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A) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Tek

noloji Bakanlığı bünyelerinde bulunan Teşvik 
ve Uygulama Genel Müdrülüklerinin, yeniden 
kurulması öngörülen Başbakanlık Teşvik ve 
Uygulama Dairesine bağlanmalarının uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi. (3/910) 

2. — Başbakanlık bünyesinde bir Yaban
cı Sermaye Dairesi kurulması ve 6224 sayılı 
Kanun ve bu Kanunu değiştiren kanunlarla 
Maliye ve Ticaret bakanlıklarıyla DPT'na ve
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696 

696 

696 

696 

Sayfa 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 
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(1/126; 2/554; 2/130; 2/533; 2/142, 566; 
2/378; 1/105; 2/402; 2/401; 2/690, 1, 11, 13, 

17, 20, 32, 40, 41, 43, 51, 52, 58, 59, 63, 66, 
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505, 525, 543, 585, 663, 673; 2/409, 413, 
423, 551, 580, 647; 1/271; 1/153; 2/654, 
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1. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hiz
metlerine ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Ek
lenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve İçişleri komisyonları raporları. (1/203) 
(S. Sayısı : 375) 697:721,725:728 
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Sayfa 
VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 721 
A) Yazdı Sorular ve Cevapları 721 
1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Do-

ğan'ın, Fatsa'da meydana gelen anarşik olay
lara ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakamı Ömer Ucuzal'ın yazılı cövalbı. (7/654) 721:723 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hü
seyin Doğan'ın, Kırıkhan ilçesinde meydana 
gelen yangınla ilgili soruşturmaya ilişkin so-

Sayfa 
rusu ve Adalet Bakanı Ömer Ucuzal'ın yazılı 
cevabı. (7/680) 723:724 

3. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagöz-
oğlu'nun, vali, emniyet müdürü ve milli eği
tim müdürlerine Danıştay kararlarının uygu
lanmaması yolunda talimat verdiğine dair ba
sında yer alan habere ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı 
Koksal Toptan'ın yazılı cevabı. (7/686) 724 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Hatay Milletvekili Haydar Demirtaş, Hatay ilinde 
meydana gelen anarşik olaylar; 

Elazığ Milletvekili Faik Öztürk, Elazığ'daki anar
şik olaylar; 

Konya Milletvekili Şener Baütal da, Afganistan' 
m, işgali konularında gündem dışı birer konuşma 
yaptılar. 

Ankara Milletvekili İsmet Çanakçı'nın, Tarım, 
Orman ve Köy İşleri Komisyonu, 

Bolu Milletvekili Bayram Turan Çetin'in, İçişle
ri Komisyonu, 

İstanbul Milletvekili Abdullah Tomba'nın da Di
lekçe Karma Komisyonu üyeliklerinden çekildikle
rine dair önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Danışma Kurulunun : 
Liste halinde belirtilen bazı kanun tasarı ve tek

liflerinin (S. Sayıları : 378, 136, 249, 352, 365), gün
demin, «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlar

dan Gelen Diğer İşler» kısmının 4 ncü sırasından son
ra yer almasına dair önerisi kabul edildi! 

Dilekçe Karma Komisyonundaki bir açık üyeli
ğe MSP Grubunca aday gösterilen Mardin Milletve
kili Abdülkerim Timurağaoğlu seçildi. 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine iliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısının (1/203) (S. Sayısı : 375) maddeleri üze
rindeki görüşmelere devam olundu. 

15 Ocak 1980 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 19.28'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kütahya 

Memduh Ekşi Nizametîin Çoban 
Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

11 . 1 . 1980 Cuma 

No. : 18 

Tasarı 
1. — 2215 sayılı 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) İşaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı. (1/499) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

Teklif 
1. — Eskişehir Milletvekili İsmet Angı ile Kars 

Milletvekili Bahri Dağdaş'ın, 29 . 6 . 1978 tarih ve 
2162 sayılı Sağlık personelinin Tam Süre Çalışma 
Esaslarına Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi. (2/840) (Sağlık ve 
Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

Tezkere 
1. — 832 sayılı Sayıştay Kanununun 87 nci mad

desi hükmü uyarınca düzenlenen Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermayeli iş
letmelerin 1971 takvim yılı konsolide bilançosunun 
sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
(3/907) (Sayıtay Komisyonuna) 
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Rapor 
1. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek 

Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun Değişik 2 nci Maddesinin İkinci Fıkrası

nın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasa
rısı ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 379) (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1980) 
(GÜNDEME) 

No. : 19 
14 . 1 . 1980 Pazartesi 

Tasarılar 
1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Değişik 49 ncu Maddesinin (b) Bendinde
ki Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/500) (Milli Savunma Komisyonuna) 

2. — Meşhut Suçların Muhakeme Usulü Kanunu
nun 1 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı. (1/501) (Adalet Komisoynuna) 

3. — Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Ba
zı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına, Bazı Mad
delerine Fıkralar Eklenmesine ve Kanuna Yeni Bir 
Madde ilavesine Dair Kanun Tasarısı. (1/5C2) (Ada
let Komisoynuna) 

4. — Sahil Güvenlik Genel Komutanlığı Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı. (1/503) (Mil
li Savunma, İçişleri ve Plan komisyonlarına) 

5. — Türk Ceza Kanununun 236, 311, 312, 449 ve 
450 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı. (1/504) (Adalet Komisyonuna) 

6. — Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/505) 
(Plan Komisyonuna) 

Teklif 
1. — Adana Milletvekili Oğuz Yazıcıoğlu'nun, Far-

masotik Müstahzarlar ve Maddeler Kanun Teklifi. 
(2/841) (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonuna) 

Tezkere 
1. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın ya

sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık Tezkeresi. (3/908) (Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyona) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, Pet-

kim'in 1979 yılı plastik hammaddesi üretim, ithal ve 
tahsislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/714) 

Geri Alman Yazılı Soru önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal, bazı olay

lar karşısındaki tutumuna ilişkin İçişleri Bakanına yö
nelttiği yazılı soru önergesini 10.1.1980 tarihinde geri 
almıştır. (7/631) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan, Ba-
narlı Köyü Tarım Kredi Kooperatifine ilişkin Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanına yönelttiği yazılı soru 
önergesmi 10.1.1980 tarihinde geri almıştır. (7/674) 

No. : 20 
15 . 1 . 1980 Sah 

Tasarılar 
1. — 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 

Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması hak
kında 2022 sayılı Kanunun 1 ve 8 nci maddelerinin 
değiştirilmesine ve aynı Kanuna 2 Geçici Madde 
Eklenmesine dair Kanun Tasarısı. (1/506) (Plan Ko
misyonuna) 

Teklifler 
1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayfnın, 1136 

sayılı Avukatlık Kanununun 5 nci maddesinin (h) 
bendinin 3 ncü fıkrasında değişiklik yapılması hak
kında Kanun teklifi. (2/842) (Adalet Komisyonuna) 

?.. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak'ın, 
2162 sayılı Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma 
Esaslarına Dair Kanunun 2 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Kanun Teklifi. (2/843) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın'ın, 
Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışma Esasları ile İl
gili Kanuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/715) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili İsmail Hakkı Yıldırım 

DİVAN ÜYELERİ : İsmaU Hakkı Oztorun (Adana), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 29 ncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Adı okunan sayın üyelerin burada de
mek suretiyle yoklamaya katılmalarını rica ediyo
rum. 

(Yoklama yapıldı) 

1. — Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı bünyelerinde bulunan Teşvik ve Uygulama 
Genel Müdürlüklerinin, yeniden kurulması öngörülen 
Başbakanlık Teşvik ve Uygulama Dairesine bağlan
malarının uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/910) 

BAŞKAN — *2 adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
vardır, ayrı ayrı okutup bilgilerinize sunacağım: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 11 Ocak 1980 gün ve 

1/1-00414 sayılı yazısı. 

Teşvik tedbirlerini bir merkezden yürütmek, ge
rekli koordinasyon ve çabukluğu sağlamak amacıyla, 
Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bünyelerinde bulunan Teşvik ve Uygulama Genel 
Müdürlüklerinin bütün görev ve yetkileriyle birlikte, 
yeniden kurulması öngörülen Başbakanlık Teşvik ve 
Uygulama Dairesine bağlanmaları, Başbakanın 4951 
sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinat eden ilgide 
kayıtlı teklifi üzerine, uygun görülmüştür. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Biliglerinize sunulur. 
2. — Başbakanlık bünyesinde bir Yabancı Serma

ye Dairesi kurulması ve 6224 sayılı Kanun ve bu 
kanunu değiştiren kanunlarla Maliye ve Ticaret 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 
başlıyoruz. 

Gündem dışı konuşma talepleri vardır; gündem 
yüklü olduğu için bu talepleri gelecek birleşimde ye
rine getirmeye çalışacağım. 

Gündeme geçiyoruz. 

Bakanlıklarıyla DPT'na verilmiş görev ve yetkilerin 
ve bazı bakanlıklarca uygulanan teşvik tedbirleriyle 
lisans, patent, alameti farika gibi fikri hak ve hiz
metlerin yabancı sermaye iştiraki bulunan firmalar 
için kullanılma yetkisinin Yabancı Sermaye Daire
sine devredilmesinin uygun görülmüş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/911) 

BAŞKAN — 2 nci tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 11 Ocak 1980 gün ve 

1/1-00415 sayılı yazısı. 

Hizmetin daha rasyonel bir şekilde yürütülmesi 
ve işlemlere çabukluk kazandırılması amacıyla, çe
şitli Bakanlık ve kuruluşlara dağıtılmış bulunan gö
rev ve yetkilerin bir merkezden yürütülmesinin daha 
yararlı olacağı düşünülerek, Başbakanlık bünyesin
de bir «Yabancı Sermaye Dairesi» kurulması; 

a) 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu ve bu kanunu değiştiren diğer kanunlarda, Ma
liye ve Ticaret Bakanlıklarıyla Devlet Planlama Teş
kilatına verilmiş görev ve yetkilerin, 

b) Maliye, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lıklarınca uygulanan teşvik tedbirleri ile lisans, pa
tent, alameti farika gibi fikri hak ve hizmetlerin ya
bancı sermaye iştiraki bulunan firmalar için kullan
ma yetkisinin, 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Başbakanlık bünyesinde kurulması öngörülen 
«Yabancı Sermaye Dairesi» ne devredilmesi, Baş
bakanın 4951 sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinat 
eden ilgide kayıtlı teklifi üzerine, uygun görülmüş
tür. 

Arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
3. — Tarım ve Orman İş Yasası tasarılarının ge

ri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/307, 
3/909) 

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

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 9 . 1979 tarihli ve 101-415/06789 sa

yılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza gönderilen 

«Tarım ve Orman İş Yasası Tasarısı» nın Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 76 nci maddesi uyarınca- yeni
den incelenmek üzere geri gönderilmesini müsaade
lerinize arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan bu tasarı 
Hükümete geri verilmiştir. 

4. — 'Gündemde bulunan bazı kanun tasarı ve tek
liflerinin İçtüzüğün 45 nci maddesi gereğince Komis
yona geri verilmesine dair Plan Komisyonu Başkan
lığı tezkeresi (1/126; 2/554; 2/130; 2/533; 2/142, 
566; '2/378; 1/105; 2/402; 2/401; 2/690,1,11,13,17,20, 
32, 40, 41, 43, 51, 52, 58, 59, 63, 66, 78, 82, 84, 96, 
109, 118, 124, 125, 503, 505, 525 543, 585, 663, 673; 
2/409, 413, 423, 551, 580, 647; 1/271; 1/153; 2/654; 
1/275; 1/273; 2/601, 644; 3/912) 

BAŞKAN — İçtüzüğün 45 nci maddesine göre, 
Han Komıîsyonu Başkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutuyorum : 

13 . 1 ., 1980 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Daha önce Plan Komisyonumuzca görüşülüp ka
rara bağlanan ve Millet Meclisi gündeminde bulunan 
Tasarı ve Tekliflerden ekli listede esas numaralı ya
zılı olanlar hakkında Komisyonumuzca yeni karar 
alınacağından, içtüzüğün 45 nci maddesi gereğince 
gerekli işlemin yapılmasını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Plan Komisyonu Başkanı 

Çankırı Milletvekili 
Nurettin Ok 

Gündemdeki tasarı ve teklifler 
1. — Esas No. 1/126 (Sıra Sayısı : 111) 
2. — Esas No. 2/554 (Sıra Sayısı : 97) 
3. —< Esas No. 2/130 (Sıra Sayısı : 108) 
4. — Esas No. 2/533 (Sıra Sayısı : 126) 
5. — Esas No. 2/142, 566 (Sıra Sayısı: 133) 
6. — Esas No. 2/378 (Sıra Sayısı : 135), 
;7, — Esas No. 1/105 (Sıra Sayısı : 248) 
8. — Esas No. 2/402 (Sıra Sayısı : 263) 
9, — Esas No. 2/4011 (Sıra' Sayısı : 264) 

10. — Esas No, 2/690,1, 11,13, 17,20, 32,4a 41, 
43, 51,52, 58,59, 63,66, 78,82, 
84, 96, 109, 118, 124, 125, 503, 
505,525, 543, 585, 663, 673. 
(Sıra Sayısı : 283) 

lil< — Esas No. 2/409, 412, 413, 423, 551, 580, 647, 
(Sıra Sayısı : 326) 

12, — Esas No< 1/271 (Sıra Sayısı : 34J1) 
i'3, — Esas No. Millet Meclisi 1/153; C. Senatosu 

1/624, (Millet Meclisi Sıra Sayı
sı : 143'e 1 nci ek, C. Senatosu 
Sıra Sayısı : 908) 

14. — Esas No. 2/654 (Sıra Sayısı : 363) 
15. — Esas No. 1 /275 (Sıra Sayısı: 364) 
16. — Esas No. 1/273 (Sıra Sayısı : 368) 
17. — Esas No. 2/601, 644 (Sıra Sayısı : 370) 

BAŞKAN — Gündemde bulunan bu tasarı ve 
teklifler gündemden çıkarılacak ve esas komisyonları 
olan Plan Komisyonuna geri verilecektir. 

1. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine 
İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta-

V. — GÖRÜŞÜLEN tŞLER 

sarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları. 
(1/203) (S. Sayısı : 375) (1) 

(1) 375 S. Sayılı basmayazı 27 . 12 . 1979 tarihli 
23 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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(BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüşül
mesine geçiyoruz, 

GütodemtaMnı kanun tasan ve teklifleriyle, ko
misyonlardan gelen diğer işler kısmının 4 ncü sıra
sında yer alan, 375 S. Saydı, Kamu Güvenliğine ve 
Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı Kanunlarda Deği
şiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

'Komisyon ve Hükümet yerlerim almışlardır. 

Geçen birleşimde çerçeve 4 ncü madde içinde yer 
alan 7 ve 10 ncu maddelerin görüşülmesi ve oylan
ması tamamlanmıştı. 

Şimdi, çerçeve 4 ncü madde içindeki 13 ncü mad-
Ideyi okutuyorum ; " • 

Madde 13. — b) Ateşli silahlar veya patlayıcı 
maddeler veya kama, hançer, sivri uçlu ve oluklu bı
çaklar, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç 
gibi her türlü kesici, delici veya topuz, topuzlu kam
çı, muşta, taş,.sopa, (pankart, döviz veya afiş gibi 
propaganda malzemesini tespit veya taşımak için kul
lanılması halinde suç aleti olarak kullanılabilecek ni
telik ve yapıda) demir ve lastik çubuklar veya boğma 
İteli ve zincir gibi her türlü bereleyici veya boğucu 
araçlar ile yalkıcı, aşındırıcı, yaralayıcı eczalar veya her 
türlü zehirler yahut her türlü sis ve gaz maddeleri ile 
«Şaft saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel ni
telikte bulunan benzeri madde ya da araçları taşıya
rak/ 

BAŞKAN — Okunan 13 ncü makide üzerindeki 
kbnuşma süresi, gruplar için 10'ar dakika, şahıslar 
için 5'er dakikadır. 

Gruplar adına söz isteği yoktur. Şahısları adına söz 
isteyenler : Sayın Mustafa Gazalcı, Sayın Kemal Ana-
dol, Sayın Ertüğrul Günay, Saıyın Süleyman Genç, 
Sayın Ferhat Arslantaş, Sayın Mustafa Kemal Ay-
kurt, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Sayın Muammer 
Ak'soy, Sayın Şükrü Bütün. 

Cumhuriyet Halk Partisi adına Sayın Cemal Ak-
taş'ın söz isteği Başkanlığımıza ulaşmıştır. 

Buyurun Sayın Aktaş. 

CHP GRUBU ADINA CEMAL AKTAŞ (Bur
dur) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

(Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Ta
sarısı üzerinde, sürdürmekte olduğumuz görüşmeler
de, çerçeve 4 ncü maddenin son fıkrasında yer al
makta bulunan 13 ncü maddeyi görüşüyoruz. 13 ncü 

maddede CHP Grubu olarak biz, gerek Hükümet ta
rafından, gerekse Adalet ve İçişleri Komisyonu tara
fından benimsenen metinlerde büyük bir farklılık 
görmüyoruz. Aslında Adalet Komisyonu tarafından 
düzenlenen metin İçişleri Komisyonu tarafından ay
nen benimsenmiştir. Ayrıca 13 ncü maddede sözü edi
len değişiklikler daha önce Yüce Meclisimizce kabul 
edilen 6136 sayılı Yasada yapılmış olan değişikliklere 
paralel olarak düzenlenmiştir. O nedenle CHP Gru
bu olarak biz 13 ncü maddeye olumlu oy verme ka
rarındayız. Bunu belirtir, saygılar sunarım. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

iBAŞKAN —'Teşekkür ederiz efendim. 
Milli Sdamet Partisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, hepinizi 
Milli Selamet Partisi Grubu adına saygılarımızla se
lamlıyorum-

13 ncü madde, 6136 sayılı Kanunun geçen yılkı 
tedvinine benzer bir tedvini taşımaktadır. «Madem 
6136 sayılı Kanunda bu hususlar var, 2 nci defa tek
rara ne lüzum var» diye düşünmek mümkündür. 
Çünkü, bunları taşımanın suç olduğu 6136 sayılı Ka
nunda açıkça tasrih edildiğine göre, bir diğer kanun
da tasrih edilmenin ne gereği var? 

Bunu tespit ettikten sonra şunu da ifade edeyim 
ki, 6136 sayılı Kanundaki hükme paralel gibi göste
rilen bu madde, sanıldığı gibi değil, onun kapsamım 
da, onun muhtevasını da genişleten bir "ifade taşımak
tadır, 

Salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel 
nitelikte bulunan benzeri madde... 

Salt saldırı ve savunmada kullanmanın tarifi 6 ka
dar geniştir ki, «Yaşasın demokrasi» diye afiş taşı
yan bir kimsenin o afiş sopası salt saldırı ve savun
mada kullanılır. Yine, rüzgârlı bir havanın mitingin
de taktığınız miing afişleri, dövizleriinin takıldığı çu
buklar da salt saldırı ve savunmada kullanılabilir. 

Bütün bunlardan Öte, polisin siyasi iktidarın em
rinde hareket etmesi halinde, maksatlı bir zabıt tut
ma sonunda en az haddi 2 sen& hapis, 5 katına çıka
rılan para cezası, tecil ve erteleme olmayan bir hü
kümle takviye edilmektedir. Onun için, 6136 sayılı 
Kanunda var bu husus; yeni bir tanzime lüzum yok 
ve hele 6136 sayılı Kanunu genişletmek son derece 
mahzurludur. Bu sebeple biz bu maddenin lüzumsuz
luğuna inanıyoruz, kanunlardaki tekrara inanıyoruz. 
Madem 6136 sayılı Kanunda vardır, o halde tekrar 
bir maddenin tedvini kanunlardaki birliği, beraber-
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iği, düzen ve intizamı bozacaktır. Onun için bu mad
denin aleyhinde oy kullanacağız. Esasen bu madde
nin kaldırılması için de önergemiz bulunmaktadır. 

Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Battal. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Çalış

kan, buyurun. 
AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 

(tçel) — Yüce Meclisi Grubum ve şahsım adına say
gıyla1 selamlıyorum. 

Değerli üyeler, tasarının 4 ncü maddesi 171 sayılı 
Kanunun 13 ncü maddesinin (b) fıkrasını değiştiriyor. 
Bu değişiklik, 171 sayılı Kanunun 12 nci maddesin
den 17 nci maddesin© kadar 6 maddesini içerisine alan 
Ve bölüme göre «yasaklar» başlığın! taşıyan 4 ncü 
bölümümde yapılmaktadır. Bu bölümün diğer -maddele
rinde ise, toplantı ve gösteri için yasak yerler, toplu
luğun dağıtılması, toplulukta suçluların yakalanması, 
yasak olan propaganda vasıtaları, tahrik yasağı konu
ları hükme bağlanmıştır. 

(b) fıkrası tatili edilmek teklifi ile Yüce Meclisin 
huzurunda bulunan 13 ncü maddenin başlığı, «Ka
nuna aykırı toplantı ve yürüyüşler» şeklindedir. De
ğiştirilmek istenilen (b) fıkrasının metninde ise, ekse
risi zaten diğer özel bir kanunla bulundurulması ve 
taşınması kaideten yasak olan maddeleri hâmil ola
rak toplantı ve yürüyüş yapmanın yasak olduğu hük
münü taşıyor, 

(b) fıkrasını aynen okuyorum : «Ateşli silahlar 
veya patlayıcı maddeler veya her türlü kesici, delici 
veya taş sopa demir ve lastik çubuklar gibi bereleyici 
araçlar veya yakıcı aşındırıcı yaralayıcı eczalar veya 
diğer .her türlü zehirler veya her türlü sis gaz mad
delerini hamil olarak yapılacak toplantılar yasaktır, 
k'anuna aykırıdır.» 

Fıkra bunu ifade ediyor. 
Görüldüğü gibi halihazırda bu fıkra birkaç mad

de ismi saydıktan sonra, umumi bir ifade taşıyor. Bu
günkü ihtiyaca cevap verecek muhtevada değil yani. 

Halbuki, huzurdaki tasarı bugünün ihtiyacına ce
vap verecek muhtevaya taavuşturulmuştur. Mevcut 
metne, hem açıklık getirilmiş ve hem de tatbikatta 
tereddütleri izale edici sayımlar ve hükümler getiril
miştir. Mesela, «sopa» denilmiş ve parantez içinde 
«pankart, döviz veya afiş gibi propaganda malzeme
lerini tespit veya taşımak için kullamlması halinde 
suç aleti olarak kullanılabilecek nitelik ve yapıda» 
denilmek suretiyle, tatbikatta sopa konusunda tered
dütleri ortadan kaldırıcı hüküm getirilmiştir. 

Yine fıkrada, «salt saldırı ve savunmada kullanıl
mak üzere özel nitelikte bulunan benzeri madde ya 
da araçları taşıyarak» denilerek, hem daha evvel Yü
ce Meclislerden geçen özel bir kanunun ifadesine uy
gunluk ve hem de konuya açıklık getirilmiştir. 

Bu şekliyle tasarı metni bugünün ihtiyacına uy
gundur. Tasarıdaki metin günün ihtiyacına uygun ve 
cevap verecek özellikte olduğundan AP Grubu ola
rak kabulü istikametinde rey kullanacağımızı saygıyla 
Yüce Meclise arzl ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalışkan. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Tu

ran Kocal... 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İstan

bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz çerçeve 4 ncü madde, 171 
sayılı Kanunun madde 13'ünde, hangi silah ve gereç
lerin suç sayılacağını tadat etmiş toplamış ye bu ta
dat-Öl 36 sayılı Ateşli Silahlar Kanununda da ojmakla 
beraber burada daha açıklık kazandığından dolayı, 
sözü uzatıp vaktinizi almak istemiyorum. 

Milliyetçi Hareket Partisinin görüşünü ifade et
miş, söz almış bulunuyorum. Doğrudur, yerindedir 
ve olumlu oy kullanacağımızı arz ederim. * 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kocal. 
Şahsı adına Sayın Mustafa Gazalcı?.. Sayın Ga-

zalcı hakkını kullanmıyor. 
Sayın Kemal Anadol?.. Kullanmıyor. 
Sayın Ertuğrul Günay?.. Kullanmıyor. 
Sayın Süleyman Genç?.. Kullanmıyorlar. 
Sayın Ferhat Arslantaş?.. Kullanmıyorlar. 
Buyurun Sayın Aykurt. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının 13 ncü mad
desinin kapsamı ve getirdiği yeni hükümler günün 
şartlarına uygundur. 

Son günlerde, özellikle son yıllarda Ve son gün
lerde, ateşli silahlar ve parlayıcı maddeler; kama, han
çer, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, saldırma, şişli bas
ton, sustalı çakı, pala, kılıç gibi her türlü kesici de
lici veya topuzlu kamçı, muşta, sopa ve benzeri alet
lerle birtakım suçların işlendiği bir vakıadır. 

Bu maddeyle, bu türlü alet ve araçlarlai işlenen 
suçlara karşı etkili bir tedbir getirilmektedir. Bu iti
barla bu kanunun yanındayız ve olumlu oy kullana-
cağız^ 
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Saygılarımı arz ederim* 
BAŞKAN —• Sayın Aykurt teşekkür ederiz. 
Sayın Köylüoğlu, buyurun. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar;ı 
Bu maddenin, metnin bu şekilde düzenlenmesine 

sebep, eski kanunda, mesela topuz, şişli baston, boğ
ma teli yoktu ve bu maddede kesici ve delici aletler 
taldaıt edildi. Tatbikatçıya bir kolaylık olsun diye bu 
şekilde indi, 

Sayın Milli Selamet Partisi sözcüsü, «salt saldırı 
ve savunmada kullanılmak üzere» diyor. Bazı kimse
ler var ki, bu tadat edilen silahların dışında, aynı et
kiyi, tesiri yapacak delici, bereleyici, yaralayıcı alet
ler icat etmektedir, bulmak'tadır, yaratmaktadır. İşte 
bunları önlemek için bu hüküm getirilmiştir. Salt 
saldırı maksadıyla olduğu anlaşılırsa ki, zaten hâkim 
tereddüt ederse bilirkişiye gidecektir. «Saldırı mak
sadıyla düzenlenmiş midir?» diye. işte bu maksatla bu 
fıkra bu metin buraya getirilmiştir. 

Tatbikatta kolaylık olsun diye bu metin böylece 
düzenlenmiştir. Bunun böylece kabulü tatbikatta ko
laylık getirecektir. Bunu böylece arz eder, saygılarımı 
sunarım 4 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Köylüoğlu. 
13 noü madde üzerindeki görüşmeler tamamlan

mıştır. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Sa

yın Başkan, bir değişiklik önergemiz var. 

BAŞKAN — Önergeniz Başkanlığa geldi. 
Sayin Mustafa Kemal Aykurt, Sayın ismail Hakkı 

Köylüoğlu, Sayın Ahmet Sayın, Sayın Mustafa Eşref-
oğlu ve Sayın Mehmet özultku imzalarını ihtiva eden 
önerge, «Görüşülmekte olan 4 ncü çerçeve madde 
kapsamına 170 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü 
Hakkındaki Kanunun 18 nci maddesine fıkralar ek
lenmesini öngören bir methin bu madde şümulüne it
hal edilmesi» talebinü ihtiva ediyor. Ancak bu, yeni 
bir madde, yeni bir kanun teklifi mahiyetinde görü
lüyor bize. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkın
daki 171 sayılı Kanunun bir maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında yeni bir kanun teklifi gerekir gibi 
geliyor bize. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Bundan evvel örnek var. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Örnekleri var daha 
evvel Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Ben, bu kanaatteyim ve bu önerge
nin işleme konulmasını mümkün görmüyorum şahsen. 
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I Yeni bir kanun teklifinde bulunursanız, gereği yapı
lır, 

I Çerçeve 4 ncü madde içindeki 13 ncü madde üze-
I ilindeki görüşmeler tamamlandığı içlin maddeyi okun-
I duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum : 

I 13 ncü maddeyi kabul edenler lütfen işaret buyur-
I şunlar... Kabul etmeyenler... 13 ncü madde kabul edil-
I mistir^ 
I Çerçeve 4 ncü maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
I sunuyorum : 

Madde 4. — 10 . 2 . 1963 tarihli ve 171 sayılı 
I Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki 

Kanuna 19 . 1 . 1976 tarihli ve 1932 sayılı Kanunla 
I eklenen 7 nci maddenin 3 ncü fıkrası ile 171 sayılı 
I Kanunun 13 ncü maddesinin (b) bendi aşağıdaki bi-
I çimde değiştirilmiş ve aynı kanuna 1932 sayılı Ka

nunla eklenen 10 ncu maddeye aşağıdaki fıkralar ek-
I lenmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde oylamasının ad okuna-
I rak, açık oylama suretiyle yapılması hakkında bir 
I önerge vardır. 
I önergede imzası bulunan sayın üyelerin mevcut 
I olup olmadığını araştıracağız. 

Sayın Nizamettin Çoban?.. Burada. 
Sayın iskân AziZoğlu?.. Burada. 
Sayın ismail Akın?.. Yok. 
Sayın ibrahim Akdoğan?.. Burada. 

I Sayın Kemal Anadol?.. Burada. 
I Sayın Veli Zeren?.. Burada. 

Sayın Erol Saraçoğlu?.. Burada. 
Sayın Mehmet Balta?.. Burada. 
Sayın Ferhat Arslantaş?.. Burada. 

I Sayın Necati Cebe?.. Burada. 
I Sayın Yücel Akıncı?.. Burada. 
I Sayın Neccar Türkcan?.. Burada. 
I Sayın Altan Tuna?.. Burada. 

Sayın Nedim Tarhan?.. Burada. 
Sayın Mustafa Gazalcı?.. Burada. 
Sayın Mustafa Şerttürk?.. Burada. 
Sayın Ertuğrul Günay?.. Burada. 

I Sayın Süleyman Genç?.. Burada, 
Sayın Temel Ateş?.. Burada. 

I Sayın Hüseyin Kaleli?.. Burada. 

I Kâfi imza vardır; oylamanın açık usulle yapıl-
I ması mecburidir. Açık oy şeklinde yapılacağına göre, 

Genel Kurulca şekli tespit edilecektir. 
I Açık oylamanın ad okunmak suretiyle ve adı oku

nan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak «kabul, ret, 
| çekinser» sözlerüyle reylerini ifade etmesi suretiyle 
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yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Ka'bul ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

önerge sahiplerinden başlıyoruz. 
(Oylama yapıldı.) 
BAŞKAN — Oylama muamelesi sona ermiştir. 
178 kabul; 196 ret oyu kullanılmış; çerçeve 4 ncü 

madde reddedilmiştir. (CHP sıralarından alkışlar) 
5 nci maddeyi 4 ncü madde olarak okutuyorum. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, 5 nci maddeyi Komisyona almak istiyorum. 

BAŞKAN — 5 noi maddeyi Komisyona almak 
istiyorsunuz. 

Komisyona verilmiştir; İçtüzüğün 89 ncu madde
sine göre, bir defaya mahsus olmak üzere verebiliyo
ruz zannediyorum. 

6 ncı maddeyi 55 nci madde olarak okutuyorum : 
Madde 5. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 

Devlet Memurları Kanununun 1897 saydı Kanunla 
değişik birindi maddesinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki 
biçimde değiştirilmiş ve bu kanuna aşağıdaki ek ge
çici 54 ncü madde eklenmiştir. 

Madde 1. — (Fıkra 3) Anayasa Mahkemesi üye 
ve yedek üyeleri ile raportörleri; hâkimlik ve savcı
lık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan gö
revlerde bulunanlar, Danıştay ve Sayıştay meslek 
mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcıları; Üni
versitelerin, İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinim, 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademilerinin, 
Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinin, Türkiye ve 
Orta - Doğu Amme idaresi Enstitüsünün öğretim 
üye Ve yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or
kestrası üyeleri, Genelkurmay Mehteran Bölüğü Sa-
naltkârları, Devlet Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Ba
lesi ve Belediye Opera ve tiyatroları ile şehir ve be
lediye könservatuvar ve orkestralarının sanatkâr me
murları, uzman memurları, uygulatıcı uzman memur
ları ve stajyerleri; Spor - Toto teşkilatında çalışan 
personel; subay, astsubay, uzman çavuş ve uzman 
jandarmalar ile Emniyet Teşkilatı mensupları özel 
kanunları hükümlerine tabidir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isteyen 
saym üyeler : Şahısları adına, Sayın Mustafa Gazal-
cı, Sayın Kenan Anadöl, Sayın Ertuğrul Günay, Sa
yın Süleyman Genç, Sayın Ferhat Arslantaş, Sayın 
Mustafa Kemal Aykurt, Sayın İsmail Hakkı Köylü-
oğlu, Sayın Şükrü Bütün, Sayın Muammer Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Grup adına 
Sayın Başkan, 
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BAŞKAN — Grup adına?.. 
Cumhuriyet Halk Partisii Grubu adına Sayın Mu

ammer Aksoy; buyurunuz efendim. 
CHP GRUBU ADINA MUAMMER AKSOY 

(İsıtlainbul) — Sayın Başkan, değerdli aırk&ldlaışSıaom; bu 
ımadkiedıe getirilen değişiklik, kolluk güçlerini me
murlar kanununun dışında bırakmaktır. Zabıta kuv
vetleriyle ilgili bütün çözümleri ayrı bir kanunda ge
tirme amacı güdülmektedir. 

Bugün Batı dünyasında, hemen hemen bütün de
mokratik memleketlerdeki çözüm böyledir. Nitekim 
kısa bir süre önce Avrupa Konseyinin kabul etmek 
'istediği ve son safhaya getirmiş olduğu, polisle ilgili 
olan deklerasyonu, «Decleration De Poliçe» adlı bir 
belgeyi 21 devlet hazırladı. Orada - Hukuk Komis
yonunda - memleketi temsil ederek bulunduğum için 
kesinlikle şunu söyleyebilirim ki, 21 memleketin bü
tün temsilcilerinin hiçbirisi polisi norma!, olağan bir 
memur alarak kabul etmediler. Polis, silahlı kuvvete 
sahip bir güçtür; bunların problemleri, bunların so
runları ve o sorunların çözümü genellikle öteki ka
mu görevlilerinin (memurların) sorunlarından baş
kadır, çözümleri başkadır. 

Nitekim, polisleri tamamen diğer memurların dı
şında bırakan bir bildirgeyi, bizim de üye olduğu
muz Avrupa Konseyi kaibul etmiştir. Bu nedenle ya
pılan değişiklikte, istisnalar arasına, yani memurlar
la ilgili 657 sayılı Kanunun maddeleri dışında birçok 
kategoriler sayılmıştır; «Anayasa Mahkemesi üye ve 
yedek üyeleri...» diye başlayan 1 nci maddede bir 
hayli kategoriler yer almaktadır. Şimdiki değişiklik 
de, bu maddenin sonuna bir de «Emniyet teşkilatı 
mensupları» eklenmiş ve «Özel kanun hükümlerine 
tabidir» denmiştir. Bu suretle, emniyet kuvvetlerinin 
sorunları ayrı bir kanunda çözümlenecektir. 

Bu kanun gelinceye kadar, ilgili kanun değişik
likleri, yönetmelikler gerçekleşinceye kadar da bu
günkü hükümlerin uygulanacağı bir ek geçici 54 ncü 
maddede dile getirilmiştir. Sorun bundan ibarettir 
ve Grubumuz bu değişikliği, memleketin ihtiyıaçliarı-
na ve genellikle bugün çağdaş dünyada kendisini 
gösteren gereksinmelere uygun gördüğü için benimse
mektedir, olumlu oy verecektir. 

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

lışkan, buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 

(İçel) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
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Huzurunuzda bulunan tasarı bk ihtiyaçtan do
ğuyor; biraz evvel okunan metne ilave olarak emni
yet teşkilatı mensuplarının da özel kanuna tabi ol
ması bir ihtiyaçtan doğuyor. 

Bu metin Grubumuzca kabule şayandır. Kabulü 
istikametinde oy kullanacağız, 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Milliyetçi Hareket Partisi Gruibu adına Saiym Tu

ran Kocal, buyurun efendim. 
;MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (îıs-

tartbuJı) — Sayın Başkan, sayıaı mliiletvefcilllieri; 
Çerçeve 6 ncı maddede, 657 sayılı Devlet Memur

ları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 1 nci 
madldesinin 3 ncü fıkrası değiştiriliyor ve bir ek ge
çici madde ekleniyor. 

Uzun uzadıya bunu izah etmeye lüzum görmü
yorum; falkat şu kadarını ifade edeyim, değiştirilen 
1 nci maddedeki ek fılkra 3'de yalnız ve yalnız, em
niyet teşkilatı mensuplarına da özel hakkın tanınma
sından başka hiçbir şey değil; Sayın CHP Sözcüsü 
de zaten bunu burada ifade ettii; doğrudur. Ek geçici 
-madde ile de bunun ne şekilde çalışacağını, yönetme
lik çıkıncaiya kadar eski kanunun devam edeceğini 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına da müspet 
oy vereceklerini bir evvelki 4 ncü çerçeve maddede 
olduğu gibi söylediler. 

Muhterem arkadaşlarım, 4 ncü çerçeve madde
nin görüşülmesi sırasında Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Sözcüsü, buna Cumhuriyet. Halk Partisi Gru
bumun müspet oy vereceklerini söylemişlerdi; falkat 
neticede ret oyu verdiklerine şahit olduk. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Hayır, çer
çeve madde değildir efendim; 13 ncü maddedir. 

HASAN CERİT (Adana) — Anlamaz o. 
TURAN KOCAL (Devamla) — Şimdi muhte

rem arkadaşlarım, 13 ncü maddede, «Ateşli silahlar 
ve patlayıcı maddeler veya kama, hançer, sivri uçlu 
ve oluklu bıçaklar, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, 
palla,, kıılııç gjibi her türlıü kösüdi...» diye devam ediiiyor 
ve bunların kullanılmasında «uç unsuru olduğunu 
ifade etmek suretiyle, Türkiye'de mevcut ve hepimi
zin şikâyetçi olduğu anarşinin önlenmesi için bir ted
bir getiriliyor. 

Defalarca, bundan evvelki diğer mıaddelerim mü
zakerelerinde de İfade ettik, bu kanun teklifi 
16.11.1978 tarihinde, yani 14 ay evvel, zamanın Baş
vekili Sayın Ecevit tarafından getirilmiş ve şümldiki 
Hükümetin Başkanı Sayın Demlirel tarafından da 
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aynen tasvip edilmek suretiyle kanunlaşması isten
miştir.; 

Bu maddenin reddiyle anlaşılmıştır ki, biraz ev
vel de söylediğim şekliyle, artık bundan böyle anar
şinin önlenmesini istemeyenlerin kimler olduğu oto-
matikman kendiliğinden tescil olunmuştur. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Konuyla ne ilgi
si var Sayın Başkan bu konuşmanın? 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Allah kah
retsin. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Tescil olunmuş
tur, tescil olunmuştur. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Anarşiyi çııkaran 
sizsiniz. 

TURAN KOCAL (Devamla) — Güle güle anar
şi 'ile kafdeş kardeş yaşayınız. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — Ne alakası var? 

TURAN KOCAL (Devamla) — Günlerce ka
muoyunu oyalayanlar, liste «Diyalog kuracağız» de
yip de, «Bu anarşi paketini çıkartacağız» diyenlere 
biz Milliyetçi Hareket Partisi Gruibu olarak, diyalog
larımda samimi olmadıklarını ifade ederken, (ileriyi 
görmenin anlamında değil, hakikatlerin ifadesi ola
rak o sözleri söylemiştik. İşte şu anda da tescil olun
muştur; ama biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu 
olarak yine, bu görüşülmekte olan ve Halk Partili 
arkadaşiarımın «Gündeme gel» dedikleri Çerçeve 6 
ncı maddeye dhımıl'u oy vereceğim/izi arz 'öder, hepi
nize saygılar sunarım. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan,, CHP Grubu adına bir noktada tavzih yapmak 
istiyorum. Çünkü, «Çerçeve 4 ncü maddeye olumlu 
oy verileceği bildirildiği hailde menfi hareket edildi 
ve asayişin sağlanması doğrultusunda değil, aksi doğ
rultuda hareket edildi» dendi. 

Kısaca maruzatta huluınmak istiyorum. 
BAŞKAN — Şimdi söz vermedim, dinledim sizi; 

önce Şener Battal'a söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Şener Battal. 

,MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon< 
ya) — ıSayıın Başkan, değerli arkadaşlarını, görüştü
ğümüz kanunun çerçeve 6 ncı ımaddösi içıindekli mad
de 1 üzerinde MM iSeflatmiet Partisi Grubu adına gö
rüşlerimizi lamz etmeğe çalışacağılm. 

,Değerlli arkaldaşlaram, bu kanun taisarıısınıın en isa
betli maddelerinden bMdiır. ödden memuırfiarıımııızı 
ıpofütiize olmaktan kurtarmalıyız; memur dernekleri
nin ciddi murakabesinde büyük zaruret vardır, 
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Bu arada, Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üye-
feriyle, raportörleri, hâkimlik ve savcılık mesleğinde 
veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, 
Danıştay ve Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay 
savcı ve yardımcıları, üniversite ve akademiler bün
yesindeki öğretim üyelerinin, Cumhurbaşkanlığı Sen
foni Orkestrası üyelerinin, Genelkurmay Mehter an 
Bölüğü sanatkârlarının ve Devlet Tiyatrolarıyla, Ope
ra, Baıle, tiyatro sanatkârlarının anarşiye iştirakleri
ni önleyici bu madde son derece önemlidir. Bu ara
da, Spor - Toto Teşkilatında çalışjan personelin, su
bay, astsubay, uzman çavuş ve uzman jandarmala-
rın ve emniyet teşkilatı mensuplarının özel kanunu 
hükümlerinin saklı kalması, kanun disiplini bakımın
dan son derece faydalıdır. 

Maddeye bu şekliyle katılıyoruz; olumlu oy kul
lanacağımızı saygıyla arz ederiz. 

EROL H. YEŞtLPINAR (İzmir) — O belli ol
maz, çerçeve 4 ncü maddede gördük. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Şahısları adına Sayın Mustafa Ga-
zalcı... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sözünüz bitti efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben 
inerken «Sahtekârlar» dediler. Kötü söz, sahibinden 
öte geçmez; onun için cevap vermiyorum. 

BAŞKAN — Sözünüz bitti ve davet edilmeden 
konuşma hakkınız yoktur. 

Sayın Mustafa Gazaılcı?... 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Söz hakkınızı kullanmıyorsunuz. 
Sayın Kemal Anadöl?.. 
Sayın Ertuğrul Günay?... 
Sayın Süleyman Genç?... 
Sayın Ferhat Arslarutaş?.. 
Sayın 'Mustafa Kemal Aykurt?.. 
Sayın Mustafa Kemal Aykurt, buyurunuz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Günlerce kamuoyunu işgal ettikten, iktidar paır-
isiyle diyalog kurmaya hazır olduklarını beyan ettik
ten sonra, biraz evvel çerçeve 4 ncü maddenin red
dinden duyduğumuz üzüntüyü ifade etmekle sözle
rime başlamalk istiyorum. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Yeteri sa
yınızı getirip çıkarın, görevlinizi yapın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Sizin de göreviniz var aziz arkadaşım; yalnız bizim 
değil, sizin de göreviniz var. 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Hadi ca
nım, biz ciddi muhalefet yapıyoruz. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Devamla) — 
Çerçeve 5 nci maddenin 1 nci maddesinin 3 ncü fık
rasını aynen benimsiyoruz. Gerçekten, bu madde ile 
maddede sayılan müesseselere ayrı bir statü sağlan
maktadır. Bunun, bilhassa devlet memurları açısın
dan büyük faydalar sağlayacağı kanaatindeyiz. 

Bu maddeye olumlu oy vereceğimizi arz eder, 
saygılar sunarız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Köylüoğlu?.. 
İSMAtL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara)) — 

Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Şükrü Bütün?.. Yok. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?... 

Sayın Aksoy buyurunuz. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 

Siyasi partilerin çeşitli nokalardaki görüşleri el
bette biribirilerinden farklı olacaktır. Aksi takdirde 
sadece 'bir tek siyasi parti olurdu, farklı siyasi parti
ler ortaya çıkmazdı. Ancak, hepimizin durmadan 
söylediği bir söz var : «Asgari müşterek, asgari müş
terek» diye. O da, demokrasi, rejim, memleketin bü
tünlüğü gibi konularda, partilerin anlaşabilmesi ge
rektiğidir. Bunun için de, bütün partilerin mensup
larına görev düşer. Ancak bu anlaşmayı sağlayabil
mede, genellikle hükümet partisi öncülük yapar. Ba
zı teknik noksanlar' vardır iki, o teknik noksanları 
düzeltebilme olanağını, zaten İçtüzük özellikle hükü
mete vermiştir. Bugün büyük bir hukuksal teknik ha
ta ile karşı karşıya kaldığımızı, iki defa, parti sözcü
sü olarak burada arz ettim. O da, çerçeve madde di
ye acayip bir kavramı yaratıp, bir çerçeve maddenin 
içerisine, biribiriyle hiçbir ilgisi olmayan birçok mad
denin ikonumuş olmasıdır. Maddelerden birine «Evet» 
diyen şahsın, ötekine «Hayır» dedikten sonra, çerçe
ve madde oylanırken iradesi bakımından bir çelişki 
ile karşı karşıya kalması söz konusu. «Evet dediğini 
mi, «Hayır» dediğini mi göz önünde bulundursun? 
Çerçeve maddeye «Evet» mi, yoksa «Hayır» mı diye
ceğim diye bir çıkmazla karşı karşıya kaldı, ©unu 
daha önce iki defa arz ettik ve dedik ki, bu durumu 
düzelltme olanağı muhalefete verilmiş değil, çift im
kân olarak iktidara verilmiş. 

Bu olanaklardan birincisi : 89 ncu maddeye göre 
Hükümet tasarıyı geçici olarak gerti alabilir. Hükü
met geri aldıktan sonra çerçeve maddeleri bölerek, 
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yani çerçeveyi atarak, Çerçevemin içindeki gerçek 
maddeleri huzurunuza getirebilir. Hükümet bütün 
ricamıza rağmen bunu yapmadı. 

Komisyon Başkanı da, İçtüzüğün 89 ncu madde-
sine göre maddeleri geri alabilir. Ondan da buradıa 
rica ettik; ama o da almadı. Komisyondaki çoğunluk 
Hükümet paırtiısindenldir, Hükümeti destekleyen par-
tMerdendiir, alenen Hükümetin bir tür ortağı olan. 
partilerdendir ve Başkanı da yine Adalet Parti-
sindendir, O da geri almadı ve 'bu suretle, Cumhura 
yet Halk Partisi, bütün bu mialddleler içerisinden bir 
çoğuna ölümlü oy vermek için burada yalnız «Katı
lıyoruz» demekle kalmayıp, savundu; hatta menfi 
oy vermek isteyen ibazı arkadaşların görüşlerinin 
niçin yanlış olduğumu, Hükümeti destekleyen parti
lerden (Hükümetin ortağı olan partilerden) 
arkadaşların red görüşleriınin nâçin yanlış ol
duğunu ıbelintti; ama sonunda çerçeve mad
deyi oylamaya sıra geldiği zaman, ne yapacaktı 
bir paıribi? Kendi affimaış olduğu grup kararına göre, 
demnofcrafsii filllkalıerfi bakımmidajn, Anayasa bakılmamdan 
tasaamam dağişItMtmeıslimi ilsitediği 'baza noktalara ikti
dar partilsii hayır dediği üçün, şlirndli bu noktaıya <da mı 
«Hayır» diyecektir? Yoksa ne yapacak? Bliır çıkımız
la karşı karşıya kaldıysa ve bundan dolayı, «Evet» 
dermeyi camı gönülden istediği miaddellere de «Hayır» 
ideme dumurrııunda kalfdıylsia, 'buintun günahı İçtüzüğün 
89 nou maddesindeki yetkiyi kuMıainmiayain Hükümelt-
ite ve Komisyondadır.. 

Bunu arz edenim, teşekkür edenim. (CHP sırarta-
nndan aükışllaır) 

(BAŞKAN — Sayın Aksoy, bu konuşmaınızla aynı 
zamaolda arzu ettiğiniz açıklamayı yapmış oldüysa-
ırmz, (açıklamia Itatebinjiz hakkında (bir işlemi yapmaıya-
cağım. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Ben kişisel 
görüşümü böliirıttiım; Grup adına Sayım Cemal Akıtaş 
konuşacak. 

(BAŞKAN — O kendisi ister efendim. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Grubumuza açık
ça, MtfMftyıetçi Hareket Partisi sözcüsü tarafımdan sla-! 

taşıümiişttr: «Anarşinîiın kökünde kimliler olduğu belli 
oldu»; ayrıca, çok açık biçimde, 13 ncü miadde gö-
rüşüHürken olumlu oy vereceğilmiızli bdldkıdiğknliız hall
ide, ret oyu kulafndığıimiiz birimlinde bir ifade kul-
ânaiHmıışıtjr. 

Bumu açıklamak iislterıim eferidlim^ 
ıBAŞKAN — Konuşmamız zapta geçmiş, kullan-

dığımız oylar da açık oylamada bellidir. Arkadaşı

mız yanlış bir bayanda bulunmuşsa z&ıtem zabıtlarla 
ballidk. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Efendim, 13 ncü 
madde açık oyllamaya tabi tultullmiaimıştır. 

BAŞKAN — Buyurun açıklayın efendim. 
Anarşiimin kökenli ile iliğini olarak söz Vermıedlim. 

Çünkü, o bellidir, arkadaışımızca belidir; hiç kimseye 
matuf değildir o beyanı. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Demizflli) — Biz 
oe de belllli. 

EROL H. YEŞİLPINAR (tzmıir) — Sayım Baş
kan, miMıetçe de belli. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Aktaş 
CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; sizleri saygıyla selamlarım. 

ÇerçeVe 4 ıncü madde görüşülürken 13 ncü mad
deye sıra geldiği zaman - biraz karışık - Sayın Ak
soy bu Itekınlik konulara değindiği için, onlara değin
meyeceğim. 

13 ncü madde görüşülürken, 13 ncü maddede dü
zenlenen konulara Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak olumlu oy vereceğimizi ben grubum adına be
lirttim ve verdik de oylamada. 

Şimdi, yasanın düzenleniş biçiminde Sayın Ak-
söy'uin Grubumuz adına yaptığı öneri kaale alınma
dığı içim, çerçeve 4 ncü (maddemin ttümü birden oyla
maya tabi tutulmuştur. Tümü birden oylamaya tabi 
tutulduğu zaman, bizim olumlu oy kullanacağımız 
konularda da olumsuz oy kullanmamız gereği doğ
muştur. Neden? Bunu açıklamak 'iisltierim, Türk ka
muoyu bunu bilmek ister. 

Değerli arkadaşlarımı, çerçeve 4 ncü maddemin 
içerisinde Türkiye Büyük Millet Meelisiinde grubu 
bulunain sü'yaisü parttiterin toplanla ve gösteri yürüyüş
lerinde ayrıcalıklı yürüyüş yapma hakkı vardır. Oysa 
biz, Anayasamızın s'iyasli partilere bakış açışım bu 
yasa 'tekli finde sevk edildiği biçimde görmediğimiz 
için, siyasi partilere Anayasamızda başka gözlb ba
kıldığı için, yanli tüm siyasi parltlilere, azınlıkta olan 
partilere çoğunluk olma hakkıınım tanınması gerek
tiği açısından bakıldığı içim ve siyasi parftiler demok-
ralsinlin vazgeçilmez unsurları olarak gözüktükleri (için 
Anayasaya aykırı bulduk bunu; yani Türkfıye Büyük 
Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin, 
yalnız 171 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Ya
sasından ayrıcalıklı yararlanmalarını yanlış bulduk, 
Anayasaya aykırı bulduk. Kaldı kî, tasarıda da bu 
biçimde bir sevk yoktur; komisyonlarda bu biçimde 
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sevk kararlaştırılmıştır, özellikle İçişleri Komisyo
nunda bu geniiş ölçüde tartışılmıştır. 

Şimdi, «Anarşimin 'kaymağında kıim olduğunu an
ladık»! diyen arkadaşımıza, Sayın Başkanın bana 
verdiği söz hakkının sınırları içinde kalarak, bir cüm
le 'ile yanıt vermek 'Merim. 

Değerli arkadaşlarım, biz, hangi parti olursa ol
sun, haittta hangi kuruluş olursa olsun, Anayasa çiz-
gjisi 'içerisinde kalarak yasa yapmak, eylem yapmak, 
tavır koymak zorundayız. Şimdi, Anayasa belli bir 
ilke getirmişse, bu ilk'eyti çiğneyerek, bu ilkeyi bir ta
rafa atarak, Anayasanın bağlayıcı kurallarını göz 
ardı ederek, belli bir yasaya olumlu oy veremezdik. 
Bu bi'zt bağlar, Anayasa bizi b'ağkr. Bu savaş bir 
Anayasa savaşıdır. Anarşiniin kökenlinde kim olduğu 
mahkeme diösyalarıyla saptanmışta". Cumhuriyet 
Halk Partisine laf atmalar yanlışttır, hatalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, «diyalog, diyalog, diyalog...» 
Diyalog yapılır artkadaşlarım. 

BAŞKAN — Bu konuda söz almadınız ama. 

CEMAL AKTAŞ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Diyalog yapılır arkadaşlarım. Diyalogun bir ko
şulu vardır; Anayasa vardır, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının dışına 
çıkarak, ne Demirel, ne Ecevit, ne Cumhuriyet Halk 
Partisi, ne AP, ne MSP, ne MHP kararlaştıramaz, 
eylem de koyamaz. Biz bu savaşı Anayasa savaşı 
olarak görüyoruz.; 

Değerli arkadaşlarım, bu duygularla sizi saygı ile 
selamlıyorum. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ BRZURUlMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, Sayın Muammer Aksoy Komisyonun tarafgirane 
hareket etmek suretiyle, kendisinin teklifini Komis
yona almadığı iddiasındadır. 

ıMüsaade buyurursanız bu hususta cevap arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin aziz üyeleri; 

Bu mesele Komisyonumuzda ve daha evvel Yük
sek Mecliste bu kürsüde Muammer Aksoy'un da 
bildiği şekilde münakaşa, olmuştur. O zaman bir ka
nun teklifi altında birden fazla kanun teklifini getir
memizin doğru olmadığını, bunun sonunda bazı an
laşmazlıkların, hatta bazı yanlışlıkların meydana çıka-
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I cağını Sayın Memduh Ekşi'nin Başkanı bulunduğu bu 
kürsüde bendeniz ifade ettim. Sayın Memduh Ekşi' 
nin aynen bendenize verdiği cevap, bu 1960 yılından 
sonra ilk defa - isim söylemeyeceğim - ilk defa filan 
şahsın getirdiği kanunlarda, sonra hükümetlerin ge
tirdiği kanunlarda emsal halini aldığı için Erzurum-
luoğlu bu hususta takririnizi oya koyamayacağım de
di, benim resmen takririm hakkında da izahat ver
miş olmama rağmen koymamıştır. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Sonra AP'nin de 
tabii. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Şimdi Sa
yın Aksoy Komisyonda da, şahsen bendenizin yapmış 
olduğum iddiaları Komisyonda reddetmiştir. 

Sayın Başkan ve aziz üyeler, İçtüzüğümüz gereğin
ce, Komisyon, kendisine gelen kanunları genişlete-
mez, yani yeni tesis yapamaz. Bunu bilelim Muam
mer Bey. Ancak, eski Tüzükte, yani 1960'tan evvelki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tüzüğünde bu vardı; 
ancak 1960'tan sonra çıkan Tüzüğümüzde ne tefsir 
hükmü vardır, ne tesis hükmü vardır. Bu sebeple Ko
misyonun geri almayışının sebebi, İçtüzüğe ve Ana
yasamıza uygundur Sayın Başkanım. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Geri alıp 
numaraları değiştirebilirdi. 

BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. Madde ile ilgili bir önerge yoktur. 

1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 nci madde kabul edil
miştir. 

Ek geçici maddeyi okutuyorum : 
Ek Geçici Madde 54. — Emniyet Örgütü men

supları hakkında uygulanmakta olan 657 sayılı Dev
let Memurları Kanunu, ek ve değişiklikleri, ilgili ka
nun hükmünde kararnameler ve bu yasalara dayanıla
rak yürürlüğe konulan yönetmelikler hükümlerinin 
kapsamına giren konular, Emniyet Örgütünün hizmet 
ve kuruluşunun nitelik ve özelliği gözönüne alınarak 
özel bir kanunla düzenlenir. 

Bu düzenleme yapılıncaya kadar, Emniyet Örgü
tü mensupları hakkında halen yürürlükte bulunan söz 
konusu hükümlerin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adına 
Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 

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

Ek geçici 54 ncü madde ile Grubumuz mutabık
tır, bu maddenin lehinde oy kullanacağız; ancak, bu 

i vesile ile bazı hususları yüksek bilgilerinize sunmak 
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istiyorum. «Emniyet Örgütü mensupları; - Kanunun 
maddesindeki ifade ile okuyorum - 657 sayılı Kanu
na tabidir, bunlarla ilgili diğer çıkarılacak yasalar 
var, tüzükler var, bu tüzükler çıkana kadar 657 kap
samı içinde düzenlemeler yapılacaktır» diyor. 

Filhakika, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu 
var ama, onların özlük hakları ile ilgili bir kanun 
değil. 

Türkiye'de polislik müessesesini siyasi iktidarla
rın keyfince kullanılır olmaktan ve tartışılır olmak
tan çıkarmamız lazımdır. Şu anda iddialı olmayan 
tarzda bir hususu ifade etmek istiyorum, o da; bazı 
Batı ülkelerinde, tıpkı Ordudaki gibi rütbeli polislik 
esası vardır; «Polis subayı», «Polis ofisi» denir, rüt-
ıbeler vardır, rütbe disiplini vardır ve polisin bu rüt
be içinde saygınlığı daima korunmuştur. Bu rütbe ile 
ıbu disiplin içinde politik rüzgârlar da bu teşkilata 
diğer ülkelerde tesir edememektedir. 

Onun için, Meclisimiz bu madde ile bir temenni 
kararı almaktadır. Bu temenni kararma «Polis örgü
tü ile.ilgili kanun çıkarılacağı» şeklindeki cümle ile, 
(ıbu maddedeki cümle ile) bir temenni karan almak
tadır. Bu temenni kararına şimdiden bu şekilde işti
rak ediyorum ve ışık tutmuş oluyorum, inşallah bu 
görüşümüz dikkate alınır. 

ıBu arada tabii, bundan sonraki çerçeve 9 ncu 
madde içindeki 35 nci maddenin (c) bendi görüşü
lürken, eğer o (c) bendi kabul edilirse, bir dernek, 
emekli polis derneği veya herhangi bir Türk vatan
daşı bir dernek üyesi olarak, «polisler kahraman in
sanlardır, onlara bir derece terfih verelim» dedi mi 
1 sene hapis cezasını da getiriyoruz. Onun için, belki 
de huzurlarınızda bu konuşmayı belli bir müddet ya
pabileceğiz., Eğer o (c) bendini kabul edersek, polis
lerin kaihramanlığından dolayı onlara taltif verelim 
/veya biraz evvel yaptığım, onların Teşkilat Kanunu 
ile ilgili herhangi bir temenniyi Türkiye'de hiç kimse 
yapmak imkânını bulamayacaktır. 

Onun için, bu temennimi önemle tebarüz ettiri
yorum, maddenin lehinde oy kullanacağımızı saygı 
ile arz öderiz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Grupları adına başka söz isteyen üye yok. 
Şahısları adına Sayın Gazalcı konuşmuyorlar. 
Sayın Anadol?.. Yok. 
Sayın Günay?.. Yok. 
Sayın Genç?.. Yok. 
Sayın Arslantaş?.. Yok. 
Sayın Aykurt?.. Konuşmuyorlar, 
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I Sayın Köylüoğlu?.. Yok. 
I Sayın Bütün?.. Yok. 
I Başka söz isteyen?.. Yok. 
I Ek geçici 54 ncü madde hakkındaki müzakereler 
I tamamlanmıştır, bu geçici maddeyi oylarınıza sunu-
I yorum. 
I Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ek geçici 54 
I ncü madde kabul edilmiştir. 
I Çerçeve 5 nci maddeyi tekrar okutuyorum : 

MADDE 5. — 14.7:1965 tarihli ve 657 sayılı 
I Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla 

değişik 1 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki bi-
I çimde değiştirilmiş ve bu kanuna aşağıdaki ek geçici 
I 54 ncü madde eklenmiştir. 

BAŞKAN — Çerçeve 6 nci maddeyi 5 nci madde 
I olarak oylarınıza sunuyorum : Katbul edenler... Et-
I meyenler... Çerçeve 5 nci madde kajbul edilmiştir. 
I Çerçeve 7 nd maddeyi 6 nci madde olarak oku-
I tuyorum : 

MADDE 6. — 22.11.1972 tarihli ve 1630 sayılı 
I Dernekler Kanununun 4 ncü maddesinin birinci fık-
I rasının son cümlesi, 7 nci maddesinin (fo) bendi, 9 ncu 
I maddesinin 'birinci fıkrası, 35 nci maddesi, 51 nci 
I maddesinin 2 nci fıkrası, 63 ncü maddesi, 65 nci 

maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki biçimde değişti-
I rilmiş, aynı kanunun 16 nci maddesine bir fıkra ile bu 
I kanuna ek madde 1 ve geçici 4 ncü madde eklenmiş-
I tir. 
I Madde 4. — Amacını güden, amacı tek ve be-
I lirîi olmayan, herhangi bir siyasi faaliyette bulunma-
I yi amaçlayan veya tüzüğünde saptanan çalışma konu

ları ve çalışma biçimleri amaca uygun bulunmayan 
I derneklerin kurulması yasaktır. 
I iBAŞKAN — Madde hakkında, Cumhuriyet Hark 
J Partisi Grubu adına Sayın Karabörklü, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA HALÛK KARABÖRKLÜ 
I (iBolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kamu 
I güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin bazı ka-
I nunlarda değişiklik yapılması ve bunlara yeni hüküm-
I 1er eklenmesi hakkında kanun tasarısının derneklerle 
I ilgili çerçeve 7 nci maddesini görüşüyoruz. 
I Bu maddenin, önlemler paketi içinde, üzerinde 

titizlikle, dikkatle ve belli bir duyarlıkla tartışılıp 
I konuşulması gereken önemli bir madde olduğunda 
I kuşku yoktur. 
I Bir taraftan Anayasamızın, dernekleri toplumsal 
I yaşamın bir unsuru ve gerçeği olarak kabul etmesi, 
I diğer taraftan kamuoyunda ve belli çevrelerde der-
I nekler üzerinde çeşitli spekülasyonlar yapılması vç 
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nihayet bazı derneklerin suç sayılan eylemlerin kay
nağı olduğu yolundaki iddialar, bu madde üzerinde 
yapılacak tartışmaların, görüşmelerin önem ve ciddi
yetini ortaya koymaktadır. 

Onun için, 1630 sayılı Kanunun 7 maddesinde 
değişiklik yapılmasını, bir fıkra ile bir ek ve bir ge
çici madde eklenmesini öngören bu çerçeve madde 
üzerinde Yüce Meclisin daha sabırlı, daha duyarlı 
ve daha soğukkanlı bir tartışma, bir görüşme ve bir 
inceleme yapacağına bütün içtenliğimle inanıyorum 
ve bunu diliyorum. Aksi halde, ülkeyi bugünkü bu
nalımlı noktaya getiren temel nedenlerin teşhisinde, 
ıbu temel nedenleri ortaya bulup çıkartmada başarılı 
olamayız. 

'Şiddet eylemlerinin nedenlerini, sadece yasaların 
eskiliğine, yasal noksanlıklara, boşluklara, cezaların 
hafifliğine, yasal yefkilerdeki birtakım noksanlara bağ
layarak, üzerinde konuştuğumuz bu yasa düzenleme
lerini bir temel çözüm olarak kalbul etmek, bir bü
yük yanılgı olur. 

Tüm toplumumuzun, ülkede yaşayan tüm insan
ların güvenliğini ve esenliğini tartışılamaz ölçülerde 
bozan bugünkü şiddet eylemlerinin odak noktalarını 
bulmak, bugünkü şiddet eylemlerinin kaynaklarına in
mek, bu şiddet eylemlerinin tertipçisi, teşvikçisi, tah
rikçisi, destekleyicisi ve özendiricisi, besleyicisi kim
se hangi kuruluşsa, hangi demekse, onu bulup orta
ya çıkartmak zorundayız. Yansız, dürüst; etkin bir 
uygulama ile suçlunun, suç örgütlerinin, suçlu derne
ğin üzerine gideceğimize, onların yakasından yapışa
cağımıza, tüm dernekleri hedef alarak birtakım yasal 
sınırlamalar getirirsek, o takdirde hem bir taraftan bu 
bir çare olmayacaktır, biraz evvel arz ettiğim gibi 
bir temel çözüm hiç olmayacaktır, hem de Anaya
sanın temel bak ve özgürlüklerine aykırı düşecektir. 
Bu hak, temel hak ve özgürlükleri ret ve inkâr anla
mına gelecektir, 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki, bu belli mihraklara, 
'belli kaynaklara doğru teşhisler koyarak onları elbir
liği ile ortaya çıkartsak bile, iç güvenliği ancak bir 
süre için sağlayabiliriz; bu belli mihraklara, belli 
kaynaklara temel teşhisler koyarak, doğru teşhisler 
koyarak bunları ortaya çıkartsak bile, iç güvenlik açı
sından, asayiş açısından, huzur açısından bugünkü bu
nalımı ancak bir süre erteleyebiliriz. Oysa, bugünkü 
bunalımın temelinde, sosyal yapımızı çok derinler
den etkileyen, bugünkü bunalımın temelinde var olan 
ekonominin bugünkü yapısal bozukluğu, ekonominin 
bugünkü açmazı, ekonominin bugün ulaştığı olağan-
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üstü olumsuz noktalar ve bu konularda ekonomik po
litikalarda bugüne kadar izlenen temel birtakım yan
lışlardır. O itibarla biz, 4 ncü maddeyi, bu temel gö
rüş içerisinde, bu genel çerçeve içerisinde ele alıp ir
delemeye ve görüşlerimizi arz etmeye çalışacağız. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — 100 bin liralık 
silah taşıyor herif; ne ekonomik sorun?., 

HALÛK KÂRABÖRKUÜ (Devamla) — Evet de
ğerli arkadaşım, gerçekten bir görüş ayrılığımız var, 
aksi halde aynı sıralarda oturmamız gerekirdi. (CHP 
sıralarından «BraVo» sesleri) Siz talbiatiyle o türlü 
göreceksiniz; ama biz asıl temeldeki temel sorunun 
ekonomik olduğuna inanıyoruz. Eğer bugün çok ciddi 
ekonomik politikalar izlenseydi, belki ülke bu nok
taya gelrneyeeefotL 

Değeri! arkadaşlarım, şimdi kanunun... 

KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya) — Fransa ne ol
du, Fransa? 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Fransa' 
da bütün özgürlükler var; eğer o tüm özgürlükleri 
sağlayaeaksak, ondan sonra bütün önlemlerde birle-
şelbiliriz. 

KAYA ÇAKMAKÇI (Devamla) — De Gaulle, 
niye o kanunları çıkarttı? 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Ama o 
Fransa'da 141 yok, 142 yok, 163 yok. (AP sıraların
dan gülmeler, gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bi
raz da Afganistan'dan bahset. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, şimdi, 4 ncü maddenin yürürlükteki bi
rinci fıkrası, derneklerin hangi halleri, hangi husus
ları amaç olarak saptayamayacaklarını saymış, belir
lemiş ve son cümlesi ise; bu amaçları güden ve amacı 
türden fazla olan derneklerin kurulmasını yasakla
mıştır. 

Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu düzen
leme ile getirilen, demeklerin tek amaçlı olması hük
mü ile demeklerin herhangi bir siyasi faaliyette bu
lunamayacaklarına ilişkin hükmün, Anayasamn 29 
ncu maddesine, Anayasanın temel hak ve özgürlük
lerine ilişkin diğer maddelerine ve çok genelde çoğul
cu demokrasinin temel ilkelerine aykırı olduğuna ina
nıyoruz. O itibarla, bu maddenin düzenlemesine «ha
yır» diyoruz. 

Bir partinin, bir derneğin tek amaçlı olarak ka
bul edilmesi halinde uygulamada birtakım dar yo
rumlamalar yapılabilir ve bu dar yorumlamalar, ida
renin keyfi davranışlarına neden olabilir. 
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Bir örnek vermek isterim : ı 
Herhangi bir ilçede, bir köyde, ya, da Ankara' 

nın bir mahallesinde «okul kurma ve yoksul çocuk- I 
lan okutma» adıyla hır dernek kurulsa, aynı amaca 
yönelik iki konuyu kapsamakla beraber, iki amaç 
güttüğü iddiasıyla, bu dernek kapatılabilir, kurulma
sına izin. verilmeyebilir. Çünkü, bir okulun kurulma- I 
sıyla yoksul çocukların okutulması arasında ciddi 
ilişki vardır; o itibarla, iki amaçlı olduğu yolundaki 
görüşünü ortaya koyan idare amiri, böyle bir der
neğin kurulmasını engeller ve o itibarla iki dernek 
biçiminde ortaya çıkabilir. Bu da, derneklerin mev- I 
cudiyetini çoğaltıcı bir neden olabilir. I 

Yine bir örnek vermek gerekirse; Ankara'nın çev
re kirliliğini gidermek Ankara'yı ağaçlandırmak ve 
güzelleştirmek gibi bir derneğin kurulması söz ko
nusu olsa; ağaçlandırmak, aslında çevre kirliliğinin 
giderilmesinde çok önemli bir etken olmasına rağ- I 
men, ayrı bir amaç gibi gözükebilir ve böyle bir der
neğin faaliyetine izlin verilmeyebilir. Oysa bu, dernek
lerin dalha da artmasını gerektirecek bir sebep ola- I 
rak ortaya çıkabilir. I 

IBunun dışında, bir derneğin herhangi bir siyasi I 
faaliyet amaçlayatmayacağına ilişkin hükmün ise; de
ğerli arkadaşlarım, bugünkü Anayasanın temel hak ve 
özgürlükleriyle çeliştiği kanısını taşıyoruz; örgütlen 
me özgürlüğüyle çeliştiği kanısını taşıyoruz. Bir der- I 
neğin bir siyasi faaliyette bulunması ne demektir? I 
Bir siyasi faaliyeti amaçlaması ne demektir? As- I 
lında yürürlükteki kanunun 4 ncü maddesinin (I) I 
bendi, derneklerin siyasi bir partiyi destekleyemeye- I 
çeklerini, derneklerin herhangi bir siyasi parti aley- I 
hinde faaliyette bulunamayacaklarını ve yine dernek
lerin herhangi bir kişinin siyasi çıkarları doğrultusun- I 
da bir faaliyette, bir çabada, bir gayrette bulunama- j 
yacaklarmı hükme bağlamıştır. Eğer bu maddeyle I 
getirilen amaç bu ise, bu bir tekrardan ibarettir. I 
Ama öyle zannediyoruz ki, bu maddeyle getirilen 
amaç bunun dışındadır ve bu maddenin kabulü ha- I 
linde, bu hükmün kabulü halinde, bu kuralın getiril
mesi halinde, Türkiye'deki derneklerin belli konular- I 
da, inceleme yapması, araştırma yapması ve siyasal I 
iktidarlarla parlamentonun huzuruna hizmet sunması | 
olanağı kalmayacalktır^ I 

Somut örnek vermek isterim : Türkiye'de bir 
Türk Hukukçular Derneği vardır. Şimdi, bugünkü 
toplumsal aşamada, içinde bulunduğumuz ekonomik, I 
sosyal ve siyasal koşullarda bu dernek bir ceza siya- I 
setini gözden getiremeyecek. Yine bu koşullarda o 
dernek bir aile hukukunu, bir müessesesini, bir imar I 
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hukukunu, bir başka hukuk müessesesini gözden ge-
çiremeyeeek, araştırma yapamayacak, inceleme yapa
mayacak, seminerler düzenleyemeyecek ve bilimsel 
çevrelerle temas edemeyecek ve kamuoyunu aydınla-
tamayacak, ışık tutamayacaktır. 

iBir başka örnek vermek isterim : Değerli arka
daşlarım, Türkiye'de orman tahribatı her gün artmak
tadır. Şimdi, Türkiye Ormancılar Cemiyeti kalkıp hu 
orman tahribatının büyük ölçüde toprak erozyonuna 
neden olduğunu, böyle bir erozyonun ise Türkiye'de 
toprak - su dengesini bozduğunu, toprak - su den
gesinin bozulmasıyla Türkiye'deki tarımsal faaliyet
lerin etkilendiğini söylese, bu yasa hükmüne göre o 
dernek kapatılacaktır. (AıP sıralarından «Ne alakası 
var» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, bir başka örnek vermek is
terim. Yine bu dernek... 

BAŞKAN — Sayın Karalbörklü, sözlerinizi topar
lamanızı rica edeceğim, süreniz doldu. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Bağlaya
cağım, toparlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de yine, Birleşmiş 
Milletlerin etkisiyle, katkısıyla kurulmuş başka bir 
dernek vardır; tnsan Hakları Derneği. Türkiye'de si
yasal iktidarların insan haklarını ihlal ettiği yolunda 
bir davranışını, tutumunu görse, bu dernek herhangi 
Ibir tepki gösteremeyecektir. Yani biz şunu istiyoruz : 
«Dernekler siyasi faaliyette bulunamazlar» demek, 
derneklerin oturup lokal dernekçiliği yapması, kahve 
dernekçiliği yapmasını istemek demektir. Bunun baş
ka bir anlamı olmamak lazımdır. 

Oysa bugün çağdaş toplumda her sosyal olaya si
yasal bir nitelik vermeye kalkarsak, her sosyal dav
ranış biçimine siyasal bir renk vermeye kalkarsak 
-veya yine bugün çağdaş demokrasinin anlamlı çoğul
cu yanını bir tarafa, itersek, o toplumda sadece bir 
sessizlik kalır, suskunluk kalır, durağanlık kalır. Böy
lesine bir sessizliğin egemen olduğu toplumda bir sos
yal yaşamlı hükümet etmeye de demokrasi denmez. 

Değerli arkadaşlarım, biz Batının benimsediği de
mokratik sistemi hayat tarzı olarak kabul etmişiz. 
Şimdi onlar aslında bu çoğulcu özgürlükçü dediğimiz 
demokrasiye sosyal bir içerik, ekonomik bir içerik 
katmaya çalışıyorlar. Bizim bunu yapmamız lazım 
gelirken, eğer bu demokrasinin gerçekten bir taraf- . 
tan, bırakınız sosyajl içerik katmayı, ekonomik öz kat
mayı, kapitalist sistemin liberal özünü de alır çıkar
tırsak, ortada sadece bir faşizm kalır. O itibarla böyle 
Ibir maddeye evet dememiz mümkün değildir, 
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Saygılar sunarım, teşekkür ederim efendim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
İMİllı Selamet PartSisi Grubu adına Sayın Şener 

Battal, buyurun, 

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Malden Kanunu görüşülüyordu ve Sayın Kı-
ratlüoğhı Adalet Partisi Grup sözcüsü idi. Maden Ka
nunu ile iligili o kadar güzel müdafaalar yaptı ve o 
zaman Cumhuriyet Halk Partisibin getirdiği devlet 
kapiıtallizmıiriin örneği o kanunun karşısına çok güzel 
cılktı grup sözcüsü olarak, baktım sonra da bakan ol
du. Onun için, grup adına vazife yapan arkadaşları
mızı taltif edimiz, teşvik ediniz ve vazife yaptığı açı-
smdan, ayrıca kendisimden, sık kürsüye geliyor diye 
de müsamahanızı esirgemeyiniz. Bunu rica ediyorum. 

Sayın Başkan, Zatıalimizle b'ir tereddüdümü görü
şerek halletimiek istiyorum. 

Şimdi, çerçeve 5 nci maddeyi Komisyon geri çek
ti. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi 5 nci madde olarak... 
ŞENBR BATTAL (Devamla) — Bunun üzerine 

çerçeve 6'ya 5 dediniz, çerçeve 7'yi 6 dediniz. 5"i Ko
misyon geni gönderirse yeniden numaralama olacak 
sanıyorum, nereye olacak? Ayrıca... 

BAŞKAN — 4 ncü madde reddedildi. 5 nci mad
de normal olarak 4 oldu, 6 ncı madde 5 oldu, 7 nci 
maidide 6 oldu; yani öyle oylayacağız, başka çaresi 
yok. 

ŞENER BATTAL .(Devamla) — Efendim teşek
kür ederim, tenevvür öttüm. 

Şimdi, son duruma göre çerçeve 6'dafci madde 4 
üzerinde görüşlerimi sunuyorum Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, bu maddeye göre, cami yap
tırma ve yaşatma derneği derken; cami yaptırmak bir 
gaye, amaç; yaşatma [kinci bir amaç. (AP sıralarından 
gürültüler) O zaman tasrüı etmemiz lazım; «hayır 

' dernekleri bunun dışındadır» diye koymamız lazım; 
ama yok o burada. Onun için, camii yaptırma ve ya
şatma derneğini kuramayacağız. Komşu binada 5-6 
katlı oda tutulacak; birinde cami yaptırma derneği, 
diğerinde yaşatma derneği, diğerinde cami hayrına 
mevlit okutturma derneği diye dernekler kurulacak. 
Bu durumda o doğar. 

Hele hele diğer maddelerde, bu tüzükte, o cami 
derneği bir mevlit okutturursa, çalışma programında 
ve tüzüğünde mevlit okutturma maddesi yok diye, 
vali, kaymakam veya idareciler o cami yaptırma der-
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neğini, tüzüğümde olmayan faaliyette bulundu, diye 
kapatabilecekler. Onun için bu madde mahzurludur. 

Eğer dbkltr'iner maksatlı birtakım dernekler gelir 
de şunları şunları yapar diyeceksek, maddeyi tasrih 
etmemiz lazım. Bu hali ile bütün cam'i yaptırma der
neklerini kapatabiliriz. 

Bu, 4 ncü madde ile olmaz; 9 ncu maddede diyor 
ki, «valiler, kaymakamlar tüzükleri tamamen geri 
isteyecek, derneklerin gayesi tek olacak; şu kurallara 
uyacak, çalışma programı olacak, çalışma biçimli ola
cak.» Camii derneğinin çalışmasında konferans biçi
mi yok, konferans veremeyeceğine göre kapattım di
yecek, 9 ncu maddede de tüziükleri geri toplama var. 

Şimdi, gaye tek olacak. Mevlit okutturma da hiç
bir tüzükte yok. Türkiye'de cami yaptırma, yaşatma 
derneklerinin hiçbir tüzüğünde mevlit okutturma 
maddesi yok. Efendim, sizin gönlünüzdeki şekilde uy
gulama değil; bir kaymakam, bir vali düşümün... 

* tSMAÎL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Devlet memuru. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Evet evet; devlet 
memuru işte. Devlet memuru olmasa onda bu yetki 
olmaz. 

O •kaymakam, vali bakacak, bu tüzük belli. Hele 
hele bu derneğin yöneticileri,, şu andaki iktidarın 
hoşuna gitmeyen adamlarsa; «Bunlara bir haddini 
bildireyim. Bu adamlar iktidarın antipatiğini çeken 
adamlar, böyle hayır hizmetini yapacak, toplumda -
yeni tabirle - saygınlığı da artar, şunların derneğimi 
kapatayım, pasif ize edeyim, köşelerine çekilsinler; 
cami yaptırma, imam hatip okulu yaptırma derneğinin 
ne lüzumu var ki» diyecek. 

Bunlar oldu beyefendiler, hayali konuşmuyorum. 
Akşehir İmam Hatip Okulu Derneğini, o zaman yıl 
1972 îdi, 1972*de hangi İktidar başta şu anda hatırla
yamıyorum, şu imam hatip okulumu Akşehir'de aça
lım dediğimizde, iktidar karar aldı, imam hatip okulu 
orta kısmını açamazsınız, mümkün değil dedi. Kay
makam o gün toplantıya geldi, belediye başkanı gel
di, Halk Partisinin ilçe başkanı, Adalet Partisinin 
ilçe başkanı geldi; imam hatip derneğini elimizden 
alacaklar, birleşecek... 

Son zamanlarda gazete haberlerinde olduğu gibi, 
bizim ilçede o zaiman öyle bir birleşme oluyordu, 
imam hatip derneğini elimizden alacaklardı. 

Şimdi siz bu maddelerle o dernekleri tamamen 
elimizden aldıracaksınız. Onun için, bu maddeler ina
nanlara zulüm yapılmasına vesile olabilir, insan hakla
rını tahrip edebilir ve bu madde kötüye kullanmaya 
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müsaittir. Onun için 4 ncü maddenin aleyhinde oy 
kullanacağınıızı saygıyla arz ediyorum. 

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

lışkan, buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 

(îçel) — Değerli üyeler, huzurunuzda görüşülmekte 
olan mesele şu : 4 ncü maddenin 1 nci cümlesi şöyle; 
«Türk Devletinin ülkös'i ve milletiyle bölünmez bütün-
lüğünü bozmak..» ilavesi şu. «..ardacını güden, ama
cı tek ve belirli olmayan, herhangi bir siyasi faaliyette 
bulunmayı amaçlayan veya tüzüğünde saptanan çalış
ma konuları ve çalışma biçimleri amacına uygun bu
lunmayan derneklerin kurulması yasaktır.» 

Getirilen hüküm budur. Bunda yadırganacak bir 
şey yoktur? Bunu evvelki hükümet hazırlamış, huzu
runuza kadar getirilmiştir. Biz evvela arz edelim ki, 
bu metne tasarıdaki hükmlün eklenmesi lehinde oy 
kullanacağız. 

Değerli arkadaşlarıım, buraya çıkan hatip arkadaş
larımın hemen hepsi değerli fikirler beyan ediyorlar, 
hürmetle dinliyoruz. Burada şu tasarı sebebiyle konu
şulan hak, demek kurma hakkına kadar geliyor. Bu 
ıhak Anayasamızın 29 ncu maddesinde temel haklar 
olarak sarahaten tanınmış ve aynen şöyle: «Herkes ön
celden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir, 
bu hakkın kullanılışında uygulanacak şekil ve usuller 
kanunla gösterilir. Kanun, devletin ülkesi ve mille
tiyle bütünlüğünün, milli güvenliğin, kamu düzeninin 
ve genef ahlakın korunması maksadıyla sınırlar koya
bilir. Hiç kimise bir derneğe üye olmaya zorlanamaz» 
vesaire diyor. 29 ncu madde böyle. 

Değerli arkadaşlarım, bu konu konuşulurken, bil
hassa Cumhuriyet Halk Partisinin hatibi arkadaşıımız 
konunun hayli dışına çıktı. Ben bir Türk insanı ola
rak burada bir hususu dile getirmek zaruretini hfese-
dliyorüm. 

Niçin Yüce Meclis bu dernek meselesiyle meşgul
dür? Çünkü dernekler me'seldsi, derneklerin faaliyeti, 
devlettin, kamunun, amme intizamının ilgitenımesi la
zım gelen hale ve dereceye gelmiştir. Dernekler yoluy
la devletin şeklini dahi değiştirme hazırlıklarının fii
liyat safhasında olduğunu kimse inkâr edemez. Bura
da sabık CHP İçişleri Balkanlarının beyanlarını hatır
lamayacak kadar nisyan ile malul olamaz bu kadar 
hafızalar. 

Size söylüyorum değerli arkadaşlarım, Anayasa
nın 9 ncu maddesini hatırlatıyorum: Bu dernekler, 

i Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasını tehlikeye dü
şürecek faaliyetlere ve organizasyonlara girmiştir. 

I Bu dernekler, Yüce Meclisin üyelerinin yegân yegân 
I ve cühıleten teklif hakkı dahi olmayan bir konuda bü-
I yük mesafeler ka^etmiştir. Hatırlayınız CHP devrinin 
I bir yaz aylarını. Bir dernek, Başkent Ankara'da top-
I lanmış, «Komünist olmaya olacak bu memleket; ama 
I Çin komünizmini mi getirelim, Moskova komünizmi -
I ni mi getirelim?» münakaşasını açmıştı. O zamanın ik-
I itidarı, olaysız geçen bir kongre olarak bunu vasfet-
I misti. .Şimdi 9 ncu maddeyi okuyorum: «Devletin şek-
I linin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü 
I değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.» Yüce 
I Mecliste değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek bir 
I kbnuyu, bugün derneklerin nereye getirdiğini inkâr 
I edecelk bir-babayiğit var mıdır? Varsa, bu tasarıyı bu-
I raya kadar niye getirdiniz? 

HALÛK KARABÖRIKLÜ (Bolu) — Bizim tasa-
I rımızda yok efendim. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Niçin ge-
I tirdiniz buraya kadar? Dernekler konusunda tedbirler 
I getirdiniz. Derneklerin «Çin komlünıizimini mi kabul 
| edelim, Sovyet komünizmini mi kabul edelim?» diye 
I tartışan, üyesinin yüzb'inlerl aştığını söyleyen, birçok 
I dernekler, bu arada TÖB - DER vesaire dahi, bu dev-
I letin şeklini münakaşa eder hale gelmiştir. Büyük me-
I ısüliyetıiniz vardır, değerli parlamenterler. Siz, Cum-
I huriyet'in değişmesi için tek başınıza dahi teklif ede-
I m'iyorsunuz; ama dernekler, Marksist, güruh, cahil, 
I hain, Marksist güruh bunu teklif eder hale gelmiştir. 
I (Bunun icraatını yapar hale gelmiştir; ammeyi, kamu-
I oyunu bununla meşlgull edecek hale getirmiştir, fşte 
I bununla meşgul oluyor Yüce Meclis. 

I Ben şunu ifade etmek meoburiyet'indeyim: Birçok 
I eksikliğimiz vardır; fakat samimiyetle söylüyorum ki, 
I Türkiye'de en cahil güruh Marksist gruptur. (AP sı-
I ralarınidan «Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye'de sicili 
I en bozuk grup, Marksist, komünist gruptur. (AP sıra-
I larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bunun cehaletinin 
I bir örneğini veriyorum, bu yeter, Türkiye Cumhuriye-
I ti Devleti oturduğu yerde 4 000 seneyi konuşacak bir 
I devlettir. 
I Sen «'MarksMim» diyen adattı, sen «Sosyalöji bi-
I lenim» diyen adam,. «Sbsyal psikoloji biliyorum» di-
I yen adam, «Tarih biliyorum» diyen adam; Guavera' 
I ııın Kolombiya'sıyla, Caistro'nun Küba'styla Türkiye' 
I yi nasıl mukayese ediyorsun?.. Sen burada rahat ra-
I hat konuşuyordun, lüks plajlarda, otel lobilerinde 
I Marksİzmin methaldarlığını yapıyorsun; ama köye gi-
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dinice «Asıl milliyetçi benim» diyorsun; bu ne iki yüz-
lülüik. Gittiğin köyde, yiğiteen «Ben Marksistim» de 
halkalımı; senin arkamdan kim gelecek? (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Kimi it
ham ediyorsun? Açıklık getir. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Biraz da
ha açıklık getiriyorum; dinle, saibret. 

'BAŞKAN — Sayın Çalışkan, konudan ayrılmayı
nız lütfen. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Ben 
Marksistlere ithamda bulunuyorum. Marksist olanın 
burada sataşma sebebiyle itiraz hakkı vardır, o hakki
nizi kullanabilirsiniz. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri) 

Marksistlerin başarı elde ettiği memleketlerde üç 
sene, beş sene, 50 sene evveline baktığınız vakit, sö
mürgedir, halkı devlet terbiyesine erişmemiştir; ama 
'bizim halkımız, gidiniz bir köy kahvesine, gidiniz şeh
rin bir köşesine .«Allattı devlete zeval vermesin» der; 
bu, bir hayat felsefesidir, devlete sadakattir. Bu terbi
yeyi al'imış bir milletin huzurunda korkunuzdan sini
yorsunuz. Viskiyi çekebildiğiniz yerde Markisist oldu
ğunuzu söylüyor, rahat rahat yerleşebiliyorsunuz; ama 
halkın arasına indiğinizde fikrinizi bile söyleyemliyor-
sunuz; (AP sıralarından «ıBravo» sesleri, alkışlar 
CHP sıralarımdan sıra kapaklarına vurmalar) 

Ayrıca.. 
SELAMit GÜRGÜÇ (Aydın) — Sen ne söylüyor

sun?.. 
(RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Mark

sistlere sesleniyorum. (CHP sıralarından gürültüler). 
Cumihüriyet Halk Partisine Türk Devletinin de 

Türk rejiminin de ihtiyacı vardır. Ben Marksistlere 
seslemiyorum. En büyük vebaliniz ve sırtınızdaki en 
'büyük yük nedir biliyor musunuz? Haliktan kopuk ol
manızdır. Halk sizin arkanızdan gelmiyor. Bu sizi kaih-
retmelidiir, kahretmelidir. 

HÜSEYİN ERKANLI (Tunceli) Ne alakası var? 
RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Dünya

nın hiçbir yerinde, hiçbir Marksist grup sizin duru
munuzda değildir. Siz bu tlöhmetin altında eziliyor
sunuz. (CHP sıralarından gürüMler), 

IBAŞKAN — Sayın Çalışkan, klonunun dışına çık
mamanızı rica ediyorum. Zaten süreniz döldü. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — De-
ğerlii arkadaşlarım (COP sıralarından gürültüler) Dev
letin idare şekli olan.. 

MEHMET DEDEOĞLU (Kırklareli) — Cahil 
adam. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Bu geri zekalı ne
reden çıktı? 

RAMAZAN ÇALİŞKAN (Devamla) — Devletin 
idare şekli olan Cumhuriyetin teklifini dahi Meclisten 
almış olan şu Anayasa, demeklere Türk Devletinin 
rejimini münakaşa etme hakiki vermemiştir. 

ZBK't KARAGÖZLÜ (Manisa) — Kime söylü
yor bunu? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Marksistim diyor
san sana.. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Açık ka
pılardan, aralık kapılardan girtoek isteyen Markisist 
derneklerin şu tasarı ile kapıları kapanmak isteniyor. 
©una meydan vermek isteyen parlamenter rey verir, 
vermek istem'eyen de bu tasarının kalbulü istikametin
de rey verir. (CHP sıralarından gürültüler) 

Grubunuz adına konuşan şahıs burada dernek 
hürriyetini derinliğine genişliğine işlerken biz dinle
dik., 

BAŞKAN — Sayın Çalışkan, lütfen sözünüzü ta
mamlayın efendim. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Siz de 
bizi dinlemeye mecbursunuz. 

ERTOZ VAHÎT SUlÇMEZ (Trabzon) — Sen ko
nuşmuyorsun; kusuyorsun, kusuyorsun. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — O halde açık
lık getir. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (Devamla) — Ben Cum
huriyet Halik Partisine bu Devletin, bu rejimin muh
taç olduğumu söylüyorum; ama Marksizme ve Mark-
siste ne Cumihüriyet Halk Partisinin, ne bu Devletin 
ve ne de bu cemiyetin ihtiyacı yoktur, ithamım bu
nadır. Biz tasarının lehinde oy kullanacağız. (AP sıra
larından alkışlar). 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Baş
kan, sayın konuşmacı Cumihüriyet Halk Partisine, gru
buma hitaben bir konuşma yapmıştır; belli ithamlar 
vardır. O ithamlar açıktır, cevap vermek üzere söz is
tiyorum. 

ıBAŞKAN — Sayın Çalışkan, bir iki konuyu açık
lığa kavuşturursanız beni müşkülattan kurtaracaksı
nız, lütfen: Marksizmi, Marksist'leri hedef alan konuş
manız, Cumihüriyet Halk Partüisi Grubunu veya Cum
huriyet Halk Partilileri istihdaf ediyor mu, etmiyor 
mu? Ediyorsa sataşma kabul edeceğim, etmiyorsa za
ten mesele yok, mücerret bir konuşma olur. (CHP sı
ralarından gürültüler). 

Lütfedin efendim. Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
'bunu veya Cumhuriyet Halk Partisi Grubuna mensup 
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bir kıisım milletvekillerinıi istihdaf eden bir itham ise, 
talbii cevap hakkı doğar. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (İçel) — Sayın Başkan, 
benim ithaim mahiyetinideki siözlerim, «Ben Marksis-
timı» deyip bu eğilimde faaliyet gösterenlerdir, Cum
huriyet Halk Partililere değildir. 

,BAŞKAN — OHP'ye değldir diyor. (CHP sıra
larından gürültüler). 

Simidi açıkça arkaîdaşımılz, Cumhuriyet Halk Par
tisine veya Cumhuriyet Halk ParitüMere yönelmiş bir 
itham olmaldığmı; mücerret, Marksistleri tenkit ettiği
ni ifade ediyorlar. 

HALÛK KARABIÖRJKLÜ (Bolu) — Konuşmada 
ağır ithamlar var. 

BAŞKAN — Mücerret bir konuşma yaptılar, o 
'itibarla sataşma.. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Baş
kan, konuşmasının tümünde partimi hedef almıştır; 
Marksisıtlliğe ilişkin ithamlar vardır. Zabtı incelerse
niz bunları görecekisİniz. Biz buralda bir cevap hakkı
mızın doğduğuna inanıyoruz. Lültlfen. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Arkadaşımız Cum
huriyet Halk Partisine söylemedi, Marksistlere söyle
di. 

HALÛK KAiRABÖRfKLÜ (Bolu) — Durum bu 
olduğuna göre bu söz niye söylenmiştir. Sayın Başka
nım? 

ıBAŞlKAN — Bu mücerret, bir tefekkür zevkiyle 
sıöylenmiş bir sözdür canım. Düşünce, öyle.. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Baş
kan bu, benim grup adına yaptığım konuşmadan son
ra söylenmiş bir sözdür. O itibarla Cumhuriyet Halk-
Partisine sataşma var'dır, lüüfen efenldim. 

'.BAŞKAN — Sayın Karalb'örklü, benim sizden 
istirhamını şu: Arkadaşımız, «Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubunu veya Cumihuriyeit Halk Partisi Grubuna 
mensup arkadaşlardan herhangi birisimi istihdaf ederek 
Marksizm! veya Markisistleri eleiiirmedkn» diyor. «Bu 
bir mücerret eleştiridir» diyor, «Söz aldığım madde 
münasebetifyle yapılmış bir eleştiridir.» 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Başka
nım, Meclisin içinden balbJs'ed'iyor, açıklık getirmek is
tiyorum, izin veriniz. 

iBAŞKAN — O zaman buyurun, şu meseleyi biti
relim, ondan sonra halledeceğim; şu madde ile ilgili 
görüşmeleri tamamlıyalım, araya girmeyin, bunu hal
ledeceğim. 

Milliyetçi Hareket Partisi Grufbu adına Sayın th-
san Kabadayı, buyurun efendim. 
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j MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI 
I '(Kfonya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
I ıbu ma'dde üzerinde Grubumun görüş ve mütalâaları

nı arz etmeye çalışacağım. Mevcut madde üzerinde 
Grubumun görüş ve mütalaalarını arz etmek üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum, cümlenizi saygıyla se-

I lamlarım. 

I Hakikati müthişenin tesiri altımda kalıp da hiçbir 
şey söyleyememek, en beliğ ifadedir. Bugün Türkiye' 
nin içinde bulunmuş olduğu şartları bihakkın yaşayan 

I kişi ancak ve ancak bu tablo karşısında gönül ve vic-
I dan azabı içerisinde yanar, ancak ve ancak acı acı ba-
I kışlarla bu tabloyu öyle ifade edebilir. 

I Bu Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu acı tablo, 
j igerçek güven ve huzur meselesidir. Huzuru olmayanın 
I namazı ve ibadeti olmaz; aşında, eşinde, işinde me-
I sut olmaz. Bugünün tüm Türk milleti huzursuz, em-
j niyetten yoksun, saadetten uzak, teminatsızıdır. Vaıtan-
I daş arasımda gezerseniz, zengini fakiri işçisi işsizi şe-
I birlisi köylüsü hepsi acı acı bu derten size dertlene-
I neceklerdir. 

I Açık ve aşikâr; bugün bünyemizi sosyal bünyemi-
I zi ve devletimizi birtakım tahripkâr mikroplar, bize 
I ifcökenimız'den ve tarihimizjden gelen ölçülerini ize, iç-
I ittihatlarımıza, inançlarımıza uymayan doktrinler ve 
I bunların ürettiği, tükettiği birtakım anarş'ist zorbalar ve 

teröriistler etnik bölücülükler ve mezhep ayrılıkları 
I bünyemizi heyeti umumiyesiyle sarmış; Türkiye ola-
I rafc rahatsızlığımızın ananedenleri bun!dan kaynaklan-
I maktadır, 
I Bu neden oldu, neden ileri geidi? 61 Anaya&ası-
I nm bence fazla haklar tanıması, bünyemize bazı yön-
I leriyle uymaması; kimi yerde dar, kimi yerde bol gel-
I mliış olmasının neticesi ki, 60'dan bu tarafa gelen hü-
I kümetlerin bu mevzularda kimi yerde ihmallere, kimi 
I yerlerde rey tavizlerine kapılması ve sonra da birçok 
i müesseselerin ve has'saten devlet yöneticileri kişilerin 

ısolun ne olduğunu, hangi safhalardan geçe geçe bir 
I devletin ve milletin kaderine kastdder anlayışı taşi'dı-
I ğını bilemediğinden bu noktaya gelmişizd'ir. 

I Açık ve aşikâr; yılların ihmalıinden ötürü devlet 
I daireleri, üniversiteler, mektepler, sendikalar ve Ana-
I yasa müesseselerinin üst kuruluşları bu demlin sayagel-
I diğirn ihmallere, tavizlere sol anlayışlara kapısını açtı; 

ama asıl tahribini, hedefine varmak yolunda vası'tası-
I nı, derneklerde bulmuştur. Bu açık. Bu demeklerin 
I gayelerinden saparak aşırı doktrinlere vasita oldük-
j lan, onu vasıta kılarak amaçlarına gitmek için araç 
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haline getirdiklerini artık ispata biz Milliyetçi Hare
ket Partisi olarak lüzum görmüyoruz. 

Bugün açık; biç kimlse hayal etmesin. Anayasa 
müdafaası tatlı şey, güzel şey, însan hakları, özgürlük
ler, temel Kak ve hürriyetler güzel şey, hiç birimiz ve 
hiç biriniz bunlar olmasın diyemezsiniz. Ancak kesin
likle kabul etmeye mecbur olduğunuz bir kaziyei muh
keme var ki, bunların hepsi devlet güçlü olarak; ayak
ta kalınsa, vatan teminatta olursa, millet dirlik ve bir
lik içinde olursa, deminki o güzel laflardan bahsede
bilirsiniz. Ama bunlar göçüp giderse, bunlar hatıra 
olarak kalırsa, tarihe mal olunsa, mevcut güdüyle dün
ya milletler camiası ve devletler camiasında devleti
niz milletiniz kalmazsa, bunların hepsi birer tatlı laf 
olarak kalır, geçerlik makesini, zeminini sürati katiye-
de bulamaz. 

Tekrar ettiğim sözü yine bir kere daha tekrar ede
ceğim: Tarihi okumak gerektir, bilmek gerektir, on
dan ibret almak, ders almak gerektir. Türkiye bugün 
ilanı harpsiz, adı konmamış, siperi cephesi belli ol
mayan, ama tüm vatan sathını kapsayan bir kızıl dok
trin savaşının içindedir. Bu, beynelmilel komünizm
den kaynaklanmaktadır. Beynelmülel komünizmin de 
kendine vasıta olarak maalesef bazı dernekleri buldu
ğu, vasıta kıldığı bir gerçektir. Bu gerçeği hâlâ bilip 
anlamaz isek; deminki güzel güzel laflarını terennü
mü ile karasevdalı aşık gibi o lafların sözünü eder de 
gerçeğe sırtımızı çevirir isek, başımızı kuma sokar, 
perde arkasında saklar İsek; bilesiniz ki, tarih'in im-
hali var, ihmali yoktur. Devleti yöneten hükümetle
re, mesul kişilere, milletin ileri gelenlerine «Beni aç 
oku bak. İbretini al, tedbirini al» der. Tedbirini alırsa
nız ne âlâ, almazsanız imlhali biter, ihmal etmez, şama
rını vurur, devleti göçertir, milleti de tarihin mezarlık 
sayfasına götürür. 

Bugün haber vereyim : Ben size hâlâ sirke sarım
sak hesap edersek, deneyi görür de çeci görmezsek, 
damlanın üzerinde durur da deryayı görmezsek, tek 
ağacın üzerinde durur da felaket ormanını seyredip 
değerlendirmez isek, Türkiye'de devlet - millet - vatan 
olarak var olmamızın icra safihasına gelmiş bulunu
yoruz. Hâlâ itişme kakışmayla zaman geçirirsek, kor
karım icra safihası hükmümü icra eder, ayılırız; ama 
ayıldığımız zaman öyle bir bayılırız ki, bir daha ayıl
maya fıfsat kalmayacağını, Grubum adına Yüce 
Meclise bir kere daha duyurmak isterim. 

Bir devletin, milletin batışı binden bire olmaz; tıp
kı pamuk yüklü bir vapurun batışı gibi olur. Hamu
lesi pamuk olan Vapur birden batmaz, ağır ağır su alır, 
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ta ki bütün mesamaha'Üarı dolduğu zaman öyle ba
tar. Belki eksik görüyorum. SMerin dediği doğru ol
sun. Ben Türkiye devletini vatan gemisini böyle bir 
hamule ile su almakta, batar görmekteyim. 

Şunu kesinlikle biliniz; bir asker olarak söyleyeyim: 
Mühimmat subaylığı da yaptım. Askerlikte bazı araç 
gereç ve emtia ile maddelerle oynayabilirsiniz. Ama 
kapsülle, flimıinatla, karabarutla fazla oynayamazsı-
niz, fazla hınpalayamazsınız, fazla çalkalayamazsınız. 
Güneşe ateşe fazla yaklaştıramazsınız. Patlar, infilak 
öder; hepsini her şeyi beraber götürür. 

Bugün Türkiye devlet millet olarak yaşama nite
lik ve ölçüleri bakımından, devlet otoritesinin fazla 
hırpalandığı, mehabet ve itibarının tahrip edildiği, oto
ritesinin; ve devlete olan saygınlığına ciddi surette gü
ve doladığı bir noktaya geliyoruz. İşte huzurunuza 
gelmiş olan bu kanun teklifi, yılların ihmalinden tahri
be uğramış olan devlet kavramına güç vermek, me
habetini arttırmak, itibar ve otoritesini iade etımek is
tiyor. Hiçbir sınıfa, hiçbir meslek mensubuna, hiçbir 
dernek taraftarına kastı, garezi, kini yok. Ancak an
cak, devletin içinde bulunduğu bu çıkmazda bir sad
ra şifa olur ümidiyle getirilmişitıir. Bu duygularla geldi
ğini de biz inanıyoruz. Haklar, hürriyetler, insan hak
ları, teminatlar iyi ve güzel şey. Ama hiçbir zaman 
devleti yıkmaya, vatanı ve milleti bölmeye kastı ola
maz. O kasıtla kullanılamaz, bunların önüne geçemez. 
Ancak ve ancak devletin ve milletin bekası ön planda 
olduktan sonra, güçlü olduktan sonra bunlardan bah-
seddbilinsiniiz. Bunların varlığı şüpheye değil de yok 
noktasına gelmişse, batisini ben-çok özür dilerim-abes-
çe gönürüm, 

Madam Rolande «Ey hürriyet, senin uğruna ne ci
nayetler işlenliyor» diyor. Ben simidi görüyorum ki, 
Türkiye'de dernekler adına ve bunlara verilen fazla 
hak ve hürriyetler adına bir devletlin ve milletin be
kası üzerinde cinayetler işlenegelmektedir. 

Samimi karar ve kanaatim budur. Derneklerin pek 
çoğu, pek çok kere hedefinden sapmış, mecrasından 
taşmıştır. Muhterem Hükümet tamamıyla bunu he
define yöneltmek, mecrasına oturtmak için getirmiş
tir, benim samimi inancım budur. 

Parlamento olarak, haber veriyorum; bilelim ki, 
şimdi anlatmaya çalıştığımı hadiseler hâlâ sessiz de
ğil, sesli bağırıyor; ayılın, uyanın diyor, batıyorsunuz 
diyor. Hepimiz, hep beraber buna «'Beraberiz» diye
rek, batırmamak için güdümüzü kullanmaya mecbu
ruz. 

Osmanlı Devrinde devletin halini görüp de acıyan 
bir şair: 



M^ MecMsS B : 29 15 , 1 , 1980 O : 1 

«Felek biralıim devran bı sükûn 
Dert çok, hem dert yok, düşman kavi, talih ze

bun» demiştir. Sanki, o günün şairi Türkiye Cu'mihu-
riyetinin bu halini görerek söylem'işltir. 

Ben, gelin, hep beraber devletten yana bütün gü
cümüzü, kuvvetimizi, aşkımızı, inancımızı, duamızı 
kullanalım, devlet düşmanı olanların kahrına, dernek
ler adııyla hedeflerine gitmesine mani olalım demek is-
temeklteyim; benim samimi görüşüm, kanaatim bu. 

IBugünkü derneklerin pek çoğu-kusura bakmayı
nız» Yeniçeri Ordusunun son günlerine girmiştir. Mec. 
rasıridan sapa sapa, hddefinlden ayrila ayrı'la hem oca
ğını söridürdü, hem de bir Osmanlı İmparatorluğunun 
mevtine sebep oldu. 

Bunu da şair: 
«Tuz, ekmiek haini bir nice bağı 
Koyup kafldırmaida ikide birde, 

Kazan devrildi, söridürtlü ocağı» demiş idi. Bu de
fa ocak değil, tüm devletin, milletin varlığı sönecek
tir. 

AOLTAN TUNA (Çanakkale) — Ülkü Ocakları mı 
devirdi kazanı? 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Hepimiz nef
simize hâkim, vidd'anımıza esir olalım, bu istikamette 
çıkaralım. 

Bu madde ile ne hürriyetler kısılır, ne Anayasa ze
delenir; kısaca anltamaya çalıştığım dertleri silici, 
memleketin beklediği asayiş, huzur ve emniyeti verici, 
sa'dra şifa olucu hizmet edecektir. 

(Milliyetçi Hareket Partisi olarak müspet oy vere
ceğimizi saygıyla arz ederim. 

Hürmetler. 
BAŞKAN — Teşekkür öderiz. 

İSMAİL AKIN (Afyonkaralh'isar) — Üllkiü Ocak
ları daihil mi? 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Benim görüşüm 
o. 

BAŞIKAN — Şahısları adına söz isteyen sayın üye
lerden Mustafa Gazalcı, buyurun efenidim. 

iMDSTAFA GAZALCI (Denizi) — Sayın Başkan, 
değerli milleti vokalleri; 

Demokrasi, bir bakımııa düşünce ve örgütlenme 
özgürlüğüdür. Dernek ise, örgütlenmenin en ilkel, en 
malsium bir biçimidir. İleri Baltı toplumlarında ıbütün 
kamu kesimimde çalışanlarla dernek değil, grevi, top
lu sözleşmeli sendika hakkı verilmiştir, memurlara, si
yaset yapma hakkı verilmiştir. 

Bizde ise, her olağanüstü dlönem yaşandığında 
kamu kesiminde çalışanların ellerinden halkları alınır. 

12 Marktan sonra, biçimsel anlamlda sendika hak
kına sahip olan memurların bu hakkı ellerinden alın
mış, şimdi ise çok kısıtlı dernek hakları daiha da kısıJt-
dîanarak kuşa çevrilmek istenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, şiddeti, terörü, örgütlenme 
hakkını, özgürlükleri kısarak önleyemeyiz. Tersine, 
insanların bir araya gelerek haklarını almayı yasal 
planda, demokratik planda almayı önlerseniz, o za
man daha çok terör, o zaman dafha çok kargaşa olur. 

O yüzden biz de memurları bir kapıkulu gilbi de
ğil, memurları amirlerinin emrine «gözlerimi kapa
rım, vazifemi yaparım» biçiminde insanlar olarak de
ğil, onların da temel hak vie özgürlükleri olduğu bilin
meli ve dernek hakkı değil, sendika halkkı verilmeli-
ıdir. Siyaset yapma hakkı, o Batı ülkelerindeki gibi ve
rilmezdir. Ancak kamu kesiminde çalışan bir memur, 
bir yurttaşa, siyasi düşüncelerinden dolayı ayırım ya
parsa, görevini aksatırsa onun karşısına çıkmalıyız. 
Yoksa dairede memur olduktan sionra dışarıda hakkı
nı savunmak için örgütlenmiş ise, bu hak kısıtlana
maz, Anayasaya da aykırıdır. Anayasamızın 20 nci 
maddesi, herkes düşüncelerini tek basma ve toplu1 

olarak açıklayabilir, yayabilir diyor. Siz kısıyorsunuz, 
kısıyorsunuz. Tek amaçlı dernek kurabilir diyorsunuz. 
Nedir tek amaçlı dernek kurmak? Peki Atatürk ilke
lerini, devrimlerini savunmayacak mı? Kaç kez söy
ledik, bir kez dalha söylüyoruz!. 

1. ETEM EZGÜ (Samsun) — Hangi Atatürk 'dev
rimini? 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Değerli ar-
kaidaşlar; siyaset yapmak, yasalarımıza göre dar an
lamda siyaset yapmak zaten yasakttıı*. Yani günlük 
politika yapmak, bir partiyi aÇıkça desteklemek, ikti
dara gelmek; o biçimde siyaset yapmak yasaktır. Ama 
geniş anlamda yurt sorunları üzerine, ülke sorunları 
üzerine görüşlerini açıklamak, o bir hakltır. öylesi teş
vik edilmelidir. Biz suskun toplumlar yaratmak iste
miyoruz. Biz örgütlü güçlerin siyaset yapmalarımı, ge
niş anlamda siyaset yapmalarım engellersek; o zaman1 

şilddeti değil, silahı değil, terörü değil, demokrasinin! 
en masum biçiminlde olara hakları kısıtlamış oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, memurlar, memur dernekle
ri siyaset yapıyor da, şüddet eylemlerini sarikü bugün
kü noktaya getiriyormuş gibi gösterdiler. Ben öğret
menlikten geldüm, yıllarca öğretmen derneğinlde çalış
tım. Ne sağlıkçılar, ne öğretmenler, Anayasa sınırları 
İçerisinde kurulmuş dernekler, şMdetin, terörün kay
nağı değildir. Onun için bir dernek; örneğin, ülkenin 
ormanları, madenleri konusunda bir bildiri yaıyımla-
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dığı zaman; örneğin, bir anket yaptığı zaman dene
cek ki, amacının dışına çıkıldı ve siz siyaset yapıyor
sunuz. Onun için özetle dernekler, yasaların suç say
madığı, Anayasa sınırları içerisinde her türlü eylemi, 
etkinliği yapma hakkına kavuşturulmalıdır. 

AHMET SAYIN (©urdur) — Enternasyonal de 
Söyleyebilirler mi? 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Memur sı-
faitıyla, dernek sıfatını birbirinden ayırmalıyız. 

Değeri arkadaşlarım, biz bugünkü şiddet eylem
lerine Anayasal sınırlar içerisinde dernek hakkını, sen
dika hakkını kullanarak, yıllarca yönetenleri, uyaran
ların seslerini dinlemeyenler yüzünden geldik. Yani 
Anayasamızın 28 nci, 29 ncu maddelerini haklarım 
kullanarak, vergi adaletsizliğini, eğitimdeki eşitsizliği 
- işte 450 bin kişi başvuruyor, 50 binini alıyorsunuz, 
geriye kalanını dışarıda bırakıyorsunuz - ulusal gelir
deki adaletsizliği, 'bölüşümdeki adaletsizliği, kısaca 
Anayasamızın öngördüğü ekonomik ve toplumsal 
hakların uygulanması, yaşama geçmesi için uyaranlar, 
toplantı yapanlar, dernek kuranlar, onlar yıllarca söy
lediler; ama, yöneticiler olarak ya kayıtsız kaldık, ya 
da o ekonomik toplumsal sorunları hiçbir zaman çöz
meye yanaşmadık. Dolayısıyla toplumdaki çelişkiler 
Ibüyüdü. Şimdi o sorunların üstüne gidemeyince, eko
nomik sorumların üstüne gidemeyince, toplumdaki top
rak adaletsizliğinin, vergi adaletsizliğinin, ulusal ge
lir bölüşümündeki adaletsizliğin üstüne gidilmeyince. 
polisiye önlemler alıyoruz. Kısıyoruz, kısıyoruz; sen
dika haklarını alıyoruz, dernek haklarını alıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, örgütlü güçlerin, siyaset yap
ma haklarını, geniş anlamda siyaset yapma haklarım 
alırsanız yeraltına itersiniz. Bunakla demin bir arka
daşım, bir sözcü dddi ki; 1961 Anayasasının Özgürlük
leri geniş geldi. Hep öyle diyerek, lüks diyerek haklar 
alındı. Şimdi yine olağanüstü günlerde, yine birçok 
insanların tutuklu olduğu 'günlerde, birtakım haklan 
alıyoruz; ama o zaman ülkemizde demokrasi vardır 
diyemeyiz. 

Şunu kesinlikle birbirinden ayırmalıyız. Şiddet ey
lemi, yani terör, bir yanda düşünce... Burada bir söz
cü «Marksistlere sesleniyorum» diyor. Değerli arka
daşlarım; Marksizm, bir ekonomik yöntemin adıdır. 
Parlamentomuzda toplum kesimlerinden, sınıflardan, 
sağın en ucunda temsil e f e varken; burada bilıiyonuz, , 
yasaların engellemeleri yüzünden, ya da demokratik 
tutsaklık yüzünden, Parlamentoda temsil edilemeyen, 
edilmeyen bir düşünceyi, sanki şiddetin kaynağı... 

ALt NAİLİ ERDEM (izmir) — Adını söyle, adım. 

MUSTAFA G A Z A İ J C I (Devamla) — ... düşünce
nin sebebiymiş gibi, yani silahlı eylemleri yapıyormuş 
gibi saldırmak, en azından demokrat olmaya, en azın
dan düşünce özgürlüğüne sığmaz. (AP sıralarından 
gürültüler «Adını söyle» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım Fransa'yı örnek veriyorsunuz, 
Almanya'yı örnek veriyorsunuz; o ülkelerde o yönte
mi savunan partiler de vardır. (AP sıralarından gülüş
meler) O yüzden bu önlemleri alacaksak gelin terör 
konusunda birleşelim, silah konusunda birleşelim, han
gi dernekler, hangi siyasi partilerle işbirliği yaparak, 
işte Doğan Öz'ü öldüren, işte Abdi îpekçi'nin katil
leri, işte birçok kişiler bulgun Türkiye'de cezalar az 
olduğu için değil, özgürlükler geniş olduğu için değil.-
(AP sıralarından gürültüler) 

t. ETEM EZGÜ (Samsun) — Afganistan'dan bah
se^ 

SELAHATTIN ACAR (Aydın) — Adını koy aldım. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — ... tersine, 
özgürlükler kısıtlı olduğu için. Bugünkü gazetelere 
bakın cezalar kat kat artırılıyor, ya da artırılmak iste
niyor; ama suç oranları ülkemizde devamlı, özellikle 
silahlı suç oranlan artıyor. (AP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı süreniz doldu, konuş
manızı toparlayınız^ 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Getireceği
miz önlemler, şiddetle, terörle, silahla ilgisi olmayan 
birtakım örgütlerin adlarını bile kısıtlarsa, o dar bir 
Şekilde, bugün bağırsak çağırsak bile bugünkü ola= 
ğanüstü koşullarda daha çok sınırlar getirsek bile, ya
rın karşımıza sizi de güç durumda bırakan büyük pat
lamalar biçiminde gelebilir. Gelin o yüzden işi çarpıt
madan, demagojik alanlara götürmeden, silahla terör
le uğraşacaksak, biziim değişiklik önergelerimize ge
lin, o yönde varız. Yoksa, yalnız düşünce planında 
kalan birtakım hakları kısıtlamak, ondan sonra da 
ülkede demokrasi vardır demek, bir aldatmacadiır. 

Tümünüze saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar; AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Anadol?.. 
KEMAL ANADOL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

söz hakkımı Sayın Necati Cebe'ye veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Necati Cebe, buyurunuz. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, benim de makide üzerinde söz talebim 
vaî, 

BAŞKAN — Sayın KöyKioğlu, söz talebiniz var da 
nazarı itibara almıyoruz mu diyorsunuz?.. Bana öyle 
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bir şey intikal ötmedi. Nitekim daha önceki taleple
rinizi okudum, size söz de verdim. 

İSMAİL HAKİKİ KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Bu madde üzerinde ben de söz istemiştim, bundan 
önceki maddelerde istediğim gibi. 

BAŞKAN —• Bu arkadaşlarımız bütün maddeler 
için istemişler. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Peki, ıburada bu paket kamında birçok kanun ele alın
makta. Her birinde mi bu arkadaşlarım söz almışlar? 
Bir söz istemi tüm maddelere teşmil edilir mi? Bana 

' göre uygun görünmüyor. 

BAŞKAN — Benden evvelki tatbikat ne ise omu 
devam ettiriyorum. Yalnız benim de dikkatimi çeken 
foir husus var, onu Meclis Başkan ve Başkanveklileriyle 
'bir arada konuşmamız ve halletmemiz lazım; ama bu
güne mahsus olmak üzere eski taltbifcaftı devam etti
receğim. Arkadaşlarımız söz istemişlerdir, söz veriyo
rum, 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Tatbikattaki bu yanlışlığın düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Cebe buyurunuz. 

(NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkan!, sa
yın milletvekilleri; 

Simidi çeşitli maddeleri ve bu arada 4 ncü mad
desi değiştirilmek Memen 1630 sayılı Dernekler Yasa
sı, demokratik hak ve özgürlüklerin büyük ölçüde kı
sıtlandığı, Anayasamızın lüks sayılarak antidemokra-
*îk doğrultfüda değiştirildiği bir dönemde, 12 Mart dö
neminde çıkarılan bir yasadır. 

Söz konusu yasa, öyle bazı çevrelerce iddia edildi
ği gibi ıboşluğu, gediği olan, gevşek bir yasa değil; 
dernek kurma ve yaşatma hakkına sayısız sınırlama
lar getiren taş gibi bir yasadır. Şimdi, 12 Martım ge
tirdiği sınırlamalarla yetinmeyip, yeni sınırlamalar 
getirmeye çalışılıyor. 

Değerli arkadaşlarım, dernek kurma hakkı göster
melik kılınmak isteniyor. Önümde bir belge var, İn
san Hakları Evrensel BildMsinin 24 ncü maddesinin 
4 ncü bendi (ki, bu bildirinin altında Türkiye'nin im
zası Van'dır) «Herkesin çıkarlarının korunması için 
sendikalar kurmaya Ve bunlara katılmaya hakkı var
dır» demektedir. Gene 6366 sayılı Yasıa ile k'albul edi
len İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Söz
leşmesinin 11 ncd maddesinin 1 nci bendi; «Her şahıs 
'başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak hakkına sa
hiptir» demektedir . Bu bildirinin de altında Türkiye' 
nin imzası Vardır. 
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MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Rus
ya'nın da var mı? 

NECATİ CEBE (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, dışta sendika kurma hakkı tanıyacağız; içte 
dernek kurma hakkını çok göreceğiz, bu hakkı işle
mez hale getirici hükümleri savunacağız. 

Değerli arkadaşlarım, 30 yılı aşkın <bir süredir 
demokrasi diyoruz başka bir şey demiyoruz. Kimimiz 
hürriytıtçi demokrasi, kimimiz özgürlükçü demokrasi 
(türküleri söylüyoruz; ama faşist Mussolimi İtalya'sının 
cleza kanunundan Ceza Yasamıza, üstelik de ağırlaş-
tırılarak aktarılan 141 ve 142 noi maddeler hâlâ yürür
lükte. Demokrasimizi bu çifte ayıbından kurtarmaya 
çalışacağımız yerde, ona yeni ayıplar eklemeye çalışı
yoruz, Düşünce yasaklı, kitap yasaklı demokrasiyi 
hürriyetçi demokrasi diyerek, adü/andırarak işin için
den çıkmaya çalışıyoruz. Böyle yapmakla başkalarını 
aldattığımızı sanıyorsak aldanıyoruiz. Çoğulcu demok
rasiyi benimsemiş ve yaşama geçirmiş hiç bir ülkede 
141, 142, .163 ve benzeri maddelere yer olmadığını ak
lı başında herkes biliyor ve gene aklı başında herkes 
Ibil'iyor ki, 141 ve 142'nim kaldırılmasını istemek; sos
yalist ya da komünist olmanın değil, demokrat olma
nın gereğidir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde belli çevreler der
neklerin siyasetle uğraşmalarından şikâyetçilerdir öte
den beri; ama sanayi odalarının, ticaret odalannm 
siyaset yapmasından değil; kamu görevlilerinin kur
dukları derneklerin siyaset yapmalarından şikâyetçidir
ler. Derneklerin siyasetle .siyasal etkinlikte bulunma
larını yasaklayan yasa hükümleri vardır, bu yasa hü
kümleri yürürlüktedir. Yasa dışınla çıkan, yasaları çiğ
neyen kişi ve kuruluşları izlemek ve yargılamakla gö
revli yargı organları da vardır ve bu organlar görev 
'başındadır. 

Değerli akradaşlarım, derneklerin siyasetle uğraş
malarını yasaklayan yasa hükümlerine karşM, dernek
ler siyasetle uğraşıyorlarsa normal yargı yolu ne güne 
durmaktadır. Gerçek şudur değerli arkadaşlarım. Ya
salarımızın yasakladığı anlamda siyasal etkinlik, özet
le bir siyasal partiyi iktidardan düşürüp bir başka si
yasal partiyi iktidara getirmek amacına yönelik etkin
liktir. Dernekler bunu yapmıyorlar, yapmadıkları için 
de kapatılıiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, yurt ve dünya sorunlarına 
ilişkin görüş oluşturmak, görüş açıklamak ve yaymak, 
Anayasamızın herkese tanıdığı bir haktir. Altını çize
rek yineliyorum. Yalnızca profesyonel siyasetçilere ve 
siyasal partilere değil, herkese tanıdığı bir haktir. 
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Değerli arkadaşlarım, yurt ve dünya sorunlarına 
ilişkin görüş oluşturmak, açıklamak ve yaymak bir 
hak olmanın da ötesinde çağdaş insan olmanın herkese 
yüklediği bir görevdir. Günümüz kamu görevlileri 
Osmanlı döneminin kapı kulları değildir. Onlar demok
ratik Cumhuriyetin özgür yurttaşlarıdır. Kamu gö
revlileri demokratik Cumhuriyetin özigür yurttaşları 
olarak yurtta ve dün'yaida olup bitenleri elbetJteki izle
yecekler, yurt ve dünya sorunlarına Miskin görüşler 
oluşturacaklar, görüşlerini açıklayacaklar, bunun da 
ötesinde yayacaklardır. 'Bu anlaimdia siyaseti yasakla
mak, Anayasanın 20 nci maddesini askıya almaktır. 
Anayasanın 20 nci maddesi; «Herkes düşünce ve kana
at hürriyetine sahiptir» der, «kamu görevlileri hariç 
herkes» demez, «Herkes fikir ve kanaat hürriyetine 
sahiptir» der. 

Değerli arkadaşlarım, terörün demokrasiden kay
naklandığını iddia edenler, toplumumuzu ve toplumu
muzun etkili kesimlerini «Demokrasi bizim neyimize, 
bize eli sopalı yönetim gerek» deme noktasına getire
bilmek için terörü başlatanlar ve yaygınlaştıranlardır. 
Teröristleri eğiten, finanse eden, koruyucu kanatları 
altına alan güçler, terörü bahane ederek demokraltik 
hak ve özgürlükleri askıya almak, güçleri yeterse yok 
etmek istemektedirler. Terörün kaynağında demokrasi 
değil, «Darvaidaın döneni vurun» görüşünde somutlaşan 
demokrasi düşmanlığı yatmaktadır. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, allkışlar) Terörü bahane edip demok
rasiyi askıya almalk, teröristleri ödüıl'lendirmek demek-
'tir. Nedir teröristlerin amacı? Teröristlerin amacı «De
mokrasiye paydos» denilebilmıeSi için uygun ortam 
yaratmaktır. Antidemokratik yasa tasarılarına destek 
olmak, teröre karşı çıkmak, tersi bir tutum içine gir
mek teröre arka çıkmakmış gibi gösterilmek isteniyor. 
Gerçek bunun tersidir. Terörü gerekçe olarak kulla
nıp anltidemokras'i simlidine sarılmak terörü ödüllen
dirmektir. Terörün istemini yerine getirmektir. Yanlış 
rota izleyen ekonomi gemisi karaya oturdu. Dışa ba-
ğimMık olgusunun kaçınılmaz sonuçları ortada. Gi
derek büyüyen dış ticaret açığı, faizlerimi bile ödeme
de güçlük çektiğimiz dış borçlar, değer yitire yitire 
kâğıt mendiline dönüşen para, katlanılmaz pahalılık, 
yaygın işsizlik.... 

SELÂHATTİN ACAR (Aydın) — Ecevit'e sor 
onu, Eoevit'e. 

NECATİ CEBE (Devamla) — DövizsizMten dur
ma noktasına gelen üretim, yakateızhktan duran ula
şım, karakışta evde, okulda, hastanede titreşen insan-
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lar, donan insanlar, donma tehlikesiyle yüz yüze ya
şayan insanlar... 

SELÂHATTİN ACAR (Aydın) — Ecevit'e sor 
onları, Ecevit'e. 

NECATİ CEBE (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım, Türkiye'yi bu noktaya getiren ne demıdkralsıidir, 
ne demokratik hak ve özgürlükler ve ne de dernekler
dir. Türkiye'yi bu noktaya getiren, bu ağır bunalıma 
İten 19501lerde «Türkiye'yi küçük Amerika yapacağız» 
diye yola çıkanlar ve onları izleyenlerdir. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ekonomimizi gö
rünür görünmez binlbir bağla dışa bağımlı kılanlar
dır. (AP sıralarından, gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sorumlusu oldukları 
terörün, banalimin ağır faturasını demokrasiye ödet
mek istemektedirler. 

BAŞKAN — Sayın Cebe, 5 dakikalık süreniz doldu. 
NECATİ CEBE (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkanım. 
Mıillet Meclisi 'kürsüsünden halkın mutluluğu için 

çalışacağına and içmiş insanlar olarak demokrasiye 
sahip çıkmak zorundayız. Zira halkın multluluğu de
mokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasında değil, 
tam tersine, işlerlik kazanmaısındadır. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Bu madde hakkımdaki müzakereler tamamlanmış

tır. 
Şimdi sıra sizin meselelerinizi halle gelmiştir. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Saym Başkan, bendim de bir meselem var. 
BAŞKAN — Ama bir meseleyi halletmeden öte

kine geçemeyiz ki Sayın KöyKioğlu. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Efendim, bu meseleyi de ele alalım bu arada. 
BAŞKAN — Hangi meseleyi? 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Efendim, bu tasarı zamanın hükümeti tarafından 
sevk ddilmişifcir ve benim Komisyon Başkanlığım za
manında bu maddede değişiklik yapılmıştır. Konuş
macı bu madde hakkında komiisyonıla ilgi! bir hususu 
yanlış aksettirdi, yanlış beyanda bulundu, bunu açık
lamak istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon orada oturuyor. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

O komisyon zamanında değil, benim zamanımda oldu. 
BAŞKAN — Gene de siz arkaldaşlara anılaltsamz 

da onlar isteseler daha İyi ölür. 
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İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Mulhlterem üyelere, Yüce Meclise arz etmek istiyorum 
bu hususu; arkadaşlarımı biliyorîaır zaten. 

BAŞKAN — Onu da bir düşüneyim. 
Şümd'i Müllöt Meclisi Başkanve'kili Sayın Memdüh 

Ekşi, Başlkanıvekili olarak Meclise riyaıei ou'iğıt ceî-
jsode kendi uygulamal'aırıyla ilgili bir konuda, Komis
yon Başkanı Sayın Erzurumluoğlu'nun bu uıygulaımayı 
yanlış alkseı'lürdiği ve bu konuda açıklama yapmak is-
t&ılvklerM ifade ediyorlar. Bu konuda kendililerine söz 
vereceğim. 

Şimdi yalnız asıl Sayın Karaıbörklü ile meüekımi'zi 
halledelim. Şimd" benim tespit edebildiğim kadarı ile, 
Sayın Çalışkan, Marfcsîstleri iki yüzlülükle itham et
ti; otel lobilerinde Marksist olduklarını, köye gedin
ce gerçek milliyetçi olduklarını söylemek mecburiye
tinde kaldıklarını ve Marksistlerin cahil insanlar ol
duklarını söylediler. (AP sıralarından «Doğru» ses
leri) 

Bunlar doğru veya değil, beni alakadar etmez şu 
arada4 

Şimdi, Marksist'lerin böyle olmadığını mı ifade 
etmek istiyorsunuz, yoksa... (CHP sıralarından «Ne 
alakası var?» sesleri) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, ne alakası var?. 

'BAŞKAN — Ben meselemi arkadaşımla hallede
ceğim > 

'Eğer şahsınıza sataşma oldu ise; bu sözlerle, Mark-
sistlerin böyle olmadığını mı ifade etmek istiyorsu
nuz, yoksa Marksist olmadığınızı mı? Bu bir. 

Grubunuz adına bir sataşma iddiasında iseniz, 
Grup Başkanınız burada, bu konuda... 

HALUK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sözcüyüm 
ve yetkiliyim efendim. 

BAŞKAN — Hayır, yetkili derse, o zaman Grup 
konusunda, grubunuza ne suretle sataşma telakki edi
yorsunuz, bunu ben öğrenmek istiyorum, lütfen. 

HALUK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Baş
kan, bütün konuşmalarında, Marksist filan, elbette 
ilgili değiiz. Ama, bütün bir gruba hitap ederek hem 
de 4 ncü maddeye oy vermekle (oy vermemekle daha 
doğrusu) önergelerimiz doğrultusunda oy vermekle 
Marksizme yardım edileceğini beyan ettiler. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisinin, halktan ko
puk olduğunu, o itibarla bir ölçüde Cumhuriyet Halk 
Partüsi Grubunu bütün bu konuşmalarında itham et
tiler. Yani bu konunun açıklığa kavuşmasında yarar 
vardır < 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ekşi'ye de, zatıâlinize 
de söz vereceğim. Yalnız çok az bir zamanımız var, 
kendi aranızda zamanı bölüşün. 

Buyurun Sayın Ekşi. Çünkü önce Ekşi'nin konusu 
vardı, ondan sonra da zatıâ'Hinizi halledeceğim. 

IMEMDUH EKŞİ (Ordu) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Toplantı salonunda bulunmadığım bir sırada, İç-
iişlefi KomJisyonunun değerli Başkanı Sayın Erzurum
luoğlu şöyle bir beyanda bulunuyorlar, diyorlar ki: 
«Sayın Başkan, Meclisimizin aziz üyeleri; bu mesele 
Komisyonumuzda ve daha evvel Yüksek Mecliste, bu 
kürsüde Muammer Aksoy'un da bildiği şekilde mü
nakaşa olmuştur. O zaman bu kanun teklifi altında 
birden fazla kanun teklifini getirmemizin doğru ol
madığını, bunun sonunda bazı anlaşmazlıkların hatta 
bazı yanlışlıkların meydana çıkacağını, Sayın Mem-
duh Ekşi'nin başkanı bulunduğu bu kürsüde bendeniz 
ifade ettim, Sayın Memdulh Ekşli'nin aynen bendenize 
verdiği cevap; bu 196Q yılından sonra ilk defa (isim 
söylemeyeceğim) filan şahsın getirdiği kanunlarda, 
sonra hükümetlerin getirdiği kanunlarda emsal halini 
aldığı için Erzurumluoğlu bu hususta takririnizi oya 
koymayacağım» demişim ben, 

Değerli arkadaşlarım, çerçeve madde münakaşası 
gerçekten bu kürsüde yapılmıştır ve değeri Aksoy 
arkadaşım, çerçeve madde uygulamasının bazı sap
malara meydan vereceğini, çerçeve maddeyi bir mad
de altına eklemek ısuretü'yle Meclisin iradesüni çok da
ha gerçekçi biçimde tecelli edeceğini ifade etmiştfir 
benlim riyasetimde. Ve Sayın Erzurumluoğlu da Ko
misyon Başkanı olarak orada oturmakta idi. Sayın 
Aksoy'un teklifi, «Bu maddeyi komisyonun, İçtüzü
ğümüze göre geri alma olanağı vardır, alınız geri ben 
emrinize amadeyim» dir, söz aynen budur ve İçişleri 
Komisyonunun değerli Başkanına da, «Özellikle Sa
yın Komisyon Başkanının bu beyanımı dlinlemesini 
rica ediyorum» vurgulamasını da yapmıştır (zabıtlar 
aynen, bende var) ve Komisyon Başkanından yetk'i-
slinii kullanarak maddeyi geri almasını ve kendi görü
şü istikametinde, yani Sayın Aksoy'un beyanları isti
kametinde maddeyi yenliden tedvin ederek Genel Ku
rula getirmesini arzu etm'işlerdir. Fakat Sayın Erzu-
rumoğlu'nun biraz evvel buyurdukları takrir olayı 
benlim riyasetimde cereyan etmedi. Yani, Komisyon 
maddeyi geri istedi, benim de Meclisi yöneten Başkan 
olarak, «Hayır, geri vermem, çünkü 1960'tan bu ya
na bu uygulama böyle sürüyor» diye her hangi bir 
beyanım yok< 
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Bu vesile ilıs k işisel kanaatlimi arz ad'iyonımi: Saıyuı 
Aksoy'un beyanına aynen katılıyorum. Bir madde, bir 
çerçeve madde içerisinde bir yasanın çeşditi madde
leri getiriürek bir yasayı tamamen değiştirebilecek1 

anlamı ve sonucu doğuran birkaç maddeyi bir çerçe
ve madde içerisinde mütalaa etmenin doğru olmaya
cağı kanaatini ve olayın bu şekilde olduğunu ifade 
ediyorum. 

• Sayın Başkana, söz verdiği için teşekkür ediyor, 
sizlere saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkış
lar* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Müsaa
de buyurursanız, bir konunun açıklanması için ben
deniz de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Saym KarabörkhVden sonra da za-
tıâfaize bir açıklama imkânı vereyim, zaman elve
rirse, 

Buyurun Sayın Karabörklü, Halk Partisi Grubu 
adına, 

CHP GRUBU ADINA HALUK KARABÖRK
LÜ (Bolu) — Sayın Başkan, çdk değerli arkadaşlarım; 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşuyorum. 

Adalet Partisi Grup Sözcüsü değerli arkadaşımı 
dikkatle dinledim. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Hep
sini temsil ediyor musunuz? 

HALUK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Ben, 
şimdi bu sataşmanıza bir anlam veremiyorum. Cum
huriyet Halk PartM Grubu adına konuştuğuma göre, 
elbette Cumhuriyet Halk Partisi tüm milletvekillerini 
burada temsil ediyorum, hiç kuşkunuz olmasın. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bi
lelim, zapta geçsin, 

HALUK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Evet 
efendim, elbette geçecek. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada derneklerle 
ilgili yasayı konuşuyoruz. Adalet Partisinin değerli 
sözcüsü, kendine özgü görüşlerini söylediler. Elbet-
tek'i demokrasinin bir temel ilkesi; oturup konuşmak
tır, uygarca tartışmaktır, uygarca grüşlerimizi karşı
lıklı söylemek, ortaya koymaktır. 

Şimdi, böyle yapmaz da, yani' uygarca oturup ko
nuşmaz ve tartışmaz da kalkıp kavga ödersek, kalkıp 
bilirimize sataşırsak, «Karşımızdaki ne diyor?» diye 
değil, «Benim düşüncelerim sama uymuyor» diye sa
taşmaya başlarsak ve düşüncelerimize saygı duyma
dan, «Ben, senin düşüncelerine saygı duymuyorum, 

| onun için elime sopayı aldım, belime tabancayı tak
tım, sokağa çıkıyorum» dersek, işte o zaman bugün-

I kü anarşi meydana gelir ve gerçek demokrasiden uzak-
I laşmış oluruz. 

Gerçi, Saym Çalışkan'ın bahsettiği Marksizm ve 
I komünizm ülkede 60 yıldan beri bir sakız gibi çiğne

niyor ve aslında ç'iğnene çiğnene de bugün kokuş-
I muşa benziyor-

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hangi sakız, ne sa
kızı? 

HALUK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Şimdi 
I biz onu buraya getirmek istemiyoruz. Cumhuriyet 
I Halk Partisi alındığı için de bu konuyu buraya getir-
I miş değilim. Ama, dernekler üzerinde konuşması ge-
I reken değerli arkadaşım, Adalet Partisi Sözcüsü, ko-
I nuyu yine kamuoyuna başka bir izlenim vermek için, 
I kamuoyuna başka bir mesaj göndermek için, özgür-
I Kikleri saptırarak ve gerçekten 60 yıldan beri, Mus-
I tafa Kemal'in Anadolu'ya çıktığından bu yana söyle-
I ne söylene ağızlarda kokuşan aynı sakızı getirmek 
I istediler. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Atatürk ile müna-
I sebe'tini anlamadık. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Deniizli) — Ne 
I sakızı bu, ne sakızı? 

HALUK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, ben sizi dikkatle dinledim. Bu Mark-

I sizm sakızı, komünizm sakızıdır. Burada derneklerle 
I ilgili yasa konuşulurken çok değerli. Adalet Partisi 
I sözcüsünün bu konuyu buraya getirmesinin amacı 
I neydi? (Adalet Partisi sıralarından gürültüler) 
I BAŞKAN — Arkadaşımızın konuşmasını tamam-
I lamasına izin veriniz, lütfen. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Değerli 
I arkadaşlarım, Mustafa Kemal de Anadolu'ya çıktığı 
I zaman, Anadolu halkıyla birleştiği zaman, antiem-
I peryalist, antifaşist tavrını koyduğu zaman, aym şe-
1 yi söylüyorlardı. (CHP sıralarından «.Bravo» sesleri, 
I alkışlar) 
I Şimdi mesele şudur : Biz, derneklerle ilgili bu 
I madde hükmündeki, bir derneğin siyasi faaliyette 
I bulunamayacağına dair hükmün Anayasaya ve ço-
I ğulcu düzenimiz demokrasiye ters düştüğünü söyle-
I dik. Sizin gözlüğünüzle bakmak zorunda değiliz el-
I bet; ama sizin gözlüğünüzle baktığımız görüşlere 

saygı duyuyoruz. Ben, Sayın Çalışkan arkadaşım 
konuşurken tek bir laf atmadım, tek bir şey söyle-

J medim; dikkatle dinledim. 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ne 

I söyleyecektin yani? 
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HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Efen
dim, şimdi hâlâ konuşuyorsunuz. Aslında demokrasi, 
biraz da demokratik dinleme terbiye meselesidir. El
bette ki, konuşanı dinlemek lazımdır. (AP sıraların
dan gürültüler) 

SELAHATTÎN . ACAR (Aydın) — Terbiyesiz 
sensin! 

t ETEM EZGÜ (Samsun) — Terbiyesiz de sen
sin, saygısız da sensin! 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Değerli 
Başkan, Sayın Başkanım, aslında bu kürsüde kendi 
görüşlerini ve grubunun görüşlerini söyleyen bir ha
tibe karşı bu tür konuşmayı büyük saygısızlıkla it
ham ediyorum ve kendisine iade ediyorum. 

BAŞKAN — Ben de tasvip etmiyorum tabii, ko
nuşan bir arkadaşı dinlemek lazım. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. (AP sıralarından gürültü
ler) 

Değerli arkadaşlarım, demokrasinin... (AP sırala
rından gürültüler) Demokraside oturup uygarca ko
nuşmak esası ve ilkesi vardır. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Demokrasi hava
risi kesilme. 

SELAHATTİN ACAR (Aydın) — Demagoji 
yapma. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Şimdi 
ben burada görüşlerimi söyleyeceğim, karşı taraf ka
bul etmeyecek; bu mümkündür. Değerli arkadaşım 
görüşlerini söyleyecek, ben kabul etmeyeceğim; bu 
mümkündür. Ama, bunu yapacağımız yerde, birbiri
mize sataşır ve başka türlü hitap etmeye kalkarsak 
o demokrasi olmaktan çıkar. Şimdi, bugün Türkiye' 
de yapılan budur. Bir kimse düşüncelerini özgürce 
söyleyemeyecek, bir kimse fikirlerinin iffetine sahip 
çıkamayacak; ama o parlamentoda, o ülkede biz de
mokrasi var diyeceğiz; bu mümkün değildir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Anarşiyi bu sözler önlemez ki. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Anarşi
nin bununla hiç bir ilgisi yoktur. Aslında anarşi, 
karşılıklı görüşlerimize saygı duymadığımız için, ken
di düşüncelerimize saygı duymadığımız için, olaylara 
hep aynı baktığımız için çıkıyor. 

Siz, bu gidişle, bu anlayışla, bu davranışla, bu 
tutumla Marksizm! getirirsiniz. Çünkü Marksizm, 
akılsız davranışlarla gelir, bu davranışlarla gelir. (AP 
sıralarından gürültüler) 

I Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi
nin bu konuda alınganlık yapacağı bir husus yok. 
Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik sol anlayışıyla, 
Özgürlükçü anlayışla bütün tutumlarını ve düşünce
lerini ortaya koymuştur ve kanıtlamıştır. Şimdi telaş 
şudur : 

Aslında Dernekler Kanununun 4 ncü maddesi; 
Marksizme ve komünizme hangi ölçüde engel oldu
ğunu ortaya koymuş, vazetmiştir. Buna rağmen, bu 
hükme rağmen, şimdi siz burada getirir Marksizm 
lafını, komünizm lafını ederseniz, el betteki, kamu
oyuna buradan, görüyor musunuz, eğer bu kanun 
maddesi buradan reddedilirse, işte bunlar anarşiyi 
önlemeye matuf bu tedbirleri istemiyorlar, anarşinin 
devamını »istiyorlar, gibi belli birtakım demagojileri 
yapmaya devam ediyorsunuz demektir. Bunun baş
ka bir anlamı olamaz. (AP sıralarından gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Kamuoyu bilmi
yor mu? 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Komünizme karşı 
mısınız, onu söyle. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Hayır, 
sizin düşüncelerinizden başka bir düşünce olmaya
cak, sizden başka kimse başka bir türlü düşünmeye
cek, yalnız sizin istikametinizde düşüneceğiz; ama 
başka türlü düşünce ortaya koymayacağız; bu müm
kün değildir arkadaşlarım. Oturup düşüncelerimizi 
söyleyeceğiz, tartışacağız, konuşacağız; ama kalkıp 
kavga etmeyeceğiz; bunu yapmak istiyorsunuz, buna 
fırsat vermeyeceğiz. 

BEHİÇ TOZKOPARAN (Aydın) — Sayın Baş
kan, neyin açıklamasını yapıyor bu? 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım. Cutmlhuıiiyet Halk Partisinin derneklerle 
ilgili savunduğu görüş açıktır. Cumhuriyet Halk Par
tisi, örgütlenme özgürlüğü ile ilgili olan görüşlerini 
arz etmiştir. O itibarla, bu özgürlüklerin kısıtlanması, 
elbetteki hem Anayasanın temel ilkeleıiine, lafzına ve 
ruhuna aykırıdır, hem de demokrasinin, kendimize 
hayat tarzı olarak kaJbul ettiğimiz demokrasinin temel 
ilkelerine aykırıdır; bunu belirtmeye çalışıyoruz. Ne
yin siyaset olduğunu, neyin olmadığını kanun sapta
mıştır. Aslında kanunun belli maddesi, burada der
neklerin bir belli siyasi partiyi destekleyemeyeee'kle-
rini, bir belli partinin aleyhinde çalışamayacaklarını,. 
bir kişinin siyasal çıkarları doğrultusunda bir çaba 
sarf edemeyeceklerini zaten belirlemiştir. Siyaset yap
manın içeriği de kapsamı da aslında bu madde içeri
sinde vardır. Bu madde her şeyi açıklamıştır. Ama 
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şimdi sîz şunu istiyorsunuz, öyle anlıyorum; beni ba
ğışlamanızı düleriim, yanlış anlıyorsam elbetteki bu 
kürsüye gelir düzeltirsiiniz : Yani, dernekler lokal iş
letecekler, sabahleyin kaçta lokal açılacak, kaçta ka
panacak, efendim meşrubatın tarifesi ne olacak; bunu 
düzenleyecekler; ama bu ülkenin ekonomik sorunları 
hakkında, sosyal, siyasal sorunları hakkında hüçbir 
şey söyleyemeyecekler; buna imkân yok değerli ar
kadaşlarım. (AP sıralarından gürültüler) 

Heh demokrasi olacak, hem dernek özgürlüğü ol
mayacak, örgütlenme özgürlüğü olmayacak, hem de
mokrasi olacak, hem düşünce özgürlüğü olmayacak, 
hem demokrasi olacak, hem yalnız Adalet Partisinin 
dedikleri olacak. Böyle şey olmaz. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (CHP sıraların
dan alkışlar, AP sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sa
yın Başkan, Sayın Başkan; sayın hatip konuşması sı
rasında, «Bu tutumunuzla Marksizmi getirirsiniz» 
demek suretiyle Adalet Partisi Grubuna söz atmıştır, 
sataşmada bulunmuştur; cevap vermek için söz isti
yoruz. 

BAŞKAN — Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemin özel gündem kısmında yer alan 8/10 

esas numaralı Genel Görüşmeyi yapmak ve diğer de-
nötim 'konularını sırasıyla görüşmek için 16. 1 . 1980 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma Sa^ti : 19.0<2 

ı g mm» •+< 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, Fat
sa'da meydana gelen anarşik olaylara ilişkin Başba
kandan sorusu ve Adalet Bakanı Ömer Ucuzal'ın ya
zılı cevabı. (7/654) (I) 

17 . 8 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıldaki soruların Başbakan Bülent Ecevit tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassutta 
bulunmanızı saygıyla arz ederim., 

'Kayseri Milletvekili 
Mehmet Doğan. 

1., Faltsa Kaymakamının komünist anarşistlerle 
işbirliği yaptığı, solcu silahlı eşkiya Mehmet Ali Dur-
muş'un silahını alan Ordu ve Fatsa ekibi polislerinin 
Kaymakam tarafından tehdit edilerek solcu militanın 
silahının güvenlik kuvvetlerinden alınarak, suçluya tes
lim edildiği iddiaları yaygındır. 

2. Görevi icabı; Türk Devletini ve Türk adale
tini temsil etmekte olan Savcı Hasan Esen'in Fatsa'da 
anarşistlerin lideri olarak bilinen Fikri Sönmez ve di
ğer militanlarla işbirliği yaptığı söylenmektedir. 

(1) 27.11.1979 tarihli 9 ncu Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır. 

a) Fatsa Cumhuriyet Meydanında kalabalığın 
önünde Mahmut Can isimli ülkücü genç, Fikri Sön-
rnez'in başkanlığını yaptığı mil'iltanlarca öldürülmüş, 
Savcının yan tutması sebebiyle katillerin tutüklanama-
dığı söylentisi doğru mudur? 

b) Fatsa Belediyesinin önünde Oktay Orbay 
isimli ülkücü genç, komünistler tarafından silahla ya
ralanmış, hastaneye giden gence tıbbı müdahale yapıl
madığı gibi, Dr. Teoman Işıl tarafından komünistlere 
haber salladığı, hastaneye gelen militanlar yaralı gen
cin ağzına yastık bastırarak bıçak darbeleriyle öldü
rüldüğü, cenazenin yakınlarına ve arkadaşlarına veril
mediği, Belediyede çalışan işçilerle meçhul bir yere 
gömdükleri söylenmektedir. 

c) Mezarın bilahara arkadaşlarınca tespit edil
mesi üzerine Dr. Teoman Işıl, Savcı Hasan Esen, aşı
rı solcu Fikri Sönmez ile işbirliği yaparak, mezarın 
açılarak cesedin benzin dökülerek yakıldığı söylen-
mektediı\ 

3., Fatsa merkezini kan ve korkuya boğan kızıl 
komünist militanların şimdi köylere indiği halkın fın
dık mevsimi olması dolayısıyla fındığını toplayama
dığı, komünizmi benimsemeyen vatandaşların köyleri 
terke zorlandığı gelen haberler arasındadır. Tüyler ür
perten bu olaylar doğru mudur? Doğruysa ne gibi 
tedbirler düşünüyorsunuz? 
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TC 
Adalet Bakanlığı 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 3-4-12-1979 

0Ö2161 -14-1-80 
Konu : Kayseri Milletvekili Sayın 
Mehmet Doğan'ın yazılı soru öner-
geslinıin cevaplandırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) 23 . 10 . 1979 gün ve 7/654-3887/23328 
sayılı yazıları. 

b) 19.11.1979 gün ve Kan. Müd. 7/654-3887/ 
23328 sayılı yazıları. 

c) '26 . 11 . 1979 gün ve 3 - 4 . 12 . 1979/65407 sa
yılı. yazımız. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Doğan tara
fımdan Başbakanlığa yöneltilip, ilgi (a) yazıları ekinde 
Başbakanlık makamına tevdi buyurülan ve Başbakan 
adına ilgili Bakanlıklardan gerekli bilgiler alınmak 
suretiyle, Adalet Bakanı tarafından cevaplandırılması 
uygun görülerek, Başbakanlık makamının 6. 11 . 1979 
gün ve 04746 sayılı yazıları ekinde Bakanlığımıza tev
di olunan yazılı soru önergesinin cevapları, bu konu
da İçişleri Bakanlığından gerekli bilgi alınarak, tevhi-
den aşağıda arz olunmuştur. 

Önergenin, Fatsa eski C. Savcısına taallûk eden 
konularda cevaplandırılabilmeslini teminen, keyfiyet 
Adalet Müfettişi marifetiyle yerinde incelettirilmiş ve 
yapılan soruşturma sonunda : 

Adı geçenein, belli bir siyasi görüş doğrultusunda 
taraflı hareket ettiğine ve Fatsa'da anarşistlerin lideri 
olarak tanındığı bildirilen Fikri Sönmez ve diğer mi
litanlar ile işbirliği yaptığına dair delil elde edilemedi
ğinden, bu konuya ilişkin hususların teeyyüt eyleme-
diği; 20 . 4 . 1979 günü Mahmut Can adındaki şah
sın Balıkhane mevkiinde, Fikri Sönmez'in kalfası olup, 
onun evinde ikamet eden Celal- Arştan tarafından ta
banca ile vurulup öldürülmesi üzerine, C. Savcılığın
ca ve zabıtaca olaya derhal el konulduğu, firari sanık 
hakkında 21 . 4,. 1979 günü gıyabi tevkif kararı ittihaz 
olunduğu, hazırlık soruşturmasının ikmalini müteakip, 
6 sanık hakkında sorgu hâkimliğine kamu davası açıl-
'dığı, C. Savcısının mevkufiydt halinin devamını talep 
etmesine rağmen, sanık Celal Arslan'ın Sorgu Hâki
mi tarafından 5 . 6 . 1979 tarihinde bihakkın ser
best bırakıldığı ve ilk tahkikatın henüz sonuçlanma
dığı; 26 . 4 . 1979 günü Dumlupınar mahallesi itfaiye 
karşısındaki sokakta, kadın kılığına girmiş Oktay Or-
bey ile sivil giyinmiş îsa Aydemir'in yerde boğuşur

larken, kadın kılığına girmiş üç kişinin kendilerine 
ateş edip akabinde beyaz hir araba ile kaçtıkları, îsa 
Aydemir'in olay mahallinde ölü olarak bulunduğu 
ve Oktay Orbey'in yaralı vaziyette kaçtığı, takibi so
nucu yaralı olarak yakalandığı, hastaneye götürülür
ken yolda öldüğü, C. Savcılığınca ve zabıtaca olaya 
hemen el konulup, tamamlanan soruşturma sonucun
da tespit edilen üç sanık hakkında 22 . 5 . 1979 günlü 
talepname ile keza Sorgu Hâkimliğine kamu davası 
açıldığı, ilk tahkikatın derdest olduğu, Oktay Orbey'in 
önergede ifade edildiği gibi hastanede değil, hasta
neye götürülürken yolda öldüğüne, kaçan kadın kılıklı 
üç kişi ile birlikte hareket ettiğine ve îsa Aydemir'i 
öldürdüğüne dair şahadet bulunduğu ve cesedinin de 
hüviyet tanığı Sıtkı Pazarbaşı'na teslim edildiğinin 
26 4 . 1979 günlü ölü muayene tutanağında belir-
tilmliş olduğundan, maktulün hastanede ağzına yastık 
bastırılıp bıçaklanarak öldürüldüğüne ve C. Savcısı
nın Fikri Sönmez ile Dr. Teoman Işıl'la işbirliği yâ  
paralk Oktay Orbey'in cesedini mezarda yaktırdığına 
ilişkin iddiaların varit bulunmadığı, Ok'tay Orbey'in 
cenazesinin polis ekipleri refakatinde belediye işçileri 
tarafından Fatsa'nın Mandıra mezarlığına defnedildiği 
anlaşıldığından, bu hususlara ilişkin olarak Fatsa eski 
C. Savcısı Hasan Esen'in muahezesini mucip bir cihet 
bulunmamış Ve hakkında muamele tayinine mahal gö
rülmemiştir. 

Ancak; Mahmut Çan'ın cesedi üzerinde sadece 
göğüsün açılması ,ile yetiinilİp; Oktay Orbey'in cesedi 
üzerinde de ölü muayenesi ve ölüm sebebinin tespiti 
ile iktifa edildiği ve her iki celsede de C. M. U. K. nun 
öngördüğü sistematik otopsi yapılmadığı tespit olun
duğundan, bu yönden adı geçen C. Savcısı hakkında 
Hâkimler K. nun 105 nci maddesine tevfikan soruş
turma izni verilerek gerekli işlemlere tevessül olun
muştun 

Tutuklu sanık Celal Arslan'ın Fatsa Sorgu Hâkimi 
tarafından tahliye edilmesi hususuna ilişkin olarak da, 
45 sayılı Kanun gereğince hâkim hakkında muktezası-
nın takdiri yönünden keyfiyet Yüksek Hâkimler Ku
ruluna intikal ettirilmiştir. 

Öte yandan, Fatsa'da militanların halkın fındık 
mahsulünü toplamasına engel olduklarına ve belli bir 
görüşü benimsemeyen vatandaşların köylerini terke 
zorlandıklarına ve M. Ali Durmuş'u yakalayan ekipte 
görevli polislerin Fatsa Kaymakamı tarafından teh
dit edildiğine, sanığın silahının kendisine iade olun
duğuna ve Kaymakamın Fikri Sönmez ve diğer mili
tanlarla işbirliği yaptığına dair delil bulunmadığı ve 
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bu hususların varit olmadığı, Ordu Valiliğinin' işarına 
atfen içişleri Bakanlığının cevabi tezkeresinde bildiril
miş, 5 . 1 < 1979 günü saat 22.30*da zabıtaca yapı
lan kontrol ve arama sırasında üzerinde tabanca bu
lunan M. Ali Durmuş'un sevk olunduğu mahkemece 
sorgusunu müteakip 6 . 1 . 1979 günü serbest bıra
kıldığı, hakkında kamu davası açılan adı geçenin 8 ay 
hapis, 1 533 lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine 
Fatsa Asiliye Ceza Mahkemesince karar verildiği an
laşılmıştır. 

Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine de
lalet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

Ömer Ucuzal. 
Adalet Bakanı 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hüseyin Do
ğanın, Kırıkhan ilçesinde meydana gelen, yangınla il
gili soruşturmaya ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı 
Ömer Ucuzal'in yazılı cevabı. (71680) 

'Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Adalet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
rim, 

•11 . 12 . 1979 
Kahramanmaraş Milletvekili 

Hüseyin Doğan 
3 . 12 . 1979 günü saat 20.00 sularında Kırıkhan 

ilçemizin gecekondu mahallesinde Mehmet Akarsu 
isimli yurttaşımızın hamile eşli ile 6 çocuğu ve baba
sının korkunç alevler arasında diri diri yanarak ölme
siyle sonuçlanan bir olay meydana gelmiştir. 

Basına geniş çapta intikal eden bu olayla ilgili ola
rak kesin sebep anlaşılamamakla birlikte, olayın geç
tiği yerdeki gecekondu sakinleri ve Kırıkhan'daki ka
muoyu bu olayın sabotaj olma ihtimali üzerinde dur
maktadır. 

Olayla ilgili konu adliyeye intikal etmiş ise de, 
olayın sabotaj olma ihtimaline binaen : 

\i Olaydan önce, olay yerinde içerisinde şüpheli 
şahısların bulunduğu 46 AN 305 plakalı bir otomo
bille ilgili olarak tahkikat yapılıp yapılmadığı? 

2. Toplumsal boyutları her zaman genişlemeye 
müsait ve şu anda Kırıkhan'daki toplumsal hayatı 
mağdur ve maktul insanlarla ilgili kesimler açısından 
çekilmez hale sokan, böyle bir olayda, mesleği itfaiye 
başçavuşluğu olan ve üstelik tek olarak görüşüne baş
vurulan bir bilirkişinin dinlenmesinin ne derece doğru 
olduğu? 

3. Gecekondu sakinlerinin yangından önce bir 
patlama duymadıklarını belirtip, ehliyeti olmayan bi

lirkişinin tüp gaz sızmasıyla yangının meydana geldi
ğini belirtmesine rağmen olay yerindeki gaz tüpünün 
mahalle sakinlerince günlerden beri boş olduğunu be
lirtmeleri karşısında; maktul ailenin gaz tüpünü ne 
zaman, nerede doldurduğunun tahkik edilip edilme
diği? 

4. Yangının meydana geldiği tek odalı gecekon
duda, bu gecekondunun çok basit ve aralıklı tahta
lardan örülmesi karşısında tüp gazdaki sızma vaki olsa 
dahi bu sızmanın böylesine basit bir binada uçabilip 
uçamayacağının ehil bilirkişilere tetkik ettirilip ettiril-
mediği? 

TC 
Adalet Bakanlığı 14 . 1 . 1980 

Ceza îş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 3.4.15.11979/002139 

Konu : Kahramanmaraş Milletvekili 
Sayın Hüseyin Doğan'ın yazılı soru 
önergesinin cevaplandırıldığı Hk. 

•Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.12.1979 gün ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/68Ö-i4174/24683 sayılı 
yazıları: 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Hüseyin Do
ğan tarafından, 3 .12 .1979 tarihinde Kırıkhan ilçe
sinde Mehmet Akarsu'nun evinde meydana gelen ve 
8 kişinin ölümü ile sonuçlanan yangın olayının meyda
na geliş sebebi ve tahkikat işlemleri konusunda Ba
kanlığımıza yöneltilip, ilgideki yazıları ekinde tevdi 
buyurulan yazılı soru önergesinin cevaplandırılabitl-
mesi için keyfiyet Hatay C. Savcılığından sorulmuş, 
alınan cevabi yazı ile; 

3.12.1979 tarihinde Mehmet Akarsu'nun evin
de vukua gelen ve 8 kişinin ölümü ile sonuçlanan 
yangın olayına yetkili Cumhuriyet Savcılığınca der
hal el konularak, gerekli keşif ve ölü muayenelerinin 
yapıiîdığı, bilgileri bulunan 12 kişinin ifadeleri tespit 
edilip, olay mahallinde daha yetenekli bilirkişi bulun
madığından, iskenderun Demir - Çelik Fabrikası İt
faiye Başçavuşunun yeminle ve bilirkişi sıfaitiyle mü
talâasının alındığı; adı geçenin olay yerinde yaptığı 
incelemeye ve şahit beyanlarına göre yangının, tüp
ten sızan ve odaya dolan gazın muhtemelen kibrit 
çakılması sebebi ile iştialinden meydana gelebileceğine 
dair görüş ve kanaat bildirdiği; önergede değinilen 
46 AN 3G5 plaka sayılı arabaya ilişkin hususun soruş
turma konusu yapıldığı; yangın çıkan evde oturanla
rın tüplerini ne zaman döMurttüklarının yapılan araş-
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firmaya rağmen tespit ediHemedÜgÜ; ancaik, yangın ye
rine gelen itfaiye demanlarının, bina içindeki tüpten 
gaz çıkmaya devam etıtiğinJi gördüklerini ve kanca ile 
tüpü çıkararak emmUyet afltına aldıklarım beyan ettik
leri; tüpten sızan gazın, ahşap gecekondu olan bina
dan dışarıya çıkabileceği veya odada birikeceği yolun
da yapılmış bir araştırma ve bilirkişi 'incelemesinin 
bulunmadığı, olayın sabdtaj sonu meydana geldiğine, 
belli klişi veya kişilerin itham edildiklerine dair baş-
kaoa iddia ve delillin bulunmadığı bazı hususların ik
mal için soruşturmanın sürdürüldüğü, 

iB'ld,irliimiştir1 

Soruşturmanın isabetle sonuçlandırılması yönün- • 
den, soru önergesinde ifade edilen ve tahkikatın tev-
si'ini gerektiren hususların, C. M. U. K. nun 153 ncü 
maddesline göre ihbar telâkki olunarak, tahkikatın 
derinleştirilmesi ve her yönüyle İkmalini müteakip; 
neticesine göre, kanuni gereğinin takdir ve (tayini yet
kili Cumhuriyet Savcılığından istenmiştir. 

Keyfiyetin sayın soru sahibine bildiriimesine dela
let buyurulmasmı arz ederim. 

Ömer Ucuzal 
Adalet Bakanı 

3. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 
vali, emniyet müdürü ve milli eğitim müdürlerine 
Danıştay kararlarının uygulanmaması yolunda tali
mat verdiğine dair basında yer alan habere ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Ba
kanı Koksal Toptan'in yazılı cevabı. (7/686) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygı ile 
dilerimi 

24 Aralık 1979 
izmir Milletvekili 

Coşkun Karagözoğlu 

L 21 Aralık 1979 günlü basında Başbakan ola
rak 17 Aralık 1979 tarihinde 36 ilin vali, emniyet mü
dürü ve milli eğMm müdürleriyle yaptığınız toplan
tıda «Danıştay kararlarının uygulanmaması» tal'ima- I 
tını verdiğiniz yazılmıştır. Bu haber doğru mudur? j 

Devletin görevlileriyle yaptığınız toplantıda Başbakan 
olarak böyle bir talimat verdiniz mi? 

2. Eğer böyle bir talimat vermiş iseniz, bunun 
hukuk devletli ilkelerine ve Anaya'sanın ve yasalarımı
zın açjk ve kesin hükümlerine uygun olduğunu, bu 
buyruğunuzun meşru olduğunu nasıl izah ediyorsu
nuz? 

3. Toplantıda bulunan ve bulunmayan bütün ka
mu görevlileri sizin bu hukuk dışı buyruğunuza uy
dukları takdirde onları cezai ve hukuki sorumluluk
tan Başbakan olarak nasıl kurtaracaksınız? Onların 
sorumluluklarını bizzat üstleniyor musunuz? 

4. Hukuk dışı bu buyruğunuzun cezai ve hukuki 
tüm sonuçlarını kabul etmeye hazır mısınız? 

TC 
Başbakanlık 14.1.1980 

Parlamento île İlişkiler Bürosu 
Sayı : 05061i 

Millet Meclisli «Başkanlığına 
İlgi : 26.12.1979 gün ve 7/686/4243/25948 sa

yılı yazınız, 
İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettüği «Vali, emniyet müdürü ve 
milli eğitim müdürlerine Danıştay kararlarının uygu
lanmaması yolunlda talimat verildiğine» dair yazılı so
ru önergesine Başbakan adına cevabımız ek olarak su
nulmuştun 

Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederim. 
ıKöksal Toptan 
(Devlet Bakanı 

«izmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesine 
cevabımız : 

Sayın Başbakan Süleyman Demirel 17 Aralık 1979 
tarihinde; 36 ilin valisi, emniyet müdürü ve milli eği
tim müdürleriyle yaptığı toplantıda, «Danıştay karar
larını uygulamayın» şeklinde bir beyanda bulunma-
mıştifj 

Bilgilerine sunarım. 
Koksal Toptan 
Devlet Bakanı 
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Kamu GüvenKğJne ve Kolluk Hizmetlerine lütşkün Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması "ve Bunlara YenS 
Hiiûvümîer Ektanımıea! Hakkında Kanun Tasarısının] Çerçeve 4 ncü Maddesine Verilen Oyiann Sonucu 

(Reddedilmiştir.; 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHÎSAR 
Mehmet Özutku 
Ali îhsan Ulubahşi 

AÖRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Mulhammet Kelleci 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Oğuz Aygün 
Mustafa Başoğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 374 

Kabul edenler : 178 
Reddedenler : 196 
Çekıinserleır : — 

Geçersiz oylar : —« 
Oya katılmayanlar : ıı 

Açık üyelikler : S 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
tSelâıhaittin Acar 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
tlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin İnkaya 
Emin Engin Tanrıverdi 
Hüsnü Yıfanıaız 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ahmet Sayın 

BURSA 
ALİ Elverdli 
Yılmaz Ergenekon 
Halil Karaatlı 
Kasım Önadım 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bilberoğlu 
Mehmet Irmak 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ • 
Musıtafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 

DİYARBAKIR 
Abdüllatif Ensarioğlu 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Ahmet İmceoğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZURUM 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

'GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
M. Sait Reşa 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

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

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Nilüfer Gürsoy 
Turan Kocal 
Recep Özel 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Numan Uzun 

İZMİR 
Talât Asal 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 
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KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
İsmail Hilmi Dura 
Ali Nihat Karol 

KAYSERİ 
Kemal Doğan 
Mahmut Şevket Doğan 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
İhsan Kabadayı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 

ADIYAMAN 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 

8 Necati Kalaycıoğhı 
f ıŞaibıan Karaıtaş 
r Aydın Menderes 
• Faruk Süıkan 
' KÜTAHYA 

Ahmet Mahir Ablum 
I Hüseyin Cavit Erdemir 
I İlhan Ersoy 
I Ali İrfan Haznedar 
I MALATYA 
I Ahmet Karaaslan 
I MANİSA 
I Süfleyıman Çağlar 
I Sümer Oral 
I Önol Sakar 
I Faiik Türün 
I Yahya Uslu 
I Halül Yurtseven 
I MUĞLA 
I Ahmet Buldanlı 
I Ünaıt Dem!:!* 

MUŞ 
I Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
I İbrahim Ethem Boz 
| Esat Kıratlıoğlu 

A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
Kemal Kayacan 
Teoman Köprülüler 
Abdurrahman Oğultürk 
Selâhattin Öcal 
Altan öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ünal » 

ARTVİN 
Mehmet Balta • 

AYDIN 
A. Selâmi Gürgüç 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Sadi Somuncuoğlu 

ORDU 
Hamidi Magian 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RİZE 
İzzet Akçal 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selâhattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
t. Etem Ezgü 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Abdülkadir Kaya 

SİVAS 
Enver Akıova 
Ali Gürbüz 
Tevfik Koraltan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

İrfan Özaydınlı 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karaibörklü 

BURDUR 
Cemal Aktaş 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Akan Tuna 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Faruk Demirtola 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlıt 

Ali Fuat Eyülboğlu 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Abdulmuttalip Gül 
Ahmet Gültekin Kızılışık: 
Koksal Toptan 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskıin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân AzizoğliB 
M. Yaşar Göçmen 
Bahatfiin Karakoç 

EDİRNE 
Süleyman Sabrı Öznal 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 
Lütfü Şahin 

îede (Reddedenler) 
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ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem Çetin 
Celâl Doğan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Haydar Demirtaş 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Süleyman Şimşek 
Veli Yıldız 

tSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin 
Çağlayan Ege 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Osman Kaya 
Sevil Korum 

Doğan Onur 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Cengiz Özyalçın 
Abdullah Tomba 
Ali Topuz 
Metin Tüzün 
Necdet Uğur 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksek Çakmur 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa Öztin 
Neccar Türkcan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
^iasan Seyithanogiu 
Orhan Sezai 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Kenan Akman 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Ahmet Çobanoğlu 
Necmettin Erbakan 
Hüseyin Kaleli 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizamettin Çaban 

MALATYA 
LüKfi Doğan 
Turan Fırat 
Ali Kırca 
Mehmet Recai Kutan 
Mustafa Şentiirk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Zdkıi Karagözlü 
Edicin Topkaya 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Şerafeütlm Elçi 

Abdüıfkadir Tknıurağaoğlu 
Ahmet Türlk 

MUĞLA 
Sami Gökmen 

ORDU 
Temel Ateş 
Memduh Ekşi 
Entaığrul Giinay 

RİZE 
Yılmaz Balta 
Sami Kumbasar 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 

llyas Kılıç 
Muzaffeı Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAÖ 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Lütfli Göktaş 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmea 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin ErkanU 
Ali Haydar VezirogL 

URFA 
M! Sa'bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslilh Gönentaş 
Mehmet SaMh Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Gün<?ör Erdinç 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Avni Gürsoy 
Burhan Karaçelik 
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(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Melih Kemal Küçüktepe-
pınar 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 

AFYONKARAHİSAR 
Güneş Öngüt 
Mete Tam 

ANKARA 
Sebati Ataman 
Ali Oanjpolat ( !) 
Kenan Durukan 
ihsan Karaçam 
Mustafa Kılıç 

ANTALYA 
thsan Ataöv 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BURSA 
Cfcmal Külahlı (B.) 

ÇORUM 
Ahmet Çimibek 

DENİZLİ 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Mahmut Kepolu 

ERZİNCAN 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Nevzat Kösoğlu 
Korkut Özal 
ismail Hakkı Yıldırım 
(Bşk. V.) 

GAZİANTEP 
imam Hüseyin tncioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

HATAY 
Öner Miski 

İÇEL 
Y. Ziya Ural 

İSTANBUL 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Kemal Kaçar 
Abdurrahman Köksaloğlu 
İM. Kâzım Öaakıe ( ! ) 
Osman Özer 
thsan Toksan 

Halûk Ülman 
Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Akın Simav 
Mehmet Yusuf Özbaş 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Turan Güneş 

KONYA 
Tahir Büyükkörükçü 

MARDÎN 
Fehim Adak 
ıMdfcim Musiaoğlu (B.) 
Nurettin Yılmaz 

MUÖLA 
Zeyyat Mandallinci 

MUŞ 
M. Emin Seydagil 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hüseyin Çelük 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Kemal Şensoy 

SAMSUN 
t. Etem Kılıçoğlu 
Nafiz Kunt ( ! ) 
Hüseyin Özailp (B.) 

SİİRT 
Zeki Çelikler (l Ü.) 

s Abdülkerim Zilan 
ı SİNOP 
t Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
*. Temel Karamollaoğlu 
İ TEKİRDAÖ 
k Yılmaz Alpaslan 
p Nihan llgün 
I TOKAT 
J Cevat Atılgan 
f Sermet Durmuşoğlu 
J Ali Şevki Erek 
k Ali Kurt 

URFA 
Mehmet Celâl Bucak 

UŞAK 
M. Selâhattin Yüksel 

ZONGULDAK 
J Bülent Ecevit 
] Cah'iıt Karakaş (Başkan) 

(Açık Üyelikler) 

Arikana 
Bursa 
İıatanıbull 
Konya 

Yekûn 

» » - « 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

15 . 1 . 1980 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se

çim. 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. — Naikdıi Tazminat Kanunu Tasarısı ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın Naikdi Tazminat 
Kanunu Taklifii ve Milli Eğitim, Milli Savunma, İç
işleri ve Plan 'komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
(S. Sayısı : 369) (Dağıtma tarihi : 13 . 6 . 1979) 

X 2 . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modem silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetekis'i verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı 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 
Kanunoma 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal' 
in, subay, astsubay ve askerli memurlara bir üst de
rece verilebilmesi için 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici maddeler eklenmesi hak

kında Kanun Teklifi ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köyteoğlu'nun, 2182 sayılı Yasaya bir ek madde ek
lenmesine ait Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları. (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (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 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 ncü maddesinin 
(a) bendine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun tasarı
sı ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
47 nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine iliş-
ifcin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma Komıisyonu Ra
poru. (1/348, 1/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi : 10. 1 . 1980) 

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

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

8. — 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) 

9. _— 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 
Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta-



sarısı ve Miüi Savunma ve Plıan toomfeyıonlan rapor
ları. (1/170) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi 
12.6.1979) 

10. — Sivas MilletvekiH Azimet Köylü oğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih EryıHdız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 noi maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ka 
mm Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi 
18 . 5 . 1978) 

11. — istanbul MilletvekiH 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 : 350) (Dağıtma tarihi : 30.4.1979) 

X 12. — Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan Komis
yonu Raporu. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma ta
rihi: 3 1 . 5 . 1978) 

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

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

15. — Malatya, Merkez İlçesi, İsme tiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82\fe kayıtlı Hacıbekir 
oğhı, 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) 

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

(X) Açrk oylamaya tabi işler* 

17. — Dursunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane 15'te 
kayıtlı Yusuf oğlu, ŞakübeVien olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirilme
sine daıir Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komdsyo» 
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 .2 . 1978) 

18. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
î703, Sayfa 34te kayıtlı ismail oğlu, Düriyelden ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
otlum cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1978) 

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

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

21. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanlın teklif inin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. MecMsİ 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

22. — 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 G 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) 



23. — 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar I 
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. MecMsi S. Sayısı : 52; C Senatosu S Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2.1978) 

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

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

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

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

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

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

30. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, I 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun I 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve-
Kndeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik I 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı- I 
ğı tezkeresi- ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge- | 

I reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine daû* 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu: 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı: 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da-
ğııfcma tarihi : 7 . 4 . 1978) 

31. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih v» 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği-
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 

I 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) 

32. — Milli Savunma eski Bakam 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-

I bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 

I 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) 

I 33. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 

I tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 
I 427 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair Ka-
I nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay

nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril-
I meşine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 

Raporu. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 4 . 1978) 

I 34. — Nuri Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
I Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak-
I kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato-
I şunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
I 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) 

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



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

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

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

39. — 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) 

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

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

42. — 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) 

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

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

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

I 46. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ve 
I 4 arkadaşının, 20 - 21 Mayıs 1963 olayları dolayı-
I ıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-

nayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda ş;eçen sü-
I .elerinin borçlanmaksızın fiili hizmet sürelerine ila-
I vesi hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve 

Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi : 15 , 6 . 1978) 

47. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 
I 15 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
I Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
I değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 

hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

I 48. — 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) 

49. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 1765 
sayılı Üniversite Personel Kanununun bazı madde
lerini değiştiren 1991 sayılı Kanunun 16 nci madde
sinin 3 ncü fıkrasının değiştirilmesine ilişkin Kanun 
Teklifi ile Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, ay
nı Kanunun 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası ve 16 nci 

I 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) 

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

I 51. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2-/330) (S. 
Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

52. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 

I 138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 



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

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

55. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı İstanbul 
Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğretim Yar
dımcıları Kadro Kanununa Ek Kanun Tasarısı ve I 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

57. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir I 
İh, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 
Doğumlu Sahabettin Ovalı'nm TCK'nun 450/4-10 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu I 
Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1978) 

X 58. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tıgh'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri I 
ve Plan komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : î 
263) (Dağıtma tarihi : 27 . 12 . 1978) 

X 59. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı' { 
nın, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Mü
dürlüğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka- 1 
nun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da
ğıtma tarihi : 27.12.1978) 

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

61. — Ankara Milletvekili Kenan Durukan'ın, I 
1475 saydı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş- I 
tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril- | 

meşine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
269) (Dağıtma tarihi : 5.1.1979) 

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

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

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

X 65. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
16 arkadaşının, Gelir Vergisinde özel ve genel indi
rimin yeniden düzenlenmesiyle vergi adaletsizliğinin 
önlenmesine ilişkin Kanun Teklifi ile Konya Milletve
kili Şener Battal ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, Konya Milletvekili Şener Battal ve İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, Bursa 
Milletvekili Kasım Önadım ve 3 arkadaşımn, Kasta
monu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, İstanbul Millet
vekili Metin Tüzün ve Sivas Milletvekili Azimet 
Köylüoğlu'nun, C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp 
Üner'in, Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, İzmir Milletve
kili Neccar Türkcan ve 32 arkadaşının, Kayseri 
Milletvekili Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Ada
na Milletvekili Nedim Tarhan'ın, Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, Ankara Milletvekili Semih 
Eryıldız'ın, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyesi Hü
samettin Çelebi'nin, İstanbul Milletvekili Çağlayan 
Ege ve Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, Konya 
Milletvekili İhsan Kabadayı ile Tokat Milletvekili 

( X ) Açık oylamaya tabi işlen 
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Faruk Demirtola'nın, tzmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Yusuf özbaş ve 4 arkadaşımn, Rize Milletvekili 
izzet Akçal ve 5 arkadaşının, Tekirdağ Millet
vekili Yılmaz Alpaslan'ın, Kastamonu Milletvekili 
Ali Nihat Karol'un, Aydın Milletvekili Behiç Toz
koparan ve 2 arkadaşının, çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu Raporu. (2/690, 2/1, 2/11, 2/13, 
2/17, 2/20, 2/32, 2/40, 2/41, 2/43, 2/51, 2/52, 2/58, 
2/59, 2/63, 2/66, 2/78, 2/82, 2/84, 2/96, 2/109, 
2/118, 2/124, 2/125, 2/503, 2/505, 2/525, 2/543, 2/585, 
2/663, 2/673) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 
7.2.1979) 

66. — Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'm, 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) 

67. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ve is
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'nın istanbul'da Metro inşasının ve işletme
sinin Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi. (2/216) 
(içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır.) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2.1979) 

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

69. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'm, 
Türk Ceza Yasasının 141, 142 nci maddeleri ile 6187 
sayılı Yasanın kaldırılması ve Türk Ceza Yasasının 
163 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi. (içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmıştır.) (2/639) (S. Sayısı ; 332) (Dağıtma tarihi : 
29.3.1979) 

70. — 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 v« 
5795 sayıh 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 Kararm Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 10.4.1979) 

X 71. — 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) (Değıtma tarihi : 20 . 4 . 1979) 

72. —• Yunak İlçesi, Hacıfakılı Köyü, Hane 234, 
cilt 5, sayfa 87'de nüfusa kayıtlı ismail oğlu, Hanife' 
den olma 1 . 1 . 1950 doğumlu Kâzım Ergün'ün, 
TCK hükümleri uyarınca ölüm cezasıyla mahkûmiye
tine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu Raporu. (3/558) (S. Sayısı : 347) (Dağıtma tari
hi : 27 . 4 . 1979) 

73. — C. Senatosu Zonguldak Üyesi Ahmet Demir 
Yüce'nin, Sosyal Güvenlik işlemlerinin Birleştirilme
si Hakkında Kanun Teklifi. (2/473) (içtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca güıdeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
343) (Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1979) 

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

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

X 76. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara
sında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sa
hanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun Tasa
rısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4.6.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 



X 77. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı 
Arasımda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto
kol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili tdari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışiş
leri komisyonları raporlan. (1/242) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1979) 

X 78. — 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 raporlan. (1/248) (S. 
Sayısı : 360) (Dağıtma tarihi : 4 , 6 . 1979) 

79. — 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 , 6 . 1979) 

80. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerimin Değiştirilmesine ve Bu Kamuna Ek 
ve Geçici Maddeler FMenmıesinc Dair Kanun Ta
sarlısının Millet Meclisince kabul edilen metni hak
kımda C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca yapılan değişMIklerıe ilişiklin M ilet Meclisi Plan 
KamiSiyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/153; C. Senato
su : 1/624) (M. Meclisli S. Sayısı : 143'e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 908) (Dağıtma tarihi: 7.6.1979) 

81. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
5434 sayılı Türküye Curnlhuriyeti Bmddi Sandığı Ka
nonuna 3 Geçidi Madde ile 1 Bk Madde Eklenmesi 
Hakkındaki 2012 sayılı Kanunun Geçici Maddeleri
nin Bk Maddeler Olarak ve Bu Maddelerde Değişik
lik Yapılmasınla Dair 2161 sayılı Kanuna Bir Bk Mad
de Elenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/654) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma tari
hi : 7.6.1979) 

82. — 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 tarihi : 7.6.1979) 

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

84. — Osman Kızılkuyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
'(1/286) (S. Sayısı : 366) (Dağıtıra tarihi : 12.6.1979) 

(X) Açık oylamaya tabi işler* 

X 85. — 21 . 6 . 1927 günlü ve 1111 sayılı As
kerlik Kanununa kimi ek maddeler ve bir geçici 
madde aklenmesine ilişkin Yasa Tasarısı ve Müü 
Savunma ve Plan komisyonları raporları. (1/273) (S. 
Sayım : 368) (Dağıtma tarihli : 13.6.1979) 

86. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
bimıoğlu'oun, 1136 saydı Avukatlık Yasasının bazı 
maddderiniin değiştirilmesine ve -bazı maddeler ek
lenmesine dair Kanun Teklifi ile Nevşehir Milletve
kili İbrahim Bttıem BOZ\MI, 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununa 2 madde eklenmesine dair Kanun Teklifi 
ve İçişleri., Sağlık ve Sosyal İşler ve Adalet komis-
yonian raporlan. (2/513, 2/653) (S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 15 ,6 .1979) 

87. — Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
tepe'nin, 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İşletmen 
teri Kanununun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında Kanun Teklifi ve Sakarya Mİiteüvekffi Barbo-
nos Turgut Boztepe ile Hatay Mitetvekıli Öner Mis* 
ki'nin aynı konuda Kanun Teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonları raporlan, 
(2/601, 2/644) (S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 
13 , 5 , 1979) 

88. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cum
hurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri gön
derilen DAlaver Göçemen (Göçmen)in Özel Affı 
Hakkında 2222 numaralı Kanun ile Geri Gönderme 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/296) 
(S. Sayjsı : 372) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 .1979) 

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

90. — Aydın Milletvekili Selami Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vamık Tekıin'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 91. — 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-
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sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna Mis
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyon-
lıarı raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 . 1979) 

92. — 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) 

93. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek 
Askeri vŞûranm Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Değişik 2 noi Maddesinin İkinci Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (î/353) (S. Sayı
sı : 379) (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1980) 


