemler alabilmesini, kabul ediyor muyuz, etmi
yor muyuz? Toplantı ve gösteri yürüyüşünün bir sal
dırıya dönüşeceği konusunda kuvvetli belirtiler var
sa, bu maksatla bir gecikme kararı verilmesini, top
lantı ve gösterinin belli bir süre geciktirilebilmesini 
kabul ediyor muyuz, etmiyor muyuz? Bunu daha ön
ceki kanun kabul etmiş. Anayasa Mahkemesi bazı 
nedenlerle bozmuş; ama o sakıncaları karşılayacak 
tedbirleri getiriyoruz şimdi. Çünkü, eskiden, bu husus
ta idare amiri 10 günlük bir geciktirme kararı alın
ca, nihai karar talınmış oluyordu. Şimdi ise ilgiliye 
yargı mercilerine başvurabilme olanağı tanındı. Bu 
olanak tanındığı zaman ise kaçınılmaz surette 72 sa
ate gereksinme ortaya çıkıyor. Niçin? 

Başvurdunuz; dedi ki idare amiri, «Toplantıya sal
dırılar yapılacak, bu hususta elimizde ciddi istihbarat 
var.» Bundan dolayı ertelendi. Ama ilgili şahıslar 
bu gerekçeye inanmıyorlar. Kendisine 24 saat içeri
sinde bu karar bildirilecdktir. 24 saati yazalım 
bir köşeye 24 saat içerisinde de ilgili mahke-
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meye başvurabilecek. Bir 24 saat daha ekledik; 
etti 48. 24 saat içinde de mahkeme karar ve
recek. E, ne oldu? Zorunlu olarak 72 saate çıktı. 
Bundan dolayıdır ki, 48 saati 72 saate çıkarıyo
ruz. Bir kere 72 saate çıkarmamız, «Mahkemeye baş
vurabilme olanağı tanınmasının kaçınılmaz sonucu» 
dur. Onu kabul etmediğimiz takdirde, esas hürriyet 
bu takdirde keyfi bir şekilde kısıtlanabilir. Çünkü 
idare amiri kararını verdi mi, bütün toplantılar 10 
gün geciktirilebilecektir. İşte biz, bunu önlemek için 
72 saat önce haber versin ki, yargı merciine de baş
vurularak düzeltilebilsin diyoruz. Birinci nokta bu-
dur< 

Şimdi gelelim bizim bu maddedeki - genel olarak 
kabul etmemizin - değişiklik istemlerimize. İki nok
tada değişiklik istiyoruz ki, bu, Cumhuriyet Halk 
Partisinin şiddet hareketlerine karşı getirilen önlem
lerin etkili olmasını isteme konusunda ne kadar sa
mimi olduğunun en açık delilidir. Bugün huzurunuza 
getirilmiş olan İçişleri Komisyonunun metnine göre, 
mahkeme eğer idare amirinin vermiş olduğu kararı 
bozacak olursa, toplantının derhal yapılması gerek
mektedir; metin böyledir. 

Eğer, biz iktidarda değiliz, iyi ya, iktidar bir çık
mazla karşı karşıya kalsın, diye düşünecek olsaydık, 
bu metni aynen kabul ederdik. Hayır, biz aynen ik-
tidardaymışçasına «(hükümet tasarısı metninde bu
lunup sonradan İçişleri Komisyonunda çıkarılan şu 
fıkra eklensin» diyoruz. Hâkimlikçe o yerin mülkiye 
amirliği kararının kaldırılmasına karar verildiği tak
dirde, hâkimlik kararının yukarıdaki fıkra gereğince, 
o yerin mülkiye amirliğine bildirilmesinden, başlaya
rak 24 saat geçmedikçe toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapılamaz. Çünkü idare amiri, 1 s'aat kalmışsa nasıl 
gerekli tedbiri alacaktır? Tedbir alamayacaktır. Ge-* 
reken önlemleri alamadığı takdirde de, anarşik birta
kım hareketler, daha doğru deyimiyle şiddete baş
vurma hareketleri kendisini gösterecektir. İşte. biz, 
sanki iktklardaymışcasına - çünkü şiddet hareketleri 
likiidarıyla, muhalefetiyle bütün pafltlil'erli ilgilendiren 
ve bütün partilerin istememesi gereken bir olay ol
duğu içindir ki - onu önleyebilecek idari tedbirin 
gelmesini sağlama amacıyla maddeye bu fıkranın ek
lenmesini istedik. 

Biraz önce konuşan Sayın AP Sözcüsü arkada
şımız da bu öneriye katıldığını söyledi yanlış anla
madıysam. Bundan dolayı da, teşekkürlerimizi bu
rada kendisine duyurmak isterim. 

İkindi bir noktada daha ayrılmaktır Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu, eldeki komisyon metnliniden, 
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O da, siyasal partilerin, birinci fıkra dışında, yani 
72 saat önce başvurma hükmü dışında, erteleme ba
kımından bir istisna oluşturduğu yolun'daîki hüküm
dedir. Türkiye Büyük Milleft Meclisliınde grubu bu
lunan siyasi partilerin yapacağı toplantı ve gösteri 
yürüyüşlerinin, istisnanın kapsamı içerisine girmesi 
öngörülmüştür. Grubumuz, bu noktada siyasal par
tilere karşı eşitçi, eşitlikçi bir davranışın doğru ol
duğu kanısındadır. Hiç şüphe yok kli, bu noktalarda 
bir öneriye % lüO'lük bir kesüınlikle Anayasaya ay
kırıdır ya da Anayasanın içindedir denilemez. Bu 
Anayasamız bakımından çeşitli görüşleri savunabil
me olanağı vardır. Tüm siyasi parelere de bu olanak 
tanınabilir. Son seçimlerde %s 5'i elde etmiş olan par
tiler 'bakımından, da bir istisna yapılabilir. Veya bir 
önceki seçimlerde seçimlere kaltılmış (yani Seçim Ka
nununun teknik deyimiyle seçimlere katılmış) parti
lere de bir istisna tanınabilir ya da duyduğumuza 
göre bir önerge getirilecekmiş; Parlamentoda (Tür
kiye Büyük Millet MecMnde) temsilcisi bulunan 
partilere bu hakkın tanınimiası tezli de savunulabilir. 
Ama 'biz, bütün bu ayrımların biraz yapay olduğu 
kanısındayız. Hele hele duyduğumuz gibi Parlamen
toda bir tane temsilcisinin bulunması halinde o par
tinin istisnanın şümulüne girmesi yolundaki görüşü, 
en zayıf bir görüş olarak kabul ediyoruz. Hadi gru
bun bir anlamı var, % 5'iin bir anlamı yâr, son seçimler
de partilinin seçime katılmış olmanın yine bir anla
mı var. Çünkü, siyasal partilerin bir kısmına, Ana
yasamıza göre bazı özel haklar tanınmıştır. Değin
miş olduğum % 5 oyun veya seçimlere katılmanın 
radyoda konuşma bakımından yahut da Hazineden 
kendilerine yardım yapılması bakımından, bir fark 
tanınmıştır. Ama, Parlamentoda bir temsilcisi bulun
ma, niiçin bir ayırım konusu yapılmaktadır? Ben en 
son bunu anlayabilmekteyim; daha doğrusu anlaya
mamaktayım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşü şu
dur : Mademki Anayasamızın 56 ncı maddesinde 
«ister iktidarda olsunlar, ıJslter muhalefete olsunlar, 
bütün siyasi partilerin demokratik düzenin vazgeçil
mez bir parçası olduğu» dile getirilmiştir, o halde, 
böyle bir istisna yapılacağına, derneklere ve düğer 
kuruluşlara tanınmayan bir istisna söz konusu olaca
ğına göre, bunun hem Anayasanın 12 nci maddesindeki 
eşitlik esası hem de 56 ncı maddesindeki siyasi par
tilerin demokrasimizin vazgeçilmez unsuru olduğu yo
lundaki kural (ikisinin birden) gözönünde bulunduru
larak yapılması gerekir. Grubumuzun görüşü bütün 

siyasal partiler bakımından böyle bir istisnanın tanın
masının daha demokratik ve Anayasamızın mantığına 
daha uygun olacağı yolundaidır. Grubumuz bu görüşü 
savunmaktadır ve her iki noktada da birer önerge ver-
miştiı'. 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Aksoy. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Gerek mah

kemenin, idare amirinin vermiş olduğu erteleme kara
rını kaldırmasından sonra 24 saat içerisinde toplantı
nın yapılabileceği konusunda, gerek siyasal partilere 
tanınmış olan istisna hükmünün istisnai bir nevi ay
rıcalığın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu olan 
partilere değil, bütün siyasi partilere tanınması konu
sunda birer önerge verilmiştir. Bu önergelerimizin 
desteklenmesini rica etmekteyiz. 

Sayın Başkanım, müddetim dolmuş mudur? 
BAŞKAN — Bir dakika geçti süreniz efendim. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Teşekkür 

ederim efendim. O halde bağlıorum. 

Arkadaşlar, küçük bazı ayrılıklar yüzünden bu ka
nunlara, (son derece önemli olan bu önlemlere) farklı 
oylar vermeyin! Çoğunlukla değil oybirliği ile bu hü
kümleri çıkarabilmek için, tamamen makul ölçüler 
içerisinde olan şu iki önerimizden zaten birincisini 
Sayın Adalet Partisi sözcüsü benimsediğini söylemiş
tir. Şu ikinci noktayı da benimsemeleri sayesinde, bu 
madde, bu çerçeve madde oybirliği ile kabul edilebile
cektir. Onun için bu önerimize katılmasını, özellikle 
Adalet Partisinden rica etmekteyim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal, buyurunuz efendim. 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tekrar hu
zurlarınızı işgal ettiğimden dolayı müsamahanızı rica 
ediyorum; ancak bir vazife yapma zarureti içinde ol
duğum için, düşüncelerimi arz etmeye çalışacağım. 

Siyasi partilerde yıllar yılı Türkiye'de şu hastalık 
var: Kendisini daima iktidarda kalacakmış gibi düşü
nüyor. Bu düşünceyledir ki Halk Partisi bu kanun ta
sarısını verdi, ömrü vefa etmedi. Şimdi aman neler 
olacak diye feryadı figan ediyor. 

Şimdi aynı psikoz - bir iddia olarak söylemiyorum, 
sadece bir sesli düşünce olarak ifade ediyorum - Ada
let Partisi iktidarında da varsa, bu yanlışlık olur. Çün
kü yarın bu getirdiğiniz madde sizlin istemediğiniz bir 
iktidar elinde son derece kötü kullanılır, son derece 
zararlı neticeler doğurur. 
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Kanun tasarısının en mayınlı bölümünle şu andan 
İtibaren girdik. Hürriyetler bakımından ifade ediyo
rum, dernıekler bakımından ifa'de ediyorum, idarenin 
tarafsız olmaması halinde ifade ediyorum. Eğer Ada
let Partisi devamlı kendisinin iktidarda kalacağı fik
riyle bu maddeleri işliyorsa yanlışlık olur. Çünkü vak
tiyle Adalet Partisi en kuvvetli zamanında «Ben ikti
darda kalacağım» diye Cumhuriyet Halk Partisini bile 
şu merkeze oturttu, hâlâ Halk Partisi bu merkezde 
oturur ve merkez partisi gibi de bazen görüşler söy= 

Neden merkez partisi gibi görüşler söylüyor? Şu 
maddede dernek hürriyetlerinin canına okuyoruz da, 
Siyasi partilerin hangilerine bu maddeyi tatbik ettir-
miyetim diye Cumhuriyet Halik Partili arkaldaşlarımız 
bunu konuşuyor, dernek hürriyetini konuşmuyor. 
Dernek hürriyeti de siyasi parti hakları kadar önemli
dir. Çünkü Siyasi Partiler Kanununun bazı bölümle
ri, derneklerin mihrak olma bölümleri siyasi partilere 
de uygulanıyor. 

Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım, şu madde
yi konuşurken 12 M art'ta memur sendikalarını kapat
tıktan sonra her türlü kongrede sendikal özgürlük di
ye konuşuyorsunuz, ama bunu söylediğimizde mah
cup oluyorsunuz. Şimdi dernek hürriyeti için de aynı 
şeyleri söylüyorum; madem tutarlı olacağız, siyasi 
partiler için tanıdığımız hürriyetleri, kanunların ni
zamların içinde anarşiye karşı olan ciddi derneklere 
do tanıyacaksınız. 

Şener Battal ne söylüyorsun? Söyliyeyİm, şu mad
dede neler var: Fark edin Adalet Partili arkadaşla-
rıım, bu madde Halk Partisi zamanında geçseydi, Halk 
Partisinin siya'si iktidarının emrindeki vali ve kayma
kam hürriyetçi bilmem hangi kuruluş diye AP'ye sem
pati duyan veya Halk Partisine karşı olan kuruluşun 
yapacağı mitingi Balgat yoluna gönderecekti, Solfa-
sol köyüne gönderecekti; sözgelimi kendi mitingini 
de, TÖb - Der'in mitingini de Kızılay'da yaptıracaktı. 
Bu madde, onun taraflı maddesidir. 

öyle «cek»'li, ihtimali! şeyler var ki, toplanltınırı öz
gürlüğünü kbruyamayaciağım derse kaymakam veya 
vali, hadi bakalım 8 gün sonra, 72 saatle 3 gün da
ha 11 gün. Ondan sonra Cumartesi, Pazar ise, mü
racaat iki gün daha uzayacak, onüç gün. Halk Par
tililerin misalini vereyim: 12 nci Filoyu protesto ede
ceksiniz, Filo gelmiş limanda bekliyor, Amerikan bay
rağını dalgalandırdı, ondan sonra siz kalkacaksınız, 
miting hürriyetinden bahsedeceksiniz. (»MSP sırala
rından alkışlar) Onun için, Sayın Demire!'! tebrik edi
yorum; onun gibi bir misal verdim; konu böyle. 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Kopya veriyorsun. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Kopya, kopya. 
Oy almak için ne yapayım kardeşim. 

ÜNAT DEMÎR (Muğla) — Daha 30 sene ikti
dardayız, ona göre konuş. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Efendim, şu an
da Adalet Partisi iktidarının... 

-MUAMMER AKSOY (istanbul) — 1876 Anaya
sasında toplantı yürüyüşü var mı?.. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Konuşuruz hoca, 
konuşuruz; içtima hürriyeti. 

Şiddet eylemlerine girişileceğini haiber alırsa, im
zasız iki tane ihbar gönderir kaymakam, gösterir «Şid
det eylemleri çıkacak» der. <AP sıralarından «.Yap
masın» sesleri) Yapmasın, bunu erkekçe söyleyelim. 
Ben işte bunu istiyorum; erkekçe. Türkiye zor günler 
geçirjyor, biz içtima hürriyetini, toplantı hürriyetini, 
miting hürriyetini kaldırdık diyelim, bunu erkekçe 
söyleyelim; ama, bunu söylerken iki tane genç çocuk 
Heyecanla «yaşasın demokrasi» diye bağırdığı için onu 
hapishaneye gönderir, tecil etmezsek, oradaki mah
kûmların dejenerasyonuna maihkûm edersek, iki sene 
hapis.;. Geçenlerde şu Maraş olaylarının yıldönümü 
diye birtakım öğrenciler görüldü. Bizim Garp Baş-
kanvekilîmiz Hasan Aksay Beyin kızını da sıkıyöne
tim götürdü, hiç'bir şey yoktu. Türkiye'de yığın suç-
lar( konusunda ceza hukukunda boşluklar var. BU 
işin prövakatörleri, liderleri, önderleri oradan yöne
tir, iki tane saf çocuğu itekler, ondan sonra hapisha
neye sizin evladınız gider. 

Arkadaşlar, bakıyorum neşeniz yerinde. Ben 10 
gündür içimdeki ruh haliyle rahatsızım. Niye rahat
sızım biliyor musunuz? Partiler birbirlerini suçluyor. 
«Sen anarşi paketini elgelliyorsun, o, onu etageÜyör.» 
Bunun üzerine asker de, «Bu kadar birbirini suçlayan 
partiler olursa, zahir bunu onlar engelliyor» diye mek
tup gönderiyor. Bırakınız birbirimizi suçlamayı. Şüh-

Aksini söylüyorum şimdi; şimdi Adalet Partisi ik
tidarda, demin Sayın Buldaflh saydı, «tüit» falan diye 
(bir yığın dernek saydı; o «,tüt»'lü dernekler Solfasol 
yolunda toplantılarını yapsınlar. Onun için siyasi par
tilere şu kadarını verelim diye, kanunların içindeki 
derneklere haksızlık yapmanız doğru değildir; en azın
dan tutarsızlıktır ̂  

Açın 1976 Anayasasını, 100 sene önceki içtima 
hürriyetlerini açınız, şu getirdiğiniz maddelere bakı
nız. Onun için bu maddede neler var; bu maddede 
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lan nasıl düzelteceğiz. Geçenlerde beyanat verdim. 
«O a&kier mektubu, Parlamentonun etkinliğini isteyen 
mektuptur» dedim; şimdi etMîiiiğinizi gösterin. De
mokrasiyi, iyi niyetli topîaatılan koruyalım, anarşistin 
beyni balâsına inelim ne varsa; ama, birbirimizi suç
lamadan. Şu maddede ciddi bilgi alacak, siyasi iktida-
rın emrinfcİeki kaymakam, siyahi iktidarın emrindeki 
vali,-acaba--böyle vali, kaymakam var mı? Yar efen
dim. Bordur Valisi Sayın Demireri son seçimlerde 
kc4Ma$armadı:: Sayın Demirci de protesto etti. Eski 
şehir Valsi de... 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Burdur'u ayıplama. 

BAŞKAN — Saym Battal, süre bitmek üzere ef en
dam, 

SJENER BATTAL (Devamla) - - Hay hay Sayın 
Başkan, 

Eskişehir Valisi de bir partinin genel başkanım 
Eskişehir'de merkezde konuşturdu, Erbakan'ı da Odun 
Pazan'nda konuşturdu. Sizin bu maddede neler var, 
nefer. Şu kaymakamları, şu valiferi dalha bağımsız ha
le getirmenin araştırmasını yapalım da, bu yetkileri 
verelim, 

Arkadaşlarım, ben vazifemi yapıyorum. Bu mad
de, son derece zararlıdır. Bu madde üzerinde sizin 
zekânıza dönük misalleri geliştirmem mümkün, ama 
Zaman sıkıntım var. Onum için, geliniz «kongre eğle
niyor» havasına «girmeden, şu maddeyi ciddi olarak 
ele alalım; düşünelim, düzeltelim ve hürriyetleri, anar
şiyi çözen, ama namuslu insanları anarşistlerle bir 
tutan hükümlerden ayırmamız lazımdır. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim de-
ğerH arkadaşlarım. (CHP ve MSP sıralarından aikış-
iarj 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Battal. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, Sayın Gazalcı söz hakkim bana devretti. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin söz hakkı yok. Devrede
bilmek için söz almanız lâzım. Söz istiyorsanız yaza
rım, ondan donra deivreittiriirim.; 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gruplar adına 
başkaca konuşacak grup kalmadı. Kişisel olarak ko
nuşmalara geçmeden önce 10 ncu maddenin işlemle
rinin sonuna kadar birleşimin uzatılması hususunda 
onayınıza alacağım. Kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. (CHP 
sıralarından «Anlaşılmadı» sesleri). 

Sayın Gazalcı'nın yerine Sayın Akdoğan, buyuru-
. nuz efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Neyi oyladık Sa
yın Başkan? 

BAŞKAN — Efendim, bu 10 nou maddenin iki ki
şisel konuşması var, onu bitireceğiz, işlemini tamamla
yacağım, 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Oylama da için
de mi efendim? 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Madde üzerinde kişisel görüşlerime geçmeden ev
vel bir noktayı belirtmekte yarar görüyorum. Günler
den beri toplum bir beklenti içine itiliyor. Günlerden 
beri toplum televizyonlarla, Saym Başbakanımızın de
meçleriyle, Mecliste görüşülmekte olan kanunların 
üzeremde yoğun bir propaganda yaratılarak, sanki bu 
kanunlar, bu tasanlar geçse ülkede anarşi kökünden 
önlenecek, sanki ülkede anarşi bir anda bıçakla kesi
lir gibi .kesifecekmiş havası yayılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, çoğulcu demokrasilerde de-
mokrafik rejimin sağlıklı İşleyebilmesi böyle olduğu 
gibi, arada bir tökezlenip durmaması için o ülkede 
oluşturulan politikalara geniş halk yığınlarının, geniş 
halk kesimlerinin katkısını katmaya çalışmak, demok
ratik rejimi besleyen en büyük damarlardan biri ola
caktır, hayat damarı olacaktır, kan daman olacaktır. 
Ama bu madde ile görüyoruz ki, anarşiyi önleme adı 
altında, ülkede anarşiye son vereceğiz görüşü altında 
birtakım yasal siyasi partilerin normal fonksiyonları 
engellenmeye çalışılmaktadır. Anayasamızın 56 ncı 
maddesi açıktır. Anayasamızın 56 ncı maddesi, siyasi 
partiler ister muhalefette, ister iktidarda olsunlar de
mokratik rejimin vazgeçilmez unsurlarıdır, der. Şimdi 
bir bakıyoruz görüşülmekte olan bu kanunun bir 
fıkrasıyla Mecliste grupları olmayan siyasi partiler 
bir dernek hüviyetinde görülüyor. Hele hele, eğer o 
önerge gelirse görürüz; Sayın AP'lilerin hazırladıkJan 
önerge doğruysa, Mecliste temsil edilen siyasi parti
ler de buna katılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Doğru beni mazur 
görsünler ama, bu Mecliste bir tek milletvekil'iyle 
temsil edilen bir siyasi partiyi bu yasanın hükmünden 
muaf tutarsak, bunun karşıtı olarak 67 vilayette ör
gütlenmiş bir siyasi partiyi bunun kapsamının dışın
da bırakırsak, bu görüşle anarşi önlenmez. Eğer bu 
görüşten gidersek, eğer meselelere tek gözle bakarsak, 
eğer meselelere «at gözü» ile bakarsak, işte toplumun 
beklenti halinde olduğu bu yasa amacına varamaz. 
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Değerli arkadaşlarım, o zaman yine bir kaygımı, 
bir kuşkumu da belirteyim; eğer Mecliste bir tek kişi 
ile temsil edilen siyasi partilere bu hak verilirse, ya
rın korkarım ki, burada çok siyasi partilerde temsil 
edilir duruma gelir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bağlamak is
tiyorum : Bütün bunları anarşiyi önleme gerekçesi 
sayamayız. Anarşiyi önleyeceğiz gerekçesiyle, demok-

" ratilk rejimin vazgeçilmez unsurları olan siyasi parti
leri birer dernek, hatta o dernekleri de burada belirli 
bir şekilde .kısıtlamaya getirdiğimiz şekliyle, onları 
bir dernek haline getiremeyiz. Eğer bir ülkede siya
sal iktidarların oluşmasında olsun, eğer o ülkede sos
yal ve ekonomik politikaların oluşmasında olsun, ge
niş halk yığınlarının sözü geçmez ise, geniş halk yığın
larının bilgisi alınmazsa, geniş halk yığınlarının de
mokratik hak ve özgürlüklerini kullanarak ülkenin çı
karları doğrultusunda görüşlerini söyleme yolu en
gellenirse, işte o zaman ülke bir kaosa sürüklenir, işte 
o zaman ülke anarşiye sürüklenir, işte o zaman nor
mal yollardan söylenemeyen birtakım sözler birtakım 
fikirler yer altında birtakım illegal örgütler tarafın
dan söylenmeye çalışılır. 

Bu görüşlerle hepinize saygılar sunuyorum. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akdoğan. 
Sayın Anadol, buyurunuz efendim. 
KEİMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Yüce Meclisin saygıdeğer üyeleri; 

Görüşmekte olduğumuz madde ile ilgili Hükümet 
teklifine bakıyorum, madde yazılı hepinizin önünde, 
Adalet Komisyonunun kabul ettiği metne 'bakıyo
rum, burada bir fıkra ilave edilmiş; «Türkiye Büyük 
İMillet Meclislinde grubu bulunan siyasi partilerin ya
pacağı toplantı Ve gösteri yürüyüşleri hakkında bu 
maddenin 1 nci fıkrası dışındaki hükümleri uygulan
maz» diyor. 

İBu madde, saygıdeğer Adalet Partili arkadaşlarım, 
sizin için şanssız bir madde. Şöyle : Günlerden beri 
bu mikrofondan gerek Adalet Partisi adına, gerek 
şahsı adına konuşan değerli arkadaşlarım, şunları 
söylüyorlardı; «Kendi Hükümetinizin getirdiği bir ön
lem paketine yasa demetine biz sahip çıkıyoruz, siz 
niye sahip çıkmıyorsunuz? Ne olur, sizin Hükümeti
nizin 'getirdiği şu önerileri işbirliği yapalım, btir an 
önce yaisalaştıralım» diyorsunuz. 

Şimdi ben size aynı ricada bulunuyorum; lütfen, 
bizim Hükümetimizin getirdiği öneriye sahip çıkın. 
Madem, anarşiyi önlemenin tek çaresi budur diye, 

gerçek dışı bir kamuoyu yaratıyorsunuz, günlerce 
televizyon ekranından gazete sütunlarından demeç
ler üzerine demeçler veriyorsunuz; rica ediyorum siz
den, Hükümetin getirdiği şu maddeye hayır demeyin. 

Ha. «yalvarma» ya. gelince; Sayın Demıirel ya
nılmıyorsam, dün akşam televizyonda dikkatle izle
meye çalıştım, şöyle bir cümle sarfetti aklımda mealen 
kaldı; «Biz onların Hükümetinin getirdiği teklifleri 
yasalaştırmaya çalışıyoruz. Anarşiyi önlemenin yolu 
budur, ille yalvarayım mı? Yalvarmam mı lazım?» 
dediler televizyonda, yanlış anlamıyorsam. 

Şimdi Sayın Derriirerin ve partisinin içtenliğini 
ortaya koyan madde önünüze gelmiştir arkadaşlar. 
Eğer anarşi, örneğin Sayın Feyzioğlu'nun partisini, 
Sayın Sükan'ın partisini, Sayın Boran'ın partisini, 
Sayın Kaçmaz'ın partisini Parlamentoda 1 kişiyle 
tems'il edilen veya dışarda faaliyet gösteren partile
rin toplantısını, kahveciler derneğiyle önün toplan
tısıyla aynı işleme koymakla anarşi önlenecekse, bu
na inanıyorlarsa kendileri, bu maddeye biz de eyet 
diyelim. 

Arkadaşlar, açık bir şeyi ortaya koyalım : Anar
şiyi, terörü ortaya koyanlar inkâr etmiyorlar. Adam 
öldürüyor, üstünde bir kâğıt, «'Marksist Leninist Pro
paganda Birliği', ben öldürdüm» diyor. Bir başka 
cinayet işleniyor gazete bürosuna Acilciler telefon 
ediyor «Biz üstleniyoruz, biz yaptık bunu», diyorlar. 
Aynı şekilde, Türkçü İntikam Tugayı, Esir Türkleri 
Kurtarma Ordusu... 

Bakın Sayın Demirel, biz hem onları söylüyoruz 
hem öbürlerini söylüyoruz. Ama siz, o cezaevinden 
kaçanların, cezaevinden kaçarken yakalanıp bir baş
ka cezaevine, köyünün 15 kilometre ötesine nakledi
len cezaevinden kaçan Alpaslanlar'ın, Mehmet Ali 
Ağca'iarın anarşiyi teşvik ettiğini bir türlü kabul et
miyorsunuz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Değerli arkadaşlarım, siyasi partiler Anayasamı
za göre, 56 ncı maddeyi okuyorum : «Vatandaşlar, 
siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme 
ve çıkma hakkına sahiptir. 

Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulur ve 
serbestçe faaliyette bulunurlar. 

Siyasi partiler, ister iktidarda ister muhalefette ol
sunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez un
surlarıdır» (AP sıralarından gürültüler)' 

Şimdi son fıkrayı okuyorum : Siyasi partilere bir 
yerde ayrıcalık tanımış Anayasa : «Son milletvekili 
genel seçimlerinde muteber oy sayısının en az yüzde 
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beşini alan veya bu seçimlerde Millet Meclisinde 
grup teşkil edecek sayıda milletvekilliği kazanmış 
bulunan siyasi partilere, devletçe yapılacak yardım 
kanunla düzenlenir.» 

Yani Anayasa bu Mecliste grubu bulunan parti
lere dışardaki partilerden bir tek ayrıcalık tanımış : 
Hazine yardımı. Onun dışında ayrıcalık yapamazsı
nız. Siyasi partileri 1 noi sınıf parti, 2 nci sınıf parti 
şeklinde ayıramazsınız. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Meclise girecek ka
dar başarılı olmalıdırlar. 

KEMAL ANADOL (Dievamla) — Ve arkadaşlar 
anarşiyi önlemek istiyorsanız, «diyalog» diyorsunuz, 
konuşalım; toplumdaki fikir akımları Parlamentoya 
yansımadığı takdirde, muhalefet Parlamentonun dışı
na çıkar, yeraltına iner; işte, asıl o zaman terör baş
lar, asıl o zaman anarşi başlar. (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Anadol, bitiriniz lütfen. 
KEMAL ANADOL ı(Devamla) — Demokrasiye 

gerçekten inanan, toplumda huzuru sağlamaya ger
çekten inanan kişiler, gerçek terör örgütlerinin üze
rine yürürler. Anayasamıza göre demokrasinin vazge
çilmez unsuru olan partilere düşman olmazlar. Bi-
züm Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun önerisine 
katılırsanız, gerçekten anarşiyi önlemeye inandı -
ğınıza, gerçekten demokrasiye 'inandığınıza inanaca
ğım. Aksi halde bütün bu çabalar 'bir senaryodan 
'başka bir şey değildir. Kamuoyunu aldatmaktan baş
ka ;bir şey değildir. 

'Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Anadol. 
Maddeye ilişkin önergeler var, okutacağım efen

dim. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasa
rısının çerçeve 4 ncü maddesi içindeki 10 ncu mad
denin ; kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya Erzurum 
^erier Battal Korkut Özal 

(İstanbul Urfa 
Felimİ Cümalıoğlu Salih Özcan 
Kahramanmaraş Yozgat 

Hasan •SeyMıanoğlu Hüseyin Erdal 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 sıra sayfsında kayıtlı, Ka

mu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Ba

zı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni 
Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
4 ncü maddesinde yer alan 171 sayılı Kanunun değişik 
10 ncu maddesine aşağıdaki fıkraların eklenmesini 
saygıyla öneririz. 

Burdur Aydın 
Cemal Aktaş , Muharrem Sökeli 

Bolu Denizli 
Halûk Karabörklü Adnan Keskin 

Gaziantep Gaziantep 
-Celâl Doğan Ekrem Çetin 

Madde 10. — (Ek fıkralar :) 
O yerin mülki âmiri, toplantı ya da gösteri yürü

yüşü sırasında şiddet eylemlerine girişileceği veya 
toplantı ya da yürüyüşün şiddet eylemlerine dönüşe
ceği veya toplantı ya da yürüyüşün bozulacağı veya 
yapılmasına veya devamına engel olunacağı yolunda 
ciddi bilgiler elde edildiği yahut toplantı ya da gös
teri yürüyüşü özgürlüğünün korunmasıyla ilgili etkin 
önlemlerin alınabilmesi için daha uzun süreye gerek
sinme duyulduğu durumda toplantı veya gösteri yü
rüyüşünü 8 günü aşmamak üzere erteleyebileceği gibi, 
4 ncü madde gereğince saptanan toplantı yeri ile 
gösteri yürüyüşü yolunun aynı maddenin ilk fıkrası
nın son cümlesinde yazılı süre sınırlamasıyla bağlı 
olmaksızın değiştirebilir. 

Bu kararın bir örneği 7 nci maddede öngörülen 
bildirimin alınmasından itibaren en geç yirmidört 
saat içinde gerekçeli olarak tertip 'heyetinin herhangi 
'bir üyesine bildirilir. 

Tertip heyeti, bu karara karşı, bildirimden başla
yarak yirmidört saatlik süre içinde, dilekçe ile o ye
rin asliye ceza hâkimliğine itiraz edebilir. Bu dilek
çeye, mülki amirliğin kararının eklenmesi zorunlu
dur. Bu itiraz, hâkimlikçe duruşma yapılmaksızın 
evrak üzerinde incelenerek yirmidört saat içinde ka
rara 'bağlanır. Verilen karar hemen tertip heyetinin 
herhangi bir üyesine ve o yerin mülki amirliğine 
bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Mah
keme ancak, itirazın kabulü veya reddi yolunda ka
rar verdbilir. 

Hâkimlikçe, o yerin mülki amirliğinin kararının 
kaldırılması kararlaştırılırsa, bu kararın yukarıdaki 
fıkra gereğince o yerin mülki amirliğine bildirilme
sinden başlayarak yirmidört saat geçmedikçe toplan
tı ve gösteri yürüyüşü yapılamaz. 

Siyasi paftalerin yapacağı toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hakkında bu maddenin birinci fıkrası dı
şındaki hükümler uygulanmaz.» 
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Sayın Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan yasanın 4 ncü maddesinin al- I 

tındaki 10 ncu maddenin sondan ikinci paragrafı I 
olarak «Hâkimlikçe o yerin mülki amirliği kararının I 
kaldırılmasına karar verildiği takdirde, hâkimlik ka- I 
rarının yukarıdaki fıkra gereğince o yerin mülki amir- I 
ligime bildirilmesinden başlayarak 24 saat geçmedik- I 
çe toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamaz» hükmü- I 
nün eklenmesini teklif ederiz. I 

Tra'bzon Trabzon I 
İbraihiım Vecdi Aiksakat Kemal Cevher I 

Aydın Kırşehir I 
IBühiç Tozkoparan Mustafa Eşrefoğlu I 

İçel 
Ramazan Çalışkan I 

iBAŞKAN — Önergeleri aykırılığına göre işleme j 
koyacağım efendim. I 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Efendim, önergem 
hakkında söz istiyorum. I 

'BAŞKAN — Anlamadım efendim?.. 
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Komisyona sor

duktan sonra önergem hakkında söz istiyorum efen- I 
dım. I 

İBAŞKAN — İşleme koyarken söz veririm efen- I 
dim. I 

Sayın Şener Battal ve arkadaşlarının önergesi bu I 
maddenin metinden çıkarılmasını öneriyor. I 

'Sayın Komisyon?.. I 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılmı
yoruz. I 

BAŞKAN — Öneriyi onayınıza sunuyorum. Ka- I 
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiış- i 
tir. 

Sayın Cemal Aktaş ve arkadaşlarının önergesi : I 
«Madde 10. — 
O yerin mülki amiri, toplantı ya da gösteri yürü- I 

yüşü sırasında şiddet eylemlerine girişileceği veya I 
toplantı ya da yürüyüşün şiddet eylemlerine dönüşe- I 
ceği veya toplantı ya da yürüyüşün bozulacağı veya I 
yapılması veya devamına engel olunacağı yolunda I 
ciddi bilgiler elde edildiği yahut toplantı yahut da I 
gösteri yürüyüşü özgürlüğünün korunmasıyla ilgili I 
etkin önlemlerin alınabilmesi için daha uzun süreye I 
gereksinme duyulduğu durumda toplantı veya gösteri I 
yürüyüşünü sekiz günü aşmamak üzere erteleyebile- I 
ceği gibi, 4 ncü madde gereğince saptanan toplantı 
yeri ile gösteri yürüyüşü yolunu aynı maddenin ilk I 
fıkrasının son cümlesinde yazılı süre sınırlamasıyla | 
bağlı olmaksızın değiştirebilir. | 
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Bu kararın bir örneği 7 nci maddede öngörülen 
bildirimin alınmasından itibaren en geç yirmidört 
saat içinde gerekçeli olarak tertip heyetinin herhangi 
bir üyesine bildirilir. 

Tertip Heyeti, bu karara karşı bildirimden başla
yarak yirmidört saatlik süre içinde, dilekçeyle o 
yerin asliye ceza hâkimliğine itiraz edebilir. Bu di
lekçeye, mülki amirliğin kararının eklenmesi zorun
ludur. Bu itiraz, hâkimlikçe soruşturma yapılmak
sızın evrak üzerinde incelenerek yirmidört saat için
de karara bağlanır. Verilen karar hemen tertip he
yetinin herhangi bir üyesine veya o yerin mülki ami
rine bildirir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. 
Mahkeme ancak itirazın kabulü veya reddi konusun
da karar verebilir. 

Hâkimlikçe, o yerin mülki amirliğinin kararının 
kaldırılması kararlaştırılırsa, bu kararın yukarıda 
fıkra gereğince o yerin mülki amirliğine bildirilme
sinden başlayarak yirmidört saat geçmedikçe toplantı 
veya gösteri yürüyüşü yapılamaz. 

Siyasi partilerin yapacağı toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri hakkında bu maddenin birinci fıkrası dışın
daki hükümler uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, teklif edenler kimler, imzaları lütfen okutur 
musunuz? 

BAŞKAN — Önerge metnini de okuttum efen-
ıdim, imzaları daha evvelce okutmuştum Sayın Aktaş 
ve arkadaşları. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Kabul 
ediyoruz efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Önergeyi Yüce Heyetin onayına sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Arkadaşlarımın 
arasında çok büyük fark var efendim. Lütfen ayağa 
kalkarak ve sıraları doldurarak kabul edenler işaret 
buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bir başka önerge var, okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan yasanın 4 ncü maddesinin al
tındaki 10 ncu maddenin sondan 2 nci paragrafı ola
rak «Hâkimlikçe o yerin mülki amirliği kararının 
kaldırılmasına karar verildiği takdirde, hâkimlik 
kararının yukarıdaki fıkra gereğince o yerin mülki 
amirliğine bildirilmesinden başlayarak 24 saat geç-
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medikçe toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılamaz» 
hükmünün eklenmesini teklif ederiz. 

Trabzon Trabzon 
ibrahim Vecdi Aksakal Kemal Cevher 

Aydın Kırşehir 
Behiç Tozkoparan Mustafa Eşrefoğlu 

İçel 
Ramazan Çalışkan 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katıl
mıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Önergeyi onayınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir efen
dim. 

10 ncu maddeyi değişik biçimiyle onayınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, görüşmelere kaldığımız yer
den devam etmek ve gündemde yer alan diğer kanun 
tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 15.1.1980 
Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 19.28 

»o~« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

28 NCİ BİRLEŞİM 

10.1.1980 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
a 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 % 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
1. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An

kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifli ve Milli Eğitim, Milli Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 6 . 1979) 

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

3. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal' 
MI, subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst de
rece verildbiimesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hak
kında Kanun Teklifi ve Sıvajs Milletvekili Azimet 

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

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) (Dağıtma tarihi : 
23 . 10 . 1979) 

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

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

X 7. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişik!ük 
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 Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine dalir Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

9. —• Yalvaç İlçesi, Debhağlaır Mahallesi, Hane 
21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Oaylı'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi: 14 .2 . 1978) 

(X) Açık oylamaya tabi işler* 



10. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 
oğlu, Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı: 14) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1978) 

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

12. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15"te 
kayıtlı Yusuf oğlu, Şakİ'beMen 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 İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34*te kayıtlı İsmail oğlu, Düriye'den ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

114. — Devlet Memurlarının disiplin cezalarının 
affına dair kanun teklifinin reddi hakkında C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisli 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-
himoğlu'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 mad'desine 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 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
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j (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) 

-18. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddine dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C Senatosu S Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

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

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

21. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi: 7.3.1978) 

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. — Sııvas Milletvekili Azimet 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 değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 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; G. Senatosu: 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı: 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

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
yılı Hicriye ilker'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. — Milli Savunma eski Balkanı llhami 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 İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'in 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 Baılta'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 Seçıiılıen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi ve 7 arkadaşının, 359 sayılı 
TRT Kanununun 29 . 2 . 1972 tarih ve 1568 sayılı 
Kanunla değiştirilen 47 nci maddesinin değiştirilme
sine ve bu Kanuna bir geçici madde eklenmesine dair 
Kanun Teklifi ve Plan Komisyonu Raporu. (2/130) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 18 . 5 . 1978) 

32. — Balıkesir Millet vekili Cihat Bügeham'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. Senatosu Cumihurıbaş'kanınca seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi.: 7 . 6 . 1978) 

34. —̂ Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan 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. — AM Ulusoy'un, özel affına dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Dartak' 
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) 



38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'm, 
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 dalir 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

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

41. — Kütahya Milletvekili Nizamıettin Çoban ve 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda £,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 . 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 Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 ncı 
maddesinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine dair Ka
nun Teklifi ve Milli Eğitim ve Plan komisyonları ra
porları. (2/142, 2/566) (S. Sayısı : 133) (Dağıtma ta
rihi : 22 . 6 . 1978) 

45. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Sümerbank'a bağlı Sivas Çimento Müessesesinin 
T. Çimento Sanayii TAJŞ'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) 

4 — 

• 46. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usuma ile 
I Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, basın yolu ile 
I işlenmiş suçların affı hakkında Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu. (2/357) (S. Sayısı : 136) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 6 . 1978) 

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

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 Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa
yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 
komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

50. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, imar 
affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 
(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

53. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, Haine 
I 32, Cilt 44, Sayfa 33'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
I 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) 

I 54. —• Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 

J Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . . 1956 



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

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

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

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

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

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

60. — Karadenıiız Teknik Üniversitesi Adıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ile C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi MM Eğitim 
Komisyonu Raporu. (M. MecMsi : 2/141; C. Sena
tosu : 2/138) (M. Meclisi S. Sayısı : 55'e 1 nci ek; 
C, Senatosu S. Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
5.24979) 

61. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasansı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
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ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5.2.1979) 

X 62. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
I 16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi-
I rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
j 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'nİn, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 

I Faruk Demirtola'nın, İzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 

I 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 arkadaşımn, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690* 2/1, 2/11, 2/13, 

I 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,: 

I 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) 

63. — Trabzon Milletvekili Adil Alli Oinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızıhşık'ın, 15,5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları. (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8,2.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi isler. 



64. — Kastamonu Milletvekili Sabrı Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8,2.1979) 

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

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

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

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

69. — Yunak İlçesi, Hacıfakılı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 8 7'de nüfusa kayıtlı İsmail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiye- I 
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[ tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
î yonu Raporu. (3/558) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tari

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

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

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) 

72. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz'in, 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ile 15 arka
daşının, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ile 3 arkada
şının, Fındık Tarımı Hakkında Kanun teklifleri ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S, Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18.5.1979) 

73. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ile Yıl
maz Balta'nın, Divanbakırlı Gemisi Mürettebatının 
Özel Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu, (2/655) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
24 s 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 İlişkin Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4.6,1979) 

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

X 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 İş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S, 
Sayısı : 36Q) (Dağıtma tarihi : 4 s 6 . 1979) 

77. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Ko-



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

78. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 
ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının Millet Meclisince kabul edilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişiiıidüklerte ilişiklin Milfet Meclisi Plan 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/153; C. Senato
su : 1/624) (M. Meclisi S, Sayısı : 143'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi: 7.6.1979) 

79. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
5434 sayılı Türküye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununa 3 Geçici Madde ile 1 Ek Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 sayılı Kanunun Geçıici Maddeleri
nin Ek Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Değişik
lik. Yapılmasına Dair 2161 sayılı Kanuna ©ir Ek Mad
de Eklenmesine 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 Abdulmuttal'ip 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 komlisyonları rapor
ları. (1/170) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

83. — Osman Kızılktıyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
<l/286) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

X 84. — 21.6.1927 günlü ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa kimi ek maddeler ve bir geçici 
madde eklenmesine ilişiklin Yasa Tasarısı ve Milli 
Savunma ve Plan komisyonları raporları. (1/273) (S. 
Sayısı : 368) (Dağıtma tarihi : 13.6.1979) 

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

(X) Açık oylamaya tabi işler, 

ve İçişleri, 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'nlin, 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşletmem 
leri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun Teklifi ve Sakarya Milletvekili Barbo-
ros Turgut Boztepe 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 Dilaver 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 maddesinlin 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 iliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 . 1979) 

91. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
40 ncı 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) 




