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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Başkan Cahit Karakaş, yeni yasama yılının baş
laması nedeniyle geçen yasama yılında yapılan çalış
malarla bu yasama yılında yapılacak çalışmalara iliş
kin Başkanlığın görüş, dilek ve temennilerini belirten 
ve Genel Kurula başarı dileyen bir konuşma yaptı. 

Görevle yurt dışına gidecek olan Maliye Bakanı 
Ziya Müezzinoğlu'na İşletmeler Bakanı Kenan Bulut-
oğlu'nun, 

Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'a Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı Ali Topuz'un, 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e Yerel Yöne
tim Bakanı Mahmut Özdemir'in, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Faruk Sü-
kan'a Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mete Tan'ın, 

Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi îşgüzar'a Devlet 
Bakanı Enver Akova'nın, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet 
Yüceler'e Devlet Bakanı Ahmet Şener'in, 

imar ve tskân Bakanı Ahmet,Karaaslan'a Orman 
Bakanı Vecdi İlhan'ın, 

Devlet Bakam Lütfi Doğan'a Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun, 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e Yerel Yö
netim Bakanı Mahmut Özdemir'in, 

Ulaştırma Bakanı Güneş Öngüt'e Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mete Tan'ın, 

İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu'na Maliye Ba
kanı Ziya Müezzinoğlu'nun, 

Kültür Bakam Ahmet Taner Kışlalı'ya Turizm ve 
Tanıtma Bakanı Alev Coşkun'un, 

Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na İçişleri Baka
nı İrfan Özaydınlı'nın, 

Devlet Bakanı Ahmet Şener'e Devlet Bakam Salih 
Yıldız'ın, 

Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a Dışişleri 
Bakanı Gündüz Ökçün'ün, 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'e Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün, 

Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık'a (13 Ekim 
1978 tarihinden itibaren) Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'nun, 

Devlet Bakam Lütfi Doğan'a (13 Ekim 1978 tari
hinden itibaren) Gıda - Tarım ve Hayvancılık Baka
nı Mehmet Yüceler'in, 

Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler'e Yerel Yö
netim Bakam Mahmut Özdemir'in, 

Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur'a (18 
Ekim 1978 tarihinden itibaren) Yerel Yönetim Baka
nı Mahmut Özdemir'in, 

Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur'a Orman Ba
kanı Vecdi İlhan'ın vekillik etmelerinin uygun görül
müş olduğuna ve, 

Boşalan Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcı
lığına Devlet Bakanı Hikmet Çetin'in atanarak Dev
let Bakanlığının kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buıldanlı ve y arKaaaşı-
nın, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan yabancı 
iki aşiretle ilgili tutumu konusunda bir Genel Görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) ile, 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, ilaç yokluğu konusunda. (10/39) 

İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 arkadaşı
nın, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tutumu 
konusunda. (1/40), 
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Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu ve 11 ar
kadaşının, Edirne Eğitim Enstitüsü yangını nedenleri 
ile diğer eğitim enstitülerinin eğitim, öğretim ve yö
netim durumlarım saptamak amacıyla. (10/41), 

Bursa Milletvekili Özer Yılmaz ve 19 arkadaşının, 
Türk Standartlar Enstitüsünde yasa dışı tasarruflar 
yapıldığı iddialarım saptamak amacıyla. (10/48), 

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

Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 arkada
şının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygulamalar ya
pıldığı iddiasım saptamak amacıyla. (10/43), 

Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu ve 9 ar
kadaşının, özel sektöre ait bir kömür işletmesine 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Sosyal Güvenlik Bakan
larınca yasa dışı olanaklar sağlandığı iddiasım sap
tamak amacıyla. (10/44), 

Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin ve 9 arkada
şının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati Eğitim 
Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hakkında 
(10/45), 

Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 9 arkadaşı
nın, Edirne Gümrüğünde meydana geldiği iddia edi
len bir kaçakçılık olayım ve sorumlularını saptamak 
amacıyla. (10/46) ve, 

Tezkere 
1. — Dördüncü Beş Yıllık 1979 - 1983 Kalkınma 

Planının, (77 sayılı Yasamn 2 nci maddesinin 6/d 
bendi uyarınca Hükümete geri verilen Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının - 1978 - 1982 -) yeniden ha
zırlanarak sunulduğuna dair Başbakanlık Tezkeresi. 
(3/442) (Plan Karma Komisyonuna) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Gazi

paşa'da tarihi kalıntılar üzerine inşaat yapılması için 
ruhsat verildiği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/344) 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şerefoğlu 
ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı öğ
rencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu id
diasını saptamak amacıyla. (10/47) birer Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergeleri okundu; gündem
deki yerlerini alacakları ve sıraları geldiğinde görüşü
lecekleri bildirildi. 

Trabzon Milletvekili ibrahim Vecdi Aksakal ve 9 
arkadaşımn; uyguladığı yanlış taban fiyat politikası 
ile üzüm üreticisinin zararına hareket ettiği iddiasıyla 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler hakkında bir 
Gensoru açılmasına ilişkin önergesinin. (11/10) gün
deme alınması, yapılan görüşmelerden sonra reddo-
lundu. 

2 Kasım 1978 Perşembe günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere Birleşime saat 18.18'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Cahit K.arakaş Rize 

Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

No. : 2 

Perşembe 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Ant-
birlik'ce bir firmaya yapılan yağ satışına ilişkin Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/345) 

3. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Bakan 
sekreteri olarak çalışan bir bayan memura ilişkin 
Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/346) 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Aliağa 
Petrol Rafinerisi ile Seydişehir Alüminyum Fabrika
sında işten çıkarılan işçilere ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından yazılı soru önergesi. (7/347) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

2 . 11 . 197 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DÎVAN ÜYELERİ : îrfan Binay (Çanakkale), Yılmaz Balta (Rize) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 2 nci Birleşimini açıyorum. 

m. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerin salonda bulunduklarını yük
sek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sait Göker ve 
9 arkadaşının; ülkede şiddet olaylarını önleyemediği 
ve uyguladığı fiili sivil sıkıyönetim ile halkın özgür
lüklerini kısıtladığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Öz-
aydinli hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/12) 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmı
na geçiyoruz. Gündemimizin «Özel gündem» kısmı
nın 1 nci sırasında yer alan 11/12 esas numaralı, Bin
göl Milletvekili Mehmet Sait Göker ve 9 arkada
şının ülkede şiddet olaylarını önleyemediği ve uygu
ladığı fiili sivil sıkıyönetim ile halkın özgürlüklerini 
kısıtladığı iddiasıyla içişleri Bakanı trfan Özaydınlı 
hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açıl
masına ilişkin önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü CHP ağırlıklı Hükümetin iş başına gel
diği sekiz ayı mütecaviz bir zamandan beri ülke tam 
bir kargaşa içine girmiştir. 

Gaflet, acz ve hatta bizatihi tahrikler içerisinde bu
lunan Hükümetin tutum ve davranışları sonucu, ted
hiş hareketlerinin ötesinde ülke, genel bir asayişsiz
lik ve güvensizliğin hâkim olduğu, vatandaşların mal' 
ve can derdine düştüğü çok tehlikeli bir duruma gir
miştir. 

BAŞKAN — Sonradan teşrif eden sayın üyeler 
varlıklarını bir tezkere ile lütfen Başkanlığa bildir
sinler. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Birtakım dış mihrakların ve onun yerli işbirlikçi
lerinin yardım, himaye ve tahrikleri ile milli birliği
mizi ve bütünlüğümüzü bozmayı, parçalamayı, kar
deş kavgası yaratmayı hedef almış fiili hareketler, te
rörist eylemler hat safhaya varmıştır. 

Milli bütünlüğümüzü bozmayı, Devletimizi zaafa 
düşürmeyi ve parçalamayı amaçlayan, Devlete ve 
millete düşman güçler gördükleri müsamaha ve bun
lara karşı tedbir alınmaması arasında cüret kazanmış
lardır. 

Hükümet, Devletten yana tedbir aldığını dahi söy
lemek cesaretini gösterememektedir. Olaylar ve al
çakça işlenen cinayetler ve milli varlığımıza karşı gi
rişilen tahribat karşısında Hükümet ve onun başı 
ve İçişleri Bakanı olayları tevile, tahrife kaçan bir tu
tum ve davranış içine girmekte, yarattıkları hayali 
faillerle gerçek failleri ve onların hareketlerini dolay
lı olarak himayelerine almaktadırlar. 

Bu perişanlık, bu ciddiyetsizlik, bu himayeci ta
vır, bu olaylarda gerçek nedeni saptırma, tedbirleri 
masum insanlara karşı çevirme, bu kamuoyunu ya
nıltma, olayların, il, il, mahalle, mahalle, sokak, so
kak, yaygınlaşmasına sebep olmaktadır. 

Çeşitli illerimizde, örnek olarak, Kars'ta, Malat
ya'da, Gaziantep'te, Sivas'ta, Elazığ'da bu olaylar ola
ğan hale gelme niteliğini kazanmaktadır. 
Hükümet gerçek teşhise varacağına, olayları daha 

önceden önleyeceğine, olayların büyümesine mani 
olacağına seyirci kalmakta, olaylardan sonra acz 
içinde, hukuk dışı yöntemlere başvurmaktadır. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜSMELER 
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Olaylardan sonra, Kars ve Sivas illerinde oldu
ğu gibi vilayet kararı ile dışarı çıkma yasağı konmuş 
bir nevi sıkıyönetim konmuştur. Esasen Hükümet si
vil sıkıyönetim uyguladığını da çekinmeden ileri sü
rebilmektedir. 

Oysaki, sıkıyönetimin hukukumuzda, Anayasamız
da yeri vardır ve ilave belki bir hukuki prosedüre 
bağlıdır. 

Bu prosedüre uymadan, sıkıyönetimin ilan etmeden 
ve parlamentodan geçirmeden, vatandaş özgürlüğü
nü özünde ağır şekilde tahdit, Anayasaya da, huku
ka da aykırıdır. 

Tedhişçi il ve ilçelerimizde, vatandaşa dışarı çık
ma yasağı koyarak uyguladığı fiili sıkıyönetimi ön
leyecek yerde, hukuk ve Anayasa dışı bir nevi sıkı
yönetimle ve valilik kararlarıyla dışarı çıkma yasağı 
koyma cezai sorumluluğu yanında içişleri Bakanı 
İrfan Özaydınlı için siyasi sorumluluk doğurmakta
dır. 

Bu sebeple, İçişleri Bakanı Sayın İrfan Özaydınlı 
hakkında Anayasanın 89 ncu ve Millet Meclisi İçtü
züğünün 107 nci maddeleri uyarınca Gensoru 
açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Bingöl Bursa 

M. Sait Göker Ali Elverdi 
Erzurum Nevşehir 

Rıfkı Danışman Esat Kıratlıoğlu 
Zonguldak Zonguldak 

Gültekin Kızılışık Abdülmuttalip Gül 
Çorum Nevşehir 

Kemal Biberoğlu İbrahim Boz 
Sakarya Kütahya 

Nuri Bayar İrfan Haznedar 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerde, Anaya
sada belirtilen sıraya göre; önerge sahibi, siyasi parti 
grupları adına birer üye ile ilgili bakan konuşacaklar
dır. 

Konuşma süreleri İçtüzüğün 61 nci maddesi uya
rınca; hükümet ve siyasi parti grupları adına 20'şer 
dakika, önergedeki imza sahiplerinden biri için 10 da
kikadır. 

Şimdi önerge sahibi olarak Çorum Milletvekili 
Sayın Mustafa Kemâl Biberoğlu, buyurun efendim. 
(AP sıralarından alkışlar). 

Sayın Biberoğlu; süreniz 10 dakikadır, buyurun 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Muhterem Başkan, Millet Meclisinin değerli üyele
ri; 

Bugünkü görüşme konusu olan takririmiz, memle
ketin içinde bulunduğu vahim şartlar muvacehesinde 
gerçekten son derece önemli; konu önemli olduğu 
kadar, sonuçları ve ika etmekte olduğu tahribat da 
öylesine derin, büyük, tehlikeli ve yüce milletimizin 
temsilcisi olan siz sayın, milletvekillerinin de, milleti
mizin fert fert tüm üyelerinin de ıstırabı onulmaz bi
çimde derindir, büyüktür.^ Bu kadar önemli bir ko
nuda düşündüklerimizi 10 dakikaya sığdırabilmenin 
imkânsızlığı malumunuzdur. Bu sebeple, satırbaşları
na dokunmak suretiyle, şahsım ve önerge sahibi ar
kadaşlarım adına düşüncelerimi arza çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ecevit Hükümeti
nin işbaşına geldiği 9,5 aydan beri memlekette mey
dana gelen şiddet olayları, terör olayları ve günlük 
deyimiyle anarşik olaylar kısaca rakam olarak şöyle 
gelişmiştir : 

1 Kasım 1978 günü itibariyle 4 900 anarşik olay, 
3 079 adet bombalı, silahlı saldırı, yani terör olayı. 
Bu olaylarda 819 ölü ve 4 957 yaralı vardır. Bu olay
ların her birisi, son derece özel önem taşımaktadır. 
Zira, bu saldırılar; Anayasa Mahkemesi, Danıştay, 
Meclis Başkanımızın ikametgâhı, savcılar, profesör
ler, güvenlik kuvvetleri mensupları ve nihayet öğren
ci, işçi ve sade vatandaşlarımızı içine almakta ve he
def ittihaz etmiş bulunmaktadır. 

Anarşik olaylar, her gün biraz daha çoğalmakta, 
şiddet kazanmakta, yeni şekil ve metotlarla icra edil
mektedir. Asıl tehlike şuradadır ki; gerek devlet ve 
icra görevlileri, gerekse vatandaşlar, ideolojik ve anar
şik olaylara karşı hassasiyet ve reaksiyon gösterme 
ihtiyaç ve itiyadını kaybetmekte, anarşiye, teröre, bö
lücülük kışkırtmalarına âdeta kanıksamakta ve bunla
ra alışma ve tevekkülle bekleme, bizzat kendisine gel
meyen saldırılarla ilgilenmeme gibi bir duyarsızlığın, 
nemelazımcılığm, ümitsizlik ve kötümserliğin mahkû
mu durumuna gelmektedir. 

Ankara, İstanbul, Erzurum, Kars, Sivas, Elazığ, 
Malatya gibi bazı illerimizde terör,- ideolojik amaçlı 
anarşik olaylar, soygunlar ve bölücülük kışkırtmaları 
olağan hadiseler haline gelmiş, buralarda yer yer 
«kurtarılmış bölgeler», ihdas ve ilan edilmiş, halk 
mahkemeleri kurulup bunların ölüm kararları, bizzat 
kanun dışı örgütlerin mensup ve militanları tarafın
dan icra edilir hale gelmiştir. Bazı yörelerimizde il
den ile geçerken sorumsuz militanlar ve kanun dışı 
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örgüt mensupları tarafından kimlik kontrolları ya- j 
pılmakta ve asayiş görevlilerince şu veya> bu vilayet
ten olduğunun söylenmemesi ve saklanması, vatan
daşlara tembih ve tavsiye edilir hale gelmiştir. Kısa
cası, vatan ve milletimizin bölünmez bütünlüğü, de
mokratik parlamenter sistem, vatandaşların can, mal, I 
konut, seyahat hürriyeti gibi temel hak ve hürriyet- I 
leri, Cumhuriyet ve Devletimizin geleceği tehlikeye I 
girmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti I 
cumhuriyet tarihinin en tehlikeli ve bunalımlı bir dö
nemini yaşar hale gelmiştir. Bu tespitte herkes, Sayın 
Devlet Başkanımızdan başlayarak Meclis Başkanları, 
basın, kamu görevlileri ve yetkilileri velhasıl herkes I 
müttefiktir. 

Çok yakın bir zamana (kadar Cumhuriyet Halk I 
Partisi ve onun Hükümeti yukarıda sözünü ettiğimiz 
yetkililer, görevliler ve kamu kuruluşları siyasi parti
ler ile bu olayların niteliği ve amacını doğru teşhis 
ve tespitte maalesef birleşememişlerdir. Zira Cumhu- I 
riyet Halk Partisi ve Hükümet, anarşik olayların ni- I 
telıği, amacı ve sebepleri konusunda çok yanlış, teh- I 
likeli ve bugünden yarına değişen tutarsız görüşler, I 
fikirler ve teşhisler ortaya koymuşlar ve tabii tedbir- I 
lerini de ona göre almaya çalıştıklarından anarşi du- I 
racağı ya da azalacağı yerde mütemadiyen tırmana 
gelmiştir. I 

Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefetteyken ve I 
iktidardayken anarşik olaylara ilişkin görüş, teşhis ve I 
beyanları zaman içinde değişerek ve çelişerek, ama I 
hep yanlış olmakta devam ederek tutarsızlıklar için
de seyretmiştir. Mesela; Cumhuriyet Halk Partisi I 
muhalefetteyken anarşik olay ve eylemlerin yeni baş- I 
ladığı sıralarda, «Boykotda birdir işgal de», «Bunlar I 
masum talebe hareketleridir»,, «Kanunların üstünde I 
doğa kanunları vardır,». «Toprak ekenin su kullana- I 
nın olmalıdır» şeklindeki yanlış, tehlikeli ve anarşiyi I 
teşvik ve teşci edici beyan ve sloganları muhalefet po- I 
litükalarının temeli yapmışlardır ve anarşinin ebeliği- I 
ni ve dadılığını yapmaları böyle başlamış, anarşistle- I 
re şemsiye böyle açılmıştır. O zaman daha bu boyut- I 
lara ulaşmamış anarşik eylemlerin, o zamanki Milli- I 
yetçi Hükümetleri hedef aldığını, onlar giderse anar- I 
sinin duracağını öne sürmek suretiyle teşhiste yanlış- I 
lığın en büyüğünü yapmışlar ya da bilerek, sırf ikti- I 
dara gelebilmek için, anarşist güçlerden yararlanmak I 
amacıyla ona Hükümeti boy hedefi olarak göstermiş- I 
lerdir. I 

Kendileri iktidar olurlarsa anarşiyi derhal bıçakla I 
kesercesine durdurabileceklerini söylemişlerdir. Sayın | 
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı nihayet ya 
yeni uyanmış ve gerçeği görebilmiş olduğu ya da ar
tık muhalefette değil iktidarda bulundukları için dün 
Ankara Üniversitesinin açılış töreninde yaptığı konuş
mada anarşiyi önlemek için sihirli bir reçetenin bu
lunmadığını söyleme lüzumunu hissetmiştir. 

İktidar olunabilmek için anaların göz yaşları ala
bildiğine istismar olunmuş, Milliyetçi Hükümetin bir 
gün, bir saniye daha fazla işbaşında kalmasının sayı
sız zararları olduğu, zira başka memleketlerde bir ki
şinin ölümüyle hükümetlerin istifa zorunda kalacağı, 
oysa Türkiye'de bu akşam kimin evine baskın yapı
lacağının ve ikimin canından olacağının bilinemediği 
söylenmiştir. 

Bütün bunları Cumhuriyet Halk Partisinin iddia
ları, teşhisleri, sloganları ve beyanları arasındaki tu
tarsızlığı ve her birindeki isabetsizliği bir kere daha 
gözler önüne sermek ve 819 ölüm olayına rağmen 
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin hâlâ istifa için 
neyi beklediğini sormak için hatırlatmış bulunuyo
rum, 

Cumhuriyet Halk Partisi bilinen iddia ve istismar
lara dayanarak ve gene bilinen biçimde Hükümet ol
duktan sonra ise, gerek Sayın Başbakan ve İçişleri 
Bakanı, gerekse diğer bazı yetkililer anarşik olaylara 
başka ve değişik tutarsız teşhisler koymaya devam et
mişlerdir. 

'Örneğin, önceleri «Anarşi kısa zamanda duracak
tır; Hükümetimizin başarıya ulaşmasını istemeyen 
çevreler anarşiyi beslemekte, desteklemektedirler» 
denmiş, anarşinin ve terörün, bölücülüğün en yoğun 
örneklerini vererek onları tekzip edeceği günlerin are-
fesinde anarşinin bittiği, artık Türkiye'de anarşiden 
söz edilemeyeceği iddia edilebilmiştir. 

Sayın Başbakan en son beyanatlarında anarşi ve 
terörün devlete, rejime ve cumhuriyetimize yönelik 
olduğunu, totaliter rejim heveslilerinin vatandaşlara 
demokrasiyle huzur ve kalkınma olamayacağını söy-
letmeye çalıştıklarını bildirmek zorunluluğunu duy
muştur ve ilk defa doğru teşhiste senelerce gerilerin
de kaldığı öteki sorumlu ve yetkililerin ve diğer si
yasi partilerin görüşlerine yaklaşım gösterebilmiştir. 
Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Hükümeti, Türki
ye'de komünizmi tehlike saymamakta direnmek, 141 
ve 142 nci maddeleri kaldırma vaadinde ve ısrarında 
bulunmakla, TÖB - DER, POL - DER, DİSK, bazı 
sendika ve meslek odalarını, yasa dışı günlük politi
kaya karıştıkları, ideolojik eylemler düzenledikleri 
veya bunlara katıldıkları ve bölücülükte bulundukları 
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halde kapatmamakla, kapatılması için yargı organla
rını harekete geçirmemekle, hatta aksine, bunlarla 
aynı paralelde görünmekle ve nihayet 1974 iktidarları 
döneminde çıkardıkları Af Kanunu ve onun uygula
ması ile kanuni tedbirler yerine gayri kanuni, Ana
yasa dışı ve kanunsuz icraatta bulunmak suretiyle bu
günkü sonucun müsebbipleri olmanın vebal ve sorum
luluğunu ilelebet taşıyacaklardır. 

Anarşi, Hükümet tarafından, Devletin ve kamu 
kuruluşlarının içine sokulmuştur. TRT'yi iktidarın 
borazanı haline getirmişler, Anadolu Ajansını, KÎT' 
leri, Merkez Bankasını, TARİŞ'i ve öteki kooperatif 
ve birlikleri, İstatistik Enstitüsünü ve benzeri kamu 
kuruluşlarını, belediyeleri işgal ederek, kendi militan
larıyla doldurmuşlardır. 

Oysa, teşhiste birleşilebilirse, anarşiyi önlemede 
kanuni tedbirler uygulanır ve yeni kanuni düzenleme
lere gidilebilirse, arzular göründükleri ciddi ve sami
mi dayanışma ve partilerarası diyalog kolayca kuru
labilir ve anarşinin Önlenmesi mümkün hale gelebi
lir, 

Sözünü ettiğimiz kanuni önlem ve düzenlemeler
den bazıları şunlardır : Hükümet partizanlıktan, bas
kıdan, işgalden; TRT'yi, Ajansı, kamu kuruluşlarını 
istismardan vazgeçmeli ve Hükümet Başkanı ve üye
leri, olaylarla ilgili beyanlarında ikamuoyunu güven
sizliğe sevk edecek çelişki ve tutarsızlıklardan kendi
ni kurtarmalıdır. Burada bu tutarsızlıkların ve Hükü
met içindeki uyumsuzluğun tipik ve en son örneğini 
teşkil ettiği için, Yüce Meclise, bir belgeden söz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bingöl Milletvekili Sayın 
Sait Göker'in, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanına 
tevcih ettiği bir yazılı soruya cevap olarak her ilki Sa
yın Bakanın verdikleri yazılı beyanlarda olayın özüy
le ilgili olarak, son derece hayret verici, son derece 
ibret verici bir çelişkiyi gözleriniz önüne sunmak isti
yorum. 

Bu cevaplardan İçişleri Bakanına ait olanında, 
Bingöl'ün bir yöresinde jandarma tarafından Öldürül
müş üç vatandaşın ölümü olayı ile ilgili olarak aynen 
şu cümleler vardır: «Tüfeğinin elinden alınmak isten
mesi üzerinle mütecavizlerle janldarma eri arasımda 
mücadele başlamış, bu sırada tüfek otomatik olarak 
ateşlenmiş, mütecaviz gruptan Mehmet Kişi, Hasan 
Kişi ve oralarda bulunan Adi Kişi isabete alarak ölmüş
lerdir.» 

Şimdi 'bakın arkadaşlar, Sayın İçişleri Bakanının 
boğuşma «ırasında (tesadüfen patlayan silahtan çıkan 
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mermilerle kazara öldükleri söylenen üç vatandaşımız 
için, Sayın Adalet Balkanı dla yazısının bir yerinde ay
nen şunları söylüyor: «Hasan Kişi'nıin Jandarma Ka
rakol Komutam Erdoğan Erkımen ile boğuştuğu ve 
yenden kalkan Jandarma Karakol Komutanın erlere 
ateş emri verip, aJkalbindle birlikte ateş etmeleri üzeri
ne Ahmet Kişi, Hasan Kişi, Teymıur Kişi adlannda-
ski üç şahsın ölıdürüldüğü...» bir İçişleri Bakanı, bir Ada
let Bakanı, jandarma tarafından öldürülmüş olan 
üç vatandaşımızın öllüm şekli ve sebebi hakkında 
millete değil, onun temsilcisi olan (bir milletvekili ar
kadaşımıza böylesine birbirine zıt ve tutarsız cevap 
vermekte beis görmemektedir. 

Hükümet Başkam ve üyelerinin olaylarla ilgili be
yanlarında tutarsızlıktan vaz geçmeleri ve millete doğ
ruyu beyan 'etmeleri gereğini arz etmiştim;. 

Anayasanın 11 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına uy-ı 
gun olarak 141 ve 142 nci maddelerinin kaldırılması 
hevesinden vazgeçilmeli ve bu derhal ilan edlilmeli-
dir. Zira, anılan Anayasa maddesinin 3 ncü fıkrası 
aynen şöyledir: «Bu Anayasalda yer alan hak ve hür
riyetlerden hiçbirisi, insan hak ve hürriyetlerini veya 
Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün
lüğünü veya idil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayırımına 
dayanarak, nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuri
yeti ortadan kaldırmak kasdı ile kullanılamaz. 

Bu hükümlere aykırı eylem ve davranışların ce
zası kanunda gösterilir. >;» 

İşte komünizm, şu maddede, Anayasanın bu mad
desinde sayılan unsurların oluşturduğu bir musibettir 
ve kanunlarda yer alacağı bu Anayasa hükmüyle em
redilen cezalar da, başta Türk Ceza Kanununun 141 
ve 142 nci maddeleri, olmak üzere diğer cezai hüküm
lerdir. Siz bunların kaldırılmasına ulaşmakla bizzat 
Anayasıaya da ters düşrnüş olmaktasınız. İşte 141 ve 
142 nci madldelerin bu Anayasal hüküm nedenliyle ili-
şilmemesi gereken hükümler olduğunu Cumhuriyet 
Halk Partili sayın üyelerin lütfen kaıbül buyurması lâ
zım gelmektedir. 

Hükümet gerek gördüğü illerde, İller İdaresi Ka
nununda varlığını vehmettiği bazı yetkilere dayana
rak, valilere gece. sokağa çıkma yasağı koydurmakla) 
Anayasa suçu işlemektedir. Hüç fütur etmeden sivil 
sıkıyönetim dedikleri bu tedbirlere gerek gıörüyor-
lansa, Anayasanın 124 ncü maddesinde yerini ve nıleş-
ruüyetini bulan örfi idareyi cesaretle ilan ötmek su
retiyle, kanun çizgisinle girebilmeleri mümkün iken, 
bu yönetime lüzum görenleri neredeyse vatan hainli
ği ile 'suçlamaktan vazgeçmelidirler. Buradla Anayasa-
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nın 124 noü maddesini 'hatıralarımızı tazelemek için | 
müsadenizle bir kere daha okumak işitiyorum:; «Savaş 
hali, savaşı gerektirecek bir durumun başgöıstermesi, 
ayaklanma olması veya vatan ve Cumhurayete karşı I 
kuvvetli ve eylemli bir kalkışmanın veya ülkenin ve 
milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeyle dü
şüren veya Anayasanın tanıdığı hür demokratik düze
ni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırma- I 
ya yönelen yaygın şiddet hareketleri hakkında !ke- I 
sin belirtilerin ortaya çıkması sebebiyle Bakanlar Ku
rulu, süresi iki ayı aşmamak üzere sıkıyönetim ilan I 
eder» denmektedir. I 

Muhterem arkadaşlarım, hükümet her nedense ma- I 
vi bereliler adı altında askeri birlikleri ve askeri, anar- I 
siyi önlemede ve asayiş olaylarında kullandığı, vali-' I 
lere, Örfi İdare Kanonunda hassen tadat edildiği için I 
yalnız örfi adare ilanı hallerinde ve onun yetkili ve 
sorumlularınca kullanılabilecek olan birtakım yetki- I 
leri, ezcümle gece sokağa çıkma yasakları koyma yet- I 
kişini kullanmıak lüzumunu duyduğuna göre; böyle
ce Anayasanın ve kanunların açık hükmüne ters düş- I 
tüğü halde, neden örfi idareyi doğrudan doğruya ve j 
cesaretle ilan ederek Anayasa çizgisi içine girmek is- I 
temediğini 'ben şahsen anlayamamaktayım. 

Hükümet, Anayasanın 136 ncı maddesi amir bük- I 
mıüyte kurulması zorunlu kılınmış olan Devlet Güven- I 
İlk Mahkemelerini kurmamakta direnmekle bir başka I 
Anayasa suçu daha işlemektedir. Bu maddeye göre I 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri; Devletin ülkesi ve I 
milletiyle bütünlüğü, hür demoratik düzen ve nitelik- I 
leri Anayasada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen I 
ve doğrudan doğruya devlet güvenliğini ilgilendiren I 
suçlara bakmakla görevlendirilmiştir. I 

Bugün önlenmesi için çareler aranan olaylar da; I 
bu Anayasa maddesinde tarif edilen nitelikte olup, I 
yalnız ve sadece Devlet Güvenlik Mahkemelerinin gö- I 
rev alanına girmektedir. I 

Söz buraya gelmişken Hükümetin doğru yolu bı- I 
rakip, yine kanun dışı zorlamalarla mevcut bazı ceza I 
mahkemelerini, bu maksatla ihtisas mahkemeleri ola- I 
raJk görevlendirme girişimi hakkında da şahsi bir dü- I 
şüncemii size arz etmek istiyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Bibeıroğlu, lütfen bağlamanı- I 
zı nida edeceğini, müddetiniz doluyor efendim. I 

MUSTAFA KEMAL BitBEROĞLU (Devamla) 
— Bu neviden teşebbüs Anayasanın 136 ncı madde- I 
sine kesin olarak aykırıdır. Çünkü bu neviden suç- I 
lam bakacak tabii hâkim!, Aayasanın ıbu maddesinde I 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri olarak belirlenmiştir, j 
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Oysa ceza mahkemelerimizden hiçbirisi, bu madde
de vasıfları ve oluşum biçimi kesin olarak emredile
rek belirlenmiş mahkemeler tipinde mahkemeler değil
dir. 

Binaenaleyh, o mahkemeleri kurmak zorunlulu
ğunu yerine getirmeyerek o vasıfta olmayan mahke
meleri bu işlerde görevlendirmek; kanımızca Anaya
saya kesin surette aykırıdır ve bu mahkemeleri kur
maktan zinhar vaz geçmelisiniz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu, Cumhuriyet Se
natosunda, Kontenjan senatörlerince getirilen Meclis 
Araştırması açılması hakkındaki önergeye olumlu oy 
verdiğine ve bugün görüşltüğümüz ıbizim önergemiz 
de aynı konuya ilişkin bulunduğuna göre, ben sayın 
Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşlarımın 
da bu öneriye olumlu oy vereceklerini ümit etmekte
yim,. Aksi halde, oylarını önergemizin reddi istikame
tinde kullandıkları takdirde, bu davranışlarının yoru
mu şöyle olacaktır: 

Ya anarşik olayların bu boyutlara ulaşmış olma
sını sayın Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu üye
leri olağan ve münasip bulmaktadırlar, yahut Hükü
metin ve bu meyanda içişleri Balkanının anarşiyi ön
lemede başarılı olduğunu kabul etmektedirler, yahut 
ad Senatodaki Araştırma önergesini Kontenjan Gru-
pundan geldiği; fakat bu gensoru önergesi AP'lilerce 
verildiği dikkate alınarak, sırf bu sebeple hissi ve key
fi oy kullanmış olacaklar ve nihayet Senatoda Hükü
met ve üyeleri hakkında düşme gibi bir siyasi ısonuç çık
mayacağı; ama bu gensoru önergemizin kabulü ve ger
çekleşmesi halinde en azından İçişleri Bakanının siyasi 
ve cezai sorumluluğu söz konusu olacağı, için, omu hi
maye maksadı ile, bile bile bu takririn görüşülmesini 
engellemiş sayılacaklardır. 

Bir başka vahim ihtimal daha vardır ki, yorum 
şekli; o da Büyüik Millet Meclisinin bir kanadı olan 
Millet Meclisinin ve onun üyelerinin Cumhuriyet Se
natosu kadar memleket meselelerine ve bugün içinde 
bulunulan vahim olaylara ilgi ve alaka göstermediği 
gibi, bir sonuç, bir yorum ortaya çıkacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken bu tak
ririmize müspet oylarınızla katkıda bulunmainızı ve 
konunun derinliğine, genişliğine görüşülmesine ve 
çarelerinin bulunmasıına, varsa sorumlusunun da ge
rekli cezayı görmesine imkân hazırlamanızı saygılarım
la arz ve teklif ederim. (AP, MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
Diğer siyaısi parti grupları adına ısöz isteyen sayın 

üyeler?... 
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İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — AP 
Grupu adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın/ 
İbrahim Veodii Aksakal, buyurun efendiim, 

Sayın Aksakal, bir dakika efendim. 
Sayın grup yöneticileri, bir yetki belgesi rica edi

yoruz efendini. 
Sayın Aksakal, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

AP GRUPU ADINA İBRAHİM VECDİ AKSA
KAL (Trabzon) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; 

İçişleri Bakanı Sayın Özaydinlı hakkında, Sayın 
Sait Köker ve arkadaşlarınca verilen gensoru önerge
si dolayısıyla, Adalet Partisi Grupunun görüşlerini sun
mak üzere yüksek huzurlarınızda bulunmaktayım, 
Sözlerime başlarken hepinizi saygılarla selamlamak 
istiyorum. 

Önerge Sahipleri, ülkenin tam bir kargaşa içinde 
olduğunu, vatandaşların mal ve cam emniyetinin kal
madığını, olayların milli birliğimizi hedef aldığını, ül-ı 
Ikenin kardeş kavgasına doğru sürüklendiğini, Hükü
metin acz içinde olduğunu, Devletten yama tedbir al
dığını dlalhi söyleyecek durumda olmadığını, tedbir di
ye uyguladıkları tatbikatım masum insanlara işkenceye 
dönük - hareketlere münhasır görünümıde olduğunu, 
olayların, vatanın her tarafına yayılma kabiliyeti gös
terdiğini, Hükümetin teşhis ve tedbir yerine, seyirci 
kaldığını önergelerinde ileri sürdükleri gibi, Kars, Si
vas ve Malatya illerinde ordu birliklerinin yasaya ay
kırı olarak olayların içine sokulduğunu, sıkıyönetim 
ilan edilmediği halde, vali emirleriyle vatandaşın hak 
ve özgürlükleri geniş ölçüde tahdit altına sokulduğu 
ve böylece de sayın Ozaydınh'nın siyasi sorumluluğu
nun doğduğundan 'bahisle Anayasanın 89 ve İçîtüzü-
ğün 107 nci maddesi uyarınca sözü edilen gensoruyu 
verdiklerini belirtmişlerdlir. 

Memleketin içinde bulunduğu durum şu anda gö-
rüşülmdkte olan gensoru önergesinde çizilen manza
radan daha ağırdır ve Hükümet yetkililerinin de za
man zaman ifade ettikleri gilbi, ülke cumhuriyet tari
hinde emsaline raistlanmayacalk bir bunalım dönemin
den geçmektedir. İçişleri Bakanlığı hakkında verilen 
bu muhtevadaki bir gensoru önergesi görüşülürken, 
vatandaşın mal ve can emniyetlinden ısöz ederken İçiş
leri Bakanlığını Hükümetten ayrı düşünmek elbatteki 
mümkün değildir. Bu konuda İçişleri Bakanlığının için
de bulunacağı en küçük ihmal, beceriksizlik veya ba
şarısızlık doğrudan doğruya Hükümeti ilgilendürrnıek-
tedir. Devletin anagörevi, valtandaşın can ve mal em-
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niyetini sağlamak ve kişinin halk ve özgürlüklerini te
minat altında tutmak olduğuna göre de, başka türlü 
düşünmek mümkün olmamaik lazımdır. Hal böyle 
olunca dla, olayların (tahliline girmeden evvel, Hükü
metin kuruluşundan evvelki iddialara ve kuruluş sı
rasındaki vaatlere ve kuruluştan sonraki icraata ve ic
raatın vaatlerle ne ölçüde uyarlık içinde bulunduğu
na baikmak gerekmektedir. 

İşbaşınıdalki Hükümet her ne kadar bazı dayanak
lara dayanıyorsa da, kesinlikle bir Cumhuriyet Halik 
Partisi Hükümetidir; en azından, Cumhuriyet Halk Par
tisine razı olan dayanaklarla ayakta duran bir Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetidir. Cumhuriyet Halk 
Partisi, muhalefette iken neler demiş, neler yapmıştır? 
İlk öğrenci hareketlerinin yapıldığı 1968 - 1969 yılla
rında, 1971'terde, 1973 seçimlerinde, 1975'lerde, 1977 
seçimlerinde ve bu Hükümetin . kurulmasından evvel
ki .günlerde, Devleti tehdit den tehlikeler karşısında 
nasıl davranmışlar ve iktidarlara karşı hangi üslubu 
reva görmüşlerdir? Muhalaeftlerinde iktidarlara kar
şı, kısa iktidarlarında muhalefete karşı hangi usulleri 
dlenernişlerdir? İnsan bunları hatırladıkça, .ülkenin bu 
hale hangi yoliardian geçerek geldiğini derin bir üzüntü 
içinde görebilir. Neydi 1973 seçimlerinin «Akgünler» 
edebiyatı?. 1975'lerde barnlbaşka bir edeibiiyaıt ve 1977 
seçimlerinde her türlü mübalağa sınırlarını zorlayan 
umut ©ddbiyatı. Bunların ayrıntılarına burada girmek 
istemiyoruz; sahipleri hatırlasın; hatırlasın da, bugün 
valtandaşın, dün tahrik edilen, umuda kaptırılan vatan
daşın onlar hakkında ne düşündüğünü kedileri tayin 
etsinler. Anaproblem ve anahuzursuzluk kaynağı 
anarşi olduğuna göre ve gündemin anamaddesinde 
anarşi bulunduğundan, Halk Partisinin bu konudaki 
beyan ve vaatlerine kalın çizgilerle bir göz atalım. 

Halk Partisinin 1977 seçim afişlerinden, «Analar, 
oylarınızla çocuklarınızı koruyun»; «Anaların gözyaş
larını bir günde dindiririz»; «Acelemiz var, çünlkü bu 
gece hangi kapı çalınıp, kimin öldürüleceği belli den 
ğildir»; «Bu Hükümet gider, anarşi biter»; «Bir gün 
gecikirsek, iki üç kişi daha ölür.» Bu 'söz mealen ve 
lâf atmak suretiyle Sayın Ecevit tarafından Sayın De
mire! Hükümetinin güvensizlik oyu almasıyla sonuç
lanan gensorunun görüşülmesi sırasında söylenmiştir. 
Eğer, mümkün olsa da, Türk milleti Sayın Ecevıit'in 
yeıindie otursa ve Sayın Ecevit de Sayın Demirel'in 
yerinde kürsüde şu gün hitap eder durumda olsaydı, 
acalba, millet Sayın Ecevit'e nasıl bir laf atardı? Bunu 
endişe ile ve derin bir biçiımıde düşünmesi lazımdır. 

İşte, bunlar, Halk Partinin, anarşinin önlenmesiy
le ilgili görüş, beyan ve vaatleridir; Halk Partinin, 
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1978 başında anarşiye bakışı budur. Bu bakış, bu gö
rüş, bu beyan ve bu vaatlerle Halik Partisi, 5 Ocak 
1978 günü kendisimi iktidar koltuğunda bulmuştur, 
Bu vaatler, milletin en zayıf tarafına öylesine işlemiş
tir ki, tevilleri mümküm oimıadığı gibi, inkâr edilme
leri de hiç mümkün değildir. Bu vatlere öylesine bel 
bağlanmışltn* ki, kaçmaları ıda kesinlikle mümkün de
ğildir. Bu Hükümete destek olan herkesin, her anla
yışın ve her desteğini halen devam ettirenler, devam 
öttünen her sorumluluk sahibinin bu vaatleri hatırla-ı 
ması ve sonucunu inceden inceye ölçüp biçmesi, ke
sin bir vicdan zorunluluğu halindedir. 

Sözü edilen vaatlerden sonra ne olmuştur? Ara
dan 10 ay geçmiştir. Bu 10 ıaıy içinde, ülkemizde, dün
yada eşi emsali bulunmayan korkunç olaylar cereyan 
etmiştir. Hemen 'her gün Öldürülen 3-5 kişiden baş
ka ve 'binlerle başka Olay dışında şu korkunç olayla
ra bir göz atalım: Ankara'da Maitepede bir kahve
hane bombalanıyor, birçok masum vatandaşımız ölü
yor ve birçoğu yaralanıyor; istanbul Ümraniye'de 
5 işçi bir günde çok feci sekilide ve halk mahkemesi 
kararıyla öMürülüyor; İstanbul Üniversitesinin kapı
sı önünde bekleşen kalabalığa ateş ediliyor, birçok öğ
renci ölüyor, yaralanıyor., 

AKIN SİMAV (İzmir) — Kim ediyor? 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Ge

leceğim arkadaşlarım, çok rahat olun. 
Ankara'da Mamak, Balgaıt semtlerinde otobüs ve 

kahvehaneler kurşunlanıp, insanlar öldürülüyor; Ma
latya Belediye Başkanı merhum Fendloğlu, gelini, to
runu bir paket boimlba ile şehit ediliyor; Malatya ya
kılıp, yıkılıyor, olaylar devam ediyor. 

Sivas'ta iki mahalle çarpışıyor; 10 kişi ölüyor, bir
çok vatandaşımız yarialanıyor. 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Yapanlar 
kim? 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Efendim, Adalet Partisinin alnında kimse leke bula
maz; yapan kimse, Hükümet yakalasın. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İstanbul'da Maslak yolumda bir otobüs dürdiuru-
lup, içimden 3 kişi kurbanlık seçilip, götürülüp öldü
rülüyor. Ankara'da, Kara Kuvvetleri Kumandanlığına 
300 metre mesafede ıbir odada, 5 kişi öMürülüyor, 2 
kişi götürülüp başka yerde öMürülüyor. Elazığ, harp 
alam halindedir; 8 bin esnaf, günlerce dükkân aça
maz durumda kalmıştır. Elâzığ'ın başarılı sayılan Va
lisi, taltif edilerek Antalya kıyılarına gönderiliyor. 

Gaziantep, Kars, iğdir, Ardahan, Ankara, İstan
bul ve idama birçok yurt köşesi yangın yeri halinde 
olduğu bir yana, birçok kurtarılmış bölgeye ayrılmış 
bulunmaktadır. Devam eden olaylar içinde, 12 Mart 
sırasında görev yapan askerler intikam] hedefi olarak 
öldünülmıektedir. 

Üniversitelerde cam güvenliği kataıamnş; asistan 
öldürülmüş, doçent öldürülmüş, profesörler öldürül
müştür. Daha birkaç gün evvel Zonguldak'ta iki po
lis memuru görevi başında alçakça şehit edilmişier
dir. 

31 . 10 . 1978 tarihi itibariyle değimiyoruta - yok
sa bugün bir meslekdaşıım da maalesef şehit edilmiş
tir, bir avukatta öldürülmüştür bugün - ülke, dernek
ler sultası altına sokulmuştur, dernekler sultası altı
na. 20 Mart 1978 günü Ankara işgal edilmiş; Hükü
met, olayı kendisine karşı sayamamıştır. 1 Mayıs 1978 
günü Taksim Alanımda bizzat gözledim, eğer Halk 
Partili 24 parlaimenter arkadaşımı orada kızıl bay
rakların altında seçememiş olsaydım, kendimi başka 
bir ülkede, demirperde gerisimde sanacaktım. (AP sı
ralarımdan «Bravo» sesleri) 

Son TÖB - DER kongresinde, Hükümettin gözleri 
önümde, Türk öğretmeni mesleğini ve mesleğimin prob
lemlerini bir yana bırakarak, Cinci - Ruisçu tartışma
sı, hatta kavgası yapmıştır; yine Hükümette ses yok
tur. Polis, birbirini kovalar, Hükümet ilgisizdir; der
nekler gayeleri dışımda yaşıyor, Hükümet acz içinde
dir, seyircidir. Soygunlar, astronomik boyutlara ulaş
mış, Hükümet ürkektir. Sayın Başbakanım penceresi 
önünde, burnumun dibimde Or-Am yolu kapatılıyor, 
araibalar soyuluyor, yine Hükümet duyar değildir. 

Ülke içimde başka emeller savaşıyor, esir alıp esir 
veriyor, Barzani ile Talabani kuvvetleri birbirini kırı
yor, Hükümet rahattır. Bu nasıl bir tablodur, daha ne 
olmalıdır.ki Hükümet kıyam etisin, Hükümet tedbir 
alsın, Hükümet devleti ezdirmesin? Reva mıdır bu 
millet? 

Pek azını saydığımız hazin vakıalardan sonra, 
31 . 10 . 1978 günü itibariyle korkunç taiblo şöyledir: 
(Herkes tekrarlıyor, tekrarında yarar vardır, şairin de
diği gibi, «Et tekrar-ı a'hsen velevkârı yüzseksem». 
Biz bunu ne kadar tekrar edersek, belki intibah o ka
dar yakındadır umuduyla ben de tekrarlıyorum!): 

Olay 4 900, ölü 819, yaralı 4 957. Öyleleri vardır 
ki, 'bitkisel hayattadır, öyleleri vardiır ki sakattırlar, 
ölselerdi çok daha iyiydi. Ölüleri saymakla yetineımi-
yorum, yaralarım içimde çok feci durumda olanları 
mevcut. 
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Silahlı saldırı 1 480; bombalı saldırı 1 588; güven
lik kuvvetlerine saldırı 213, yaralı güvenlik kuvveti 
mensubu 256, öğrenci olayı 820, soygun 349, tahrip 
edilen oto 277. Ölenlerin 247'si öğrenci, 35'ii öğretmen, 
22'si polis ve 'bekçi, 5'i er - astsubay, 2'si hakim - sav
cı, 116 işçi, 30ı2 diğer mesleklere mensup vatandaş; 
son üç gün de bunlara dahil değildir;, 

Bu tabloyu koyun bir tarafa, alınız elinize Sayın 
Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Bayramı mesajını, de
rin düşünün ve cevap verin. Bu tablo nedir? Harp 
manzarası değil midir? Ne zaman dinecek bu ıstırap? 
Devlet buna ne kadar dayanacak:? Analar daha ne ka
dar apayacak? Yürekleriniz acımıyor mu? Siz ken
dinizi başardı mı .'sayıyorsunuz? Sizi başarılı saymak, 
ülkeye ihanet değil midir? (AP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Anarşinin Iken'disi iktidarda, 

ÎBRRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — 
Hani, siz gelince anarşi duracaktı? Hani,^ analar ağ
lamayacaktı? Hani, anaların gözyaşı dinecekti? Ha
ni, babalar ıstıraptan kurtulacaktı? Hani, gençlere 
umut gelecekti? Anaların gözyaşı ummanlara sığmaz 
oldu. Bırakın anaları, milletti ağlattınız, milleti. 

iBunlar olurken, Hükümet ne yapıyor? Sayın Ba
kanlık ne yapıyor? Vaatlerini hatırlayarak bırakın 
vaatlerini - görevlerini yapıyorlar mı? Beyanat ver
mekle yetiniyorlar. 

Bakınız Sayın Ecevit'in ve Sayın Özaydınlı'nın be
yanlarıma: 

!«Anarşiyi bir günde önleriz», «Anarşiyi 3 günde 
Önleriz» «Üç günde olmaz 1 ayda önleriz», «1 ay az
dır, 3 ayda önleriz», «Anarşi bitmiştir, ateş sönerken 
duman daha fazla tüter», «anarşi durmuştur», «Anar
şi, bunlar anarşiyi durduramaz diyenlerin eseridir», 
«Bizi başarısız göstermek istiyorlar» «Etkin ve yan
sız önlemler alıyoruz», «Anarşiyi önlemek için yundu 
geziyorum, görmüyor musunuz», «Anarşiden söz edi
lemez artık; bunlar, anarşinin son çırpınışlarıdır»; «Bu 
kanlı oyun bitmiştir artık, kanlı elleri ile yakalanmış
tır raileri» 13 Ekim 1978; Ecevit). 

«Ülkede ne faşizm, ne 'de komünizm tehlikesi var-< 
dır» (Sayın Ecevit'in Van konuşması). 

Bu beyanlara rağmen, devam eden anarşi; sel gibi 
akan kan karşı'sında «Bunlar son çırpınışlarıdır», «Ha
yır, son çırpınışın dla siön çırpınışlarıdır», «Daha son
raki çırpınışların sonucu dalgalandır» gibi konunun 
ağırlığına uymayan beyanlarda bulunamazlar artık; 
milletin önüne böyle çıkılamaz. Yeter, yeter arkadaş
lar. 

Şimdi hatırlatarak ısoruyorum: «1 kişi ölünce hü
kümetler kendiliğinden istifa eder» diyenler, daha ne
yi bekliyorlar? Onları 819 ölü ve 4 957 yaralının kanı 
boğmadan çekilmeyecekler mi? 

Millet ısizden umudunu çoktan kesti. Bağnaz ta
raftarlarınız bile hayal kırıklığı içinde. Siz artık bir 
umutsuzluk unsuru durumundasınız. Görmüyor mu
sunuz bunu? 

1968 yılından heri, anarşik eylemlerin Devlete yö
nelik olduğunu tespit edenlere hep karşı çıktınız; şim
di kabul ediyorsunuz, öyle görünüyor. Sayın Cumhur
başkanı da, 29 Ekim 1978 günü Cumhuriyet Bayra
mı mesajlarında, «Yurdumuzda meydana gelen ey
lemler, milletin ve Devletin bütünlüğüne yöneliktir. 
Bunları iç ve dış düşmanların tezgâhladığı anlaşılmış
tır» diye buyurmaktadırlar. 

Ne duruyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz? Kim size 
teşhis ve tavsiyede bulunacak? Tedbirleriniz nerede?.. 

Şimdi buraya gelmişken bir şey hatırıma geldi; bi
raz sonra Sayın Bakan buraya gelecek, bazı cevap
lar verecek. O cevapların başında şu olacak, 3 ay ev
velki ıbeyan: «Efendim, biz 11 bin kişiyi yakaladık; 
mahkemeye göndendik.» 

Sayın Bakan bunu söylemeyin artık. 11 bin kişiyi 
yakaladınız, mahkemeye götürdünüz. Mahkemeler, 
ıbunun % 85'ini salıverdi, sadece 1 600 kişiyi tevkif 
etti. Tevkif edilenler de patır patır tahliye edilmek
tedir. Şu çıkıyor bunun arkasından: Hukukta eski bir 
kural vardır, ıbir masum hir haksızlığa uğratıluyorsa, 
o çok acı bir olaydır. «Yüzlerce mücrimin serbest do
laşması, bir masumun eza görmesinden çok daha yeğ
dir» der hukukçular. İd bin kişiyi, 11 bin masum in
sanı alın, kendi Usullerinle işkenceye talbi tultun, yol
larda süründürün, mahkeme kapısına götürün; ondan 
sonra, oradan salsınlar. Siz hâlâ deyiniz ki, «adam 
yakalıyorum.» masumu yakalamak kolay. Ben şim
di çıkayım, hemen yakalayın beni; yaptığım hiçbir şöy 
yok. Siz, demin ısaydiığım büyük olayların faillerini 
yakalayın. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, 2 dakikanız kaldı 
efendim; lütfen bağlayınız, rica ediyorum. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkan. 

Önceden bilinen olaylar vardır; bunların üzerine 
gidilmemiştir. Sayın Bakan tedbir aldiğımı söyleyecek... 
Sivas Ağır Ceza Mahkemesinin beyanatını ibretle oku
yun: «Hepimiz biliyorduk, Sivas'ta olay olacak» dÜ-' 
yor; Vali ide biliyordu. Hani tedbiri? Bilmem kimin 
gönlü kırılmaksın diye arama yapmayan bir anlayış, 
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bu memlekette anarşiyi önleyemez. (AP sıralarından j 
«Bravo» sesleri) I 

Fail belli olmadan cenaze törenlerine kadar in
dirmek suretiyle; fail belli almadan bar tarafı hilma- I 
ye, bir tarafı suçlama, tarafsızlık ilkesini, adalet i fa - I 
sini Mâl edeceği ciheltlie, bu da yol değildir, bu da 
anarşiyi dindirmeye yetmez. I 

TRT'nin her nasılsa, birçok baskılarla birçok yer 
ele geçirildiği gilbi, ele geçirilen TRT'nin, anarşik olay
ları veriş tarzına her insaf sahibinin dükkaıtini çeki- I 
yorum. İlk defa duydum; Zonguldak'ta polislerin ölü-- I 
•mü dolayısıyla, «Efendim, bir sol fraksiyona taıbi bi
risi atmış.» O kadar... Şimdiye kadar olaylar cereyan 
eder etmez, şöyle bir yakıştırma, mümkünse belli bir 
tarafın üzerime onu aplike etmek mümkün ama bel
li bir tarafa toz kondurulduğu bugüne kadar görül
memiştir. Bu mudur tarafsız TRT?.. Bu mudur bu 
Hükümetin himayesindeki TRT?.. Tüylerin ürpermıe-
ısi lâzım gelir. 

BAŞKAN — Sayın Aksakal, toparlamanızı rica 
ediyorum. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Bi
tiyor efendim. 

.Nerede, Anayasanın 136 ncı malddesi? Nerede, 
Dernekler Yasasının 35 ve 45 nci maddeleri? Niçin 
uygulamıyorsunuz?.. Balkanların kapısına iki asker 
dikmek yeter mi? 

Milli Güvenlik Kurulu size ne taivsiye etti? Söy
leyin bu Yüce Meclise; ne tavsiye etti, ne yaptınız? 
Yetti mi, yetmedi mi? Yetmediıyse, ne düşünüyorsu
nuz? Bu iş böyle mi devam edecek? 

Hani etkin önlemleriniz? Etkin önlemler bunlar 
mı? Artık önlemleriniz etkin değildir, «yansız» ise, hiç 
değildir. Gelinen bu noktada yapacağınız, yapabile
ceğiniz en büyük iş, milleite en büyük hizmieıt, derhal 
çekilip gitmenizdir. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar)" { 

Teşhisleriniz de yanlıştır, tedbirleriniz de yanlış-
itır ve yanlıdır. Bu yol, bu gidiş de çıkmazdır, uçurum
dur. Hükümet, Devletin bütün güçlerini oidlden ta
rafsız ölçüler içinde kullanarak ülkeyi huzura götüre-
mezse, götürmezse, sonumuz biliniz ki, çok götü 
olacaktır. j 

Huzurunuzdan ayrılırken Yüce Meclisi, Başkanın- j 
dan... 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Ayrılma, çok mem
nun oluruz. 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Devamla) — Si
zi memnun etmeyi de arzu ederim esasen. J 
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Yüce Meclisi, Başkanından en genç üyesine ka
dar saygılarla selamlarken, grupumun, bu önergenin 
kabulü istikametinde rey kullanacağını da arz etmek 
isterim. 

Saygılarımla. (AP ve MHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Aksakal, teşekkür ederim. 
Diğer siyasi parti grupları adına konuşacak sa

yın üyelere söz veriyorum. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Oğuz-

han Asiltürk buyurun. 

MSP GRUPU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Ankara) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
lar; 

Sayın İçişleri Bakanı hakkında verilmiş bulunan 
bir Gensoru Önergesi münasebetiyle Milli Selâmet 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
çıktığım şu anda, Yüce Meclisin değerli üyelerini 
saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dünyada, 1968 yıllarında 
başlayan, birçok ülkelerde büyük tahribatlara sebep 
olan; fakat o ülkelerin gerek parlamentolarının, ge
rekse anayasal kuruluşlarının, meselenin ciddiyetine 
uygun tarzda üzerine eğilmesi, tedbirler getirmesi 
üzerine belirli seviyelere indirilen, hattâ birçok ülke
lerde kökü kazınmış olan anarşi, maalesef, 1968 
yıllarından beri memleketimizde çok büyük bir şe
kilde milleti huzursuzluğa iten, milleti âdeta canın
dan bezdiren bir seviyeye yükselmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, meseleye çok objektif bir 
tarzda bakmak, meseleyi gözler önüne sermek ve alı
nacak tedbirler bakımından neler yapmak gerek, ne
lerden kaçınmak gerek noktasına ağırlık vermek is
tiyorum. 

Anarşide iki önemli husus vardır; bunlardan bir 
tanesi vasattır, diğeri anarşiyi tahrik eden mihrak
lardır. Eğer, anarşik vasat memlekette yoksa, bir
çok mihrakların tahrikine rağmen, anarşi, belirli 
seviyenin üzerine çıkartılamaz; eğer anarşik vasat 
önlenmiş olursa, hakikaten, bu hususta çok önemli 
adımlar atılmış olur. 

Ayrıca, anarşik hadiseleri tahrik eden mihraklar 
bulunduğu müddetçe, hiç bir zaman da anarşinin kö
künün kazınacağını ummak mümkün değildir, böyle 
bir ümide kapılmak safdilik olur. Dolayısıyla, 
hem vasatın ehemmiyeti, hem bu hususta tahrik edi
ci mihrakların ehemmiyeti gözönüne alınarak anar
şinin üzerine gidilmelidir. 

Vasatı incelediğimiz zaman bütün dünyada iki 
şeyi görürüz: Bir tanesi; bu anarşi, mücerret, ide-
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olojik olarak çıkartılmaktadır; bir ikincisi, birtakım 
yoksul kitleler, birtakım hayat pahalılığının altında 
ezilen kitleler, değişik düşünce tarzlarından hareket 
ederek anarşik hadiselere sebep olmaktadırlar. 

Memleketimizde hadiseler incelendiği takdirde 
görülür ki, bu ikinci husus varit değildir. Tür
kiye'de anarşi, bilerek, isteyerek, tamamen ideolojik 
şekilde çıkarılmaktadır. Bu bakımdan, tedbirlerini 
alırken, maddi tedbirlerin yanında, daha büyük ağır
lıkla, manevi tedbirlere dikkat etmek görevi var
dır. 

Anarşinin, üzerinde mesuliyetlerini yüklendiğimiz 
hükümetler devrinde de belirli ölçülerde meydana 
geldiğini elbette hepimiz gayet iyi biliyoruz; ancak 
aradaki bir farkı çok iyi tespitte yarar vardır. 

Anarşinin üzerine eğer bir nevi hasım taraf gibi 
yaklaşmak isterseniz, anarşiyi ortadan kaldırmanız 
mümkün olmaz; aksine, anarşi alevlenir; aksine, 
anarşi birkaç misli artar hale gelir. Nitekim, anarşi
nin, bugünkü rakamlar itibariyle, takriben on misli 
artmasının asıl sebebi, anarşiye hatah yaklaşılmış 
olmasındandır. 

Eğer siz, anarşiyi, bir grup suçladığınız kesimi ele 
alarak bunların canını alacak ölçüde, bunların se
sini kesecek ölçüde yüklenmekle ortadan kalkacağını 
zannederseniz, sadece yanılırsınız, sadece memleke
tin başına hakikaten çok büyük belalar açacak öl
çüde bu meseleyi tahrik etmiş, âdeta bir nevi alevlen
dirmiş olursunuz. 

Anarşinin mutlaka kökünün kazınmasını isteyen 
zihniyet, anarşiye isterse kendi tarafında insanlar 
olsun, isterse kendi yandaşları olsun, bunu nazarı 
itibara almadan gidebilme cesaretini göstermeye mec
burdur. Bunu ortaya koymadan anarşiyi önlemenin 
imkânı değil, ihtimali dahi yoktur arkadaşlar. 

Emniyet ve asayiş kuvvetleri hakikaten memleke
timizde gayet büyük fedakârlıklar içerisinde görev 
yapmaktadırlar. Ancak, emniyet ve asayiş kuvvetle
rinin bu fedakârlık içerisinde görev yapmaları yetmez. 

Emniyet ve asayiş kuvvetlerinin sevk ve idaresin
de, mülki idare amirlerinin seçiminde, mülki idare 
amirlerinin görev yapmasında, eğer biraz önce arz 
ettiğim hususlara dikkat edilmezse, o şekilde netice
ler karşımıza çıkar ki, bizzat iktidar partileri olarak 
da biz bunlardan zarar görürüz. 

Bu hakikatleri nazarı itibara almanın, zannediyo
rum zamanı gelmiştir, hatta geçmek üzeredir. Birçok 
hataların teşhisi yapılmış, birçok hataların teşhisin
den sonra tedavisi beklenirken, bir bakıyorsunuz ay-
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nı hata bir başka şekilde işlenmeye devam edilmek
tedir. Bakınız, tesadüf mü zannediyorsunuz, Elazığ 
Valisini aldıktan sonra, Elazığ'daki hadiselerin be
lirli seviyenin altına düşmesini?... 

Değerli arkadaşlarım, anarşi, memleket için, hepi
mizin elbirliği ile çare bulup önüne geçeceğimiz öl
çüde gerçek bir afet halini almıştır. Burada birtakım 
saplantılara kapılarak, birtakım kimselerin kendi zih
niyetimizde insanlar olduğunu kabul ederek, onları 
görevde ısrarla tutmanın faydası yoktur; bu, hepi
mize zarar verir; bu, demokratik parlamenter siste
me zarar verir. Bu bakımdan, hadiselere objektif ola
rak yaklaşmak gerekir; iktidarın görevi budur. Bu 
kürsülerden sizlere görev sırasında çeşitli vesilelerle 
hesap vermiş bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak 
ifade ediyorum, iktidarlar değişirler; daha önceleri, 
içişleri Bakanlığı yaptığım sıralarda da aynı sözü söy
lemiştim; bugün biz buradayız, yarın siz gelirsiniz, 
öbür gün bir başkası gelir ama, devam etmesi gere
ken bir şey vardır, o da Devletin etkinliğidir. Dev
leti, devlet haline getirmekten çıkarırsak, eğer kendi 
yandaşlarımızı tatmin etmek için birtakım yanlış, ha
talı tasarruflara girersek,, bunun şikâyetini hepimiz 
yapmalıyız, hepimiz elbirliği ile çare bulmaya gay
ret etmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım, niçin bunları söylüyorum? 
Bakınız çok basit bir kıyas yapacak, bir misal ve
receğim : Vaktiyle Adapazarı'nda bir öğretmen öl
dürülmüştü. Bu öğretmen, «Canlıbalık» isminde, bir
çok kirli işlerin yapıldığı, o zamanki emniyet müdür
lüğünün raporlarında ifade edilen bir yerde, bir gar
sonla, kadın yüzünden münakaşaya tutuşmuş; neti
cede garsonu vurmak isterken, garson biraz daha 
atik çıkmış ve âdi bir cinayet olarak bu öğretmeni 
vurmuş. Ölen bir kimse için sadece üzülürüz; bu ay
rı ve insani bir taraf. Ama ertesi gün bu Meclislerde 
bir kısım arkadaşlarımız (şimdi aynı parlamentonun 
üyeleridir) burada kıyamet kopardı o zamanın ana-
muhalefet partisi (şimdi iktidar partisi) ve dendi k i : 
«Bu iktidar, bu emniyet ve asayiş kuvvetlerinin ka
sıtlı tutumu TÖB - DER'li öğretmenlerin kıyımına 
sebep olmaktadır. TÖB - DER'li öğretmenlerin kı
yımı bu iktidarın elleriyle yapılmaktadır» Kıyamet 
koptu burada. 15 tane parlamenter arkadaşımız o za
manın anamuhalefet partisinden, gitti vali beyle gö
rüştü. Şimdi vefat etmiş bulunan kıymetli bir idare
ci arkadaşımız, kendilerine hadiseyi olduğu gibi an
lattı, tatmin olduklarını söylediler. Ama bu arkadaş
larımız çıktı, Sakarya'da basın toplantısı yaptılar ve 
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dediler ki : «Bu iktidarın kanlı elleri öğretmenlerin I 
üzerinden çekilmelidir.» I 

Siz böyle yetiştirirseniz, böyle tahrik ederseniz, I 
vasatı böyle anormal ve mantıki, salim düşünceden I 
uzaklaştırmaya senelerce gayret ederseniz, şimdi kar- I 
şılaştığınız manzaraları yadırgamamak lazımdır. Rüz- I 
gâr eken fırtına biçer. O zaman bir senede 100 kişi 
ölüyordu, şimdi 1 000 kişi ölüyor bir senede. I 

Onun için hepimiz elbirliği ile bu meselenin üzeri- I 
ne eğilmeliyiz. Bunlar, gerçi kısa zamanda insanlara 
politik imkânlar sağlar, politik kazançlar sağ- I 
lar, ama sonra memlekete neler getirir? Ken
dilerine hakikati olduğu gibi arz etmiş olma
ma rağmen Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı 
ve hakikaten kıymetli ve davranışları itibariyle ak- I 
liselimi teslim ettiğine inandığım o zamanki Anamu
halefet Partisinin Genel Sekreteri dahi, bütün bun- I 
lan bile bile o cenazeye - âdi bir cinayete, kadın yü
zünden öldürülen herhangi bir insanın, hangi meslek- I 
ten olursa olsun bir insanın cenazesine - çelenk gön- I 
dererek, âdeta onu bir politik vasat içerisinde değer- I 
lendirmekte fayda gördüler. ' I 

Değerli arkadaşlarım, bunları niçin izah ediyo- I 
rum? Bu noktalara buralardan geçerek geldik. Bun
ların devamında fayda var mı? Yok. Bunların deva- } 
mında fayda yok. Kendi Grupum adına ifade ediyo- I 
rum ki; bir noktada bunları, elbette bu istismarı kes- I 
menin herkesin görevi olduğunu biliyorum. Bu Par- I 
lamentodaki bütün arkadaşlarımın aynı arzu içerisin
de olduğunu biliyorum. îfade edeyim ki, elbette bun- I 
lan kesmek lazım. Ancak iktidarda olunduğu zaman I 
başka türlü, muhalefette olunduğu zaman başka tür- I 
lü hareket etmenin de inandırıcılık yönünden hiçbir I 
zaman inandırıcı olmayacağını da kabul etmemiz la- I 
zım. I 

Şimdi birtakım tedbirler almamız lazım değil mi? I 
Bu tedbirleri almakta eğer bu kadar ikaza rağmen biz I 
ihmal gösterirsek, bu kadar ikaza rağmen hiç naza- I 
rı itibara almadan bildiğimiz gibi hareket edersek, I 
peki, bu konuşmaların ne faydası var? Bu konuşma- I 
lan sırf seçmene selam olsun diye yapmıyoruz bu- I 
ralarda. Elbirliğiyle birtakım tedbirler almak istiyo- I 
ruz. Memleketimizin birtakım köşeleri var ki, oralar- I 
da - samimi söylüyorum, gittiğim, gördüğüm için I 
söylüyorum - sırf kendilerinin senelerce Bakanlığını I 
yapmış bir insan olduğum için sabahlara kadar ekip- I 
ler nöbet tuttular evimin önünde. Neden? Çünkü on- I 
lar gitseydi bir bombanın, bir dinamitin oraya atıl- I 
ması işten bile değildi. Saat 5'ten sonra birçok yer- I 

I lerde sokağa çıkılamayacak hale gelinmiştir. Bu, in-
I sana; bu, bir iktidara belirli ölçüde bir şey vermeli-
I dir. Bir iktidarı sarsmalıdır bu. Bir iktidara belirli ted-
I birleri ciddi olarak almak hususunda hakikaten be-
I lirli ölçüde birtakım tedbirlere yönelmek bakımından 
I ikaz edici olmalıdır; ama görüyoruz ki bunların hiç-
I biri olmamaktadır. Biraz önce konuşan arkadaşları-
I mız da ifade etti; şunu da samimiyetle ifade edeyim 
I ki, bu memleketin idarecileri de hakikaten memleketi-
I ne bağlı insanlar, şerefle görev yapan insanlardır. 
I Hepsini aynı safta toplamak mümkün değildir. Az 
I da olsa, çok az da olsa birtakım militan idareciler 
I vardır şu anda ve bunlar hadiseleri önlemek değil, 
I âdeta hadiseleri çıkarmak için çalışmaktadırlar ve 
I bunlar tecziye edilecekleri yerde âdeta taltif edilmek -
I tedirler; bir yerden daha güzel bir yere nakledilmek-
I tedirler. Bu şekilde hadiseler önlenmez değerli arka-
I daşlarım. Mutlaka hadiselerin üzerine cesaretle gi-
I dilmelidir. Belki o anda bazı şeyler kaybedebiliriz, 
I bütün siyasi partiler, siyasi hayatlarında iktidar gö-
I revlerini yüklendikleri zaman, bazı riskleri de bera-
I ber yüklenirler. Bazı şeyler kaybederler ama, aklı-
I selim sonra onlara pek çok şey kazandırır. 

I Yine bir ilimizin emniyet ve asayiş görevlisi, biz-
I zat kendisi, vali beyin kendisi hakkında «hadiseleri 
[ bu insan çıkarıyor, hadiselerin çıkmasına bu kimse 
I sebep oluyor» diye defaaltle, belki benim bildiğim dört 
I adet yazı yazdığı halde, «ya onu alın, ya, sen valilik 
I yapamazsın deyin, dediğini yapın da emniyet asayiş 
I sağlansın» dediği halde hiç itibar edilmemiştir. O ilin 
I jandarma alay komutanı - belki de sonradan alınma-
I sı için bir teşebbüste bulunulmuştur, şu andaki duru-
I mu bilemiyorum - o ilin jandarma alay komutam 
I belki silsile-i merâtib içerisinde hatalı hareket ederek, 
I ama hakikaten doğru bir hissiyatım ifade ederek vali 
I beyle âdeta sert bir münakaşa içerisinde «Böyle bir 
I emniyet müdürünün olduğu yerde bu hadiseler önlen-
I mez»1 dediği için, o 24 saat içerisinde görevinden alın-
I mıştır ama... 

I Bunlar doğru şeyler değildir. Memleket, hakikaten 
I hepimizin elbirliğiyle ona sahip olması gereken nok-
I tadadır. Bırakınız çeşitli politik mülahazaları, hakika-
I ten hadiselerin üzerine gidiniz. Bunu tabii sadece mu-
I halef etten de bekleyemezsiniz; iktidar olarak siz ken-
I dinize düşen görevin hiçbirini yapmadıktan sonra; 
I bizden sizin için her ıtürlü fedakârlığı yapmamızı bek-
I leyemezsiniz. Bu hakikaten demokratik parlamenter 
I sistem içerisinde olmayan bir husustur. Siz bize iyi 
I niyetinizi gösteriniz. Siz hadiseleri hakikaten önle-
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mek istediğinizi'gösteriniz, biz size yardımcı oluruz. 
Bütün parlamenterlerin bu hissiyat içerisinde olduk
larına inanıyorum. Ama siz, hadiseleri bile bile çı
karan adamları taltif ederseniz; şikâyet edilen herkesi 
âdeta «siz bunlardan şikâyetçisiniz ha; bunlar daha 
fazlasını yapsın» diye «bilistida salahiyet veriyorum» 
diye hadisenin üzerine giderseniz; siz de şikâyetçi 
olursunuz, biz de şikâyetçi oluruz ve neticede bu şi
kâyetleri eğer bir gün gelir de bu Parlamento çatısı 
altında çözmek imkanı olmazsa, o zaman hepimizin 
üzüleceği birtakım istenmeyen nokitalara sürüklenir 
memleket. (MSP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ikinci önemli bir husus ola
rak ifade etmek istediğim; bu anarşi acaba nasıl bir 
zihniyet, nasıl bir düşünce tarzı olduğu için meydana 
çıkıyor. 

Bakınız evlatlarımıza ortaokuldan itibaren liseyi 
bitirene kadar birtakım bilgiler öğretiyoruz. Niçin bu 
bilgileri öğretiyoruz? Evlatlarımız, hayaltta karşılaştık
ları birçok problemlerin çözümünde fiilen onları 
kullanabilsinler veya onların neticesinde zihni mele
keleri gelişsin, * akli melekleri inkişaf etsin diye öğ
retiliyor. Yoksa zihinleri sadece bilgiler çuvalı haline 
getirmek için. bunlar öğretilmiyor. Yani bu bilgiler 
yararlanmak için veriliyor. 

Şimdi, ortaokulun birinci sınıfından üniversiteyi 
bitirene kadar evladınıza fizik öğretir, kimya öğretir, 
matematik öğretirsek; aklı, mantığı nasıl çalışır bunu 
öğretirsek, zekâyı, iyi plan yapmayı, onu hatasız uy
gulamayı öğretirsek, ama bu evladımıza bir kendi 
yaptığı bu hareketin, emniyet ve asayiş kuvvetlerinin, 
polisin, jandarmanın gözünden kaçırılması halinde 
yanına kalacağı telkininde bulunursak, bu çocuğun 
yarın karşımıza elinde bombanın, dinamitin parçala
rıyla çıkması yadırganacak bir husus olmaz. Niçin 
yapmayacak? Şu bankanın kasasında 1 milyon lira 
yatacak, o çocuğun cebinde hiçbir şey olmayacak, 
bu çocuk görülmeden bu işi yaparsa, en akıllı hare,-
ket olduğu telkini yapılmış olacak; o da akıllıca plan 
yapıp, o bankanın kasasını soyup cebine indirmeyi el
bette en doğru hareket olarak kabul eder. Biz gönül
lere bir şey vermezsek, biz birtakım maddi bilgileri 
verdikten sonra, bu evlatlarımızın gönüllerine «kim
se görmese, polis, jandarma görmese dahi, bu yap
tığı işin hesabını bir gün bu dünyada olmasa dahi, 
vereceği» inancını yerleştirmezsek, biz bu anarşinin 
önüne geçemeyiz arkadaşlar. 

Bazı insanlar vardır ki, «Biz tedbir alırız»1 derler. 
Ne yaparsınız? Polis sayısını iki misline çıkarırız ve-
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ya ceza-i müeyyideler getiririz, sonra en ufak yan 
baktımı on sene içeriye altar, bunu hallederiz. Böyle 
hallolmaz. O zaman herkesin başına bir polis dik
meniz lazım gelir. Peki polisin başına kimi dikecek
siniz? Bu öyle bir fasit dairedir ki, bunun çözümü yok
tur. İnsan unsurunu ele alacaksınız, insanı yetiştire
ceksiniz. Öyle yetiştireceksiniz ki; kendisine bir harf 
öğretene 40 yıl kölesi olacak ölçüde saygı duyacak. 
Yoksa, çalışmadığı zaman tabancayı, bıçağı çekip 
profesörün göğüsüne dayayıp, çalışmadan vize alıp 
sınıfı geçecek insan, böyle sınıfı geçecek gençlik ye-
tiştirirsek, ondan sonra kimseden şikâyet etmeyelim, 
kendi kendimizden şikâyet edelim. Bu niçin böyle olu
yor öyleyse? Senelerce söylediğimiz sözü bir kere 
daha ifade ediyorum : Milli Eğitimin... 

BAŞKAN — Sayın hatip, iki dakikanız kaldı, to
parlayın efendim. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Senelerce 
Milli Eğitimde birtakım mefhumları öğrettik ama 
asıl, insanı insan yapan, niçin birbirimizin kardeşi 
olacağız, niçin birbirimize saygı göstereceğiz, niçin 
maddi menfaatlerin dışına çıkıp, ondan sıyrılarak bir
birimizin yardımcısı olabileceğiz; bunun için gerekli 
bilgilerin hiçbirini öğretemedik. Milli Eğitimimizi 
istenilen seviyeye getiremediğimiz için, işte bu uzun 
vadeli tedbirleri almadığımız için, şimdi birtakım in
sanlar çıkıyor, isimlerini dahi duymadıkları, ilk defa 
gördükleri bir topluluğa, bir durakta otobüs bekle
yen bir topluluğa arabayla geçerken otomatik silah
larla ateş ediyorlar ve - demin de ifade ettiğim gibi -
adlarım duymadıkları insanları hunharca öldürebili
yorlar. 

Bunun bir tek yolu vardır; evladımızı, gencimizi 
birtakım maddi bilgilerle teçhiz ettiğimiz gibi, birta
kım maddi bilgilerin yanında manevi değerlerle de 
teçhiz etmemiz gerekir. «Bu uzun vadelidir», diyen
lere bir hatırlatma yapmak istiyorum : 

1973 yılından beri, 1973 yılında bu Parlamentoda 
bunları ifade etmiştik, şimdi 1978 yılındayız, aradan 
beş sene geçti. O zaman ortaokulu bitiren evladımız 
şimdi üniversitenin ikinci sınıfında; o zaman dediği
mizle başlasaydık şimdi üniversiteleri birtakım anar
şistler değil, ahlaki ve manevi değerlere sahip, hoca
sına saygı gösteren, sınıf arkadaşına saygı gösteren; 
kendi sınıfında bulunan hanım kızı, kendi kız karde
şi gibi bilen evlatlar yetiştirmiş olacaktır. Ne zaman 
başlayacağız peki? Bu uzun vadeli tedbirde, ne za
man başlarsanız önünüzde bir zaman olacak. Öyley
se elbirliğiyle hemen bunların da gereğini yerine ge
tirmekte fayda vardır. 
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Zamanım dolduğu için bir cümleyle de, bu tahrik
lerin iç ve dış mihraklarca beraber yapıldığına işaret 
etmeyi zaruri görüyorum. Yeniden büyük bir Türki
ye'nin kurulması, kendi her türlü ihtiyaçlarını kendi 
karşılayan bir Türkiye'nin kurulması, gelişmiş ülke
lerin dünya dengesinde onlar açısından bir pürüzdür. 

Ortadoğu dengesi değişti. Ortadoğunun dengesinin 
değişmesi demek, tabii kaynakların başında gelen 
petrolün birçok batılı devletin istismar ederek kendi 
menfaatine uygun kullanmasının ortadan kalkması 
demektir. Elbette bunu kimse istemez. Bir İran haline 
dönmek istemiyorsak, bir Vietnam haline dönmek is
temiyorsak, mutlaka kardeş kavgasına son verecek 
şekilde ciddiyetle hadiselerin üzerine gitmeliyiz, el
birliğiyle tedbirleri almalıyız ve bunu tatbik safha
sına koymalıyız. Ümit ediyorum ki, bu Yüce Parla
mento bunu yapacak güçtedir. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (MSP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Asiltürk. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Elazığ Mil

letvekili Sayın Mehmet Tahir Şaşmaz, buyurun efen
dim. 

Süreniz 20 dakikadır Sayın Şaşmaz. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ

MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler, 
konuşmama başlarken sizleri Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupu ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. 

İktidarıyla muhalefetiyle, yanlısı veya yansızı, he
pimizin üzerinde ittifakla birleştiğimiz, inkârına ya-
naşamayacağımız bir konu var : Anarşi konusu; kor
kunç bir şekilde tırmanan, had safhaya varan tedhiş 
olayları; ülkemizde kardeş kavgasını amaçlayan bö
lücülük faaliyetleri... Bütün bunlar acı birer gerçek. 
Öyle ki, yurdumuzun bir ilinden diğer bir iline gide
bilmek için neredeyse pasaport almak gerekecek. Ül
kemizi doğulu batılı, kuzeyli güneyli bloklara ayıra
bilmek için hummalı çalışmalar yürütülmekte, vata
nın birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü tama
mıyla yok edilmek istenmektedir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da Cumhuriyet Bayramı 
mesajında anlamlı bir ifadeyle açıkça bu konuda sez
miş oldukları tehlikeli durumları kamuoyuna anlat
maya çalışmışlar ve yetkilileri uyarmak istemişlerdir. 
Sayın Cumhurbaşkanımız Bayram mesajında «Yurdu
muzda meydana gelen olaylar yalnızca, bir grup gö
zü dönmüş, insanlık duygusundan yoksun kimselerin 
şuursuzca giriştikleri eylemlerden ibaret değildir. İç 
ve dış düşman çevrelerce tezgâhlanan bu eylemler ar

tık iyice anlaşılmıştır ki, milletimizin ve Devletimi
zin bütünlüğüne yönelik eylemlerdir ve uzun yıllar 
sinsi bir şekilde sürdürülen çalışmaların planlı bir şe
kilde uygulanmasıyla sıkı sıkıya bağlantılıdır. Halkın 
desteğine sahip olamayacaklarım anladıkça, şiddet ve 
eylem hareketlerini artırmaya yeltenmişlerdir» şeklin
deki beyanlarıyla bölücülüğün ve rejimi değiştirme 
hareketlerinin arttığını ve planlı şekilde iç .ve dış 
mihraklarca yürütüldüğünü ilan ediyorlar. Sayın 
Cumhurbaşkanı acele tedbirler alınmasını, kanunlar 
çıkarılmasını istiyor, gerçek durumu ortaya koyu
yorlar. 

İdeolojik eylemlerin, toplu katliamları, parti yö
neticilerini, tarafsız profesörleri hedef aldığı; ölümün 
nereden, nasıl ve kime geleceğinin belli olmadığı gü
nümüzde anarşik, olaylar sebebiyle birçok masum va
tandaşımızın hayatlarını kaybettikleri, ideolojik ey
lemlerin ülke bütünlüğünü sarsmaya başladığı, zaman 
zaman basın organlarımızın başta gelen konusu ol
muştur. Öyle ki, ülkemizin insanları her gün tanık 
oldukları cinayetler, yaralamalar, banka soygunları 
ve sabotajlara alışır duruma gelmeye'başlamışlardır. 
Her gün okudukları ve inceledikleri anarşiyle ilgili 
istatistikler ve dehşet verici beyanlar karşısında ürper-
me ve heyecan duyma özelliklerini dahi yitirmeye, 
canavarlıklar karşısında âdeta bağışıklık kazanmaya 
başlamışlardır. Cinayetler bütün vahşetiyle günbegün 
artan bir hızla devam edip giderken, Sayın Ecevit'in 
bu konudaki fasılalı, tutarsız ve mesnetsiz demeçlerine 
üzülmemek elden gelmiyor. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Cezaevlerini, katilleri 
ziyaret etmene de üzülmemek elden gelmiyor. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla)'— Lüt
fen dinleyelim. Hepimiz için konuşuyorum. 

14 Ocak'ta Ecevit «Olayların yaygınlaşması dur
muştur, hatta daralmaya başlamıştır» diyor. 28 Ocak
ta «önümüzdeki haftalar içinde alınacak idari önlem
lerle olaylara kısa sürede hâkim olunabileceği inan
cındayım»' şeklinde konuşuyor. 10 Şubatta süre veri
yordu; «1 - 2 ay içinde durumun kontrol altına alına
bileceğini umuyorum. Son çırpınışlar.» Evet, son çır
pınışların bir türlü sonu gelmezken, 14 Ekimde Ece
vit yeni bir müjdeyle vatandaşı sevindirdi; «Kanlı 
facianın son sahnesine ulaştık. Son sahnenin perdesi 
kaldırılmış, suçlular kanlı elleriyle, kanıtlarıyla, hal
kımızın gözü önündedir.» Böylesine tutarsız demeçler 
verilirken ve sırf suçlular yakalanıyormuş imajını ve
rebilmek gayesiyle masum kişiler yakalanıp suçlu 
diye ilan edilip, caniyane bir şekilde işkenceye tabi 
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tutulduktan sonra, serbest bırakıhverirken, tabii ki 
anarşi dey adımlarla tırmanışına devam etmekte idi. 

Hükümet, anarşi konusunda asıl suçluları yakala
mak şöyle dursun, hayali suçlular yaratarak, onların 
daha rahatça eylemlerini sürdürebilmelerine yardımcı 
olmuştur. 

Türkiye'de açıkça komünist eylemciler at koştu
rurken, bölücülük faaliyetlerini amaçlayanlar, Devle
tin bölünmez bütünlüğünü tehdit edenler, alenen ve 
rahatlıkla arzuladıkları şekilde gayret yürüttükleri 
halde; her nedense bütün bunlar görmezlikten geli
niyor, dikkatler Türkiyemizde hiç olmadığı halde, 
varmış gibi gösterilen faşizme çekiliyor. Gerçek teh
likeler gizlenmeye ve belki de el altından desteklen
meye çalışılırken, olmayan bir akımla, yani faşizm 
safsatasıyla, hükümet hayal ile veya gölge ile uğraş
mayı kendi çıkarı açısından daha uygun buluyor. 

Tekrar ediyoruz, Türkiyemizde asla faşist kuru
luşlar yoktur. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Hatay) — MHP. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Fa
şizm uydurması, komünist eylemlerin ve bölücülük 
eklemlerinin rahatça sürdürülebilmesi için uydurul
muş olan bir safsatadır. Türkiyemizde faşizm akımı
nı öneren eserlere rastlamak mümkün değildir; ama 
komünizmi tavsiye eden sayısız eserler serbestçe satıl
maktadır. Türkiyemizin hiçbir tarafında Hitlerin, ya 

* da Musoün'in resimleri sergilenmemiş, dağıtılmamış
tır; fakat Lenin'in, Mao'nun resimleri bazı mitingler
de afişe edilmiştir. 

Üzülerek söyleyeyim, bazı CHP'li parlamenterler 
de bu mitinglere katıldıklarını, Meclis kürsülerinden 
dahi iftihar vesilesi olarak beyan etmişlerdir. 

Sayın Ecevit, bir taraftan demokrasi ve fikir öz
gürlüğü savunucusu oluveriyor, çoğulcu demokra
siden yana olduğunu beyan buyuruyor; bir taraftan 
da kendisiyle çelişkiye düşecek şekilde kanunların 
müsaadesiyle kurulmuş olan Milliyetçi Hareket Par
tisiyle uğraşmaktan geri kalmıyor, her fırsatta çamur 
atabilmekten büyük bir zevk duyuyor. 

Komünistlerin hunharca saldırıları sonucu şehit 
edilen yüzlerce milliyetçiyi görmezden gelerek, anar
şinin kaynağı olarak sağı gösterme şeklindeki hatalı 
teşhisini ısrarla sürdürmek istemektedir. 

Sağ tarafın piresi deveden de büyük ilan edilir
ken, solun kocaman filleri pire kadar olsun göste
rilmek istenmemekte ye kamuoyundan saklanmakta
dır. Hükümet icra durumunda olanlar, sağcısıyla 
solcusuyla kendilerine rey vermiş olanlar veya ol-
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mayanlarıyla bu ülkenin topyekûn vatandaşlarını ay
nı ölçüler içinde ele almaya, gözetmeye ve korumaya 
mecburdurlar; aksi halde anarşinin cnüne geçilemez. 
Parti çıkarları hiç bir zaman için memleket çıkarla
rından üstün tutulmamalıdır. Gerçekleri tersyüz et
menin hiç bir anlamı yoktur. TRT ve yanlı basın 
sayesinde başarısızlıklarını gizlemeye çalışarak, ger
çek dışı beyanlarla vatandaşı kendi çıkarları doğrul
tusunda ikna ettiğini sananlar, kendi istekleri parale
linde kamuoyu oluşturabileceklerini düşleyenler, çok 
yakında ne denli yanıldıklarını anlayacaklardır. Kor
karım, o zaman da iş işten geçmiş olacaktır. 

Sayın Ecevit, Doğu'da yaptığı ve TV ile bütün 
yurda duyurduğu konuşmasında «Kahrolsun faşist
ler)» diye bağıran taraftarlarını susturarak; «Kork
mayın arkadaşlar, demokrasi ile yönetilen ülkelere ne 
faşizm, ne de komünizm girebilir)» demiştir. 

Başbakanın bu beyanatı kuşkusuz doğru değildir. 
Bunun doğru olmadığını kendileri de pekâla bilmek
tedirler. Demokrasi ile yönetilen ülkelere komünizm 
de girer, faşizm de girer; hem de tahmin edilenden 
çok daha rahat bir şekilde. 

izninizle bu konuda Lenin'in görüşünü arz etmek 
isterim. Lenin şöyle diyor: «Demokratik cumhu
riyet, proletarya diktatörlüğüne giden en kısa yoldur. 
Çünkü demokratik cumhuriyette serbest sınıf kav
gaları kolayca kendisini gösterecek, bundan da en 
fazla proletarya sınıfı yararlanacaktır. Ortaya çı
kacak proletarya diktatörlüğünden sonra üretim araç
larını ele geçirme, burjuva sınıfını ortadan kaldrıma 
dönemi gelecektir. En sonunda da sosyalizmden ge
çerek komünizme varılacaktır.)» 

Şüphesiz, Lenin böyle dedi diye demokrasi yöne
timinden vazgeçecek değiliz. Fakat, demokrasinin 
proletarya diktatörlüğüne giden en kısa yol olmasını 
önleyecek tedbirleri de mutlaka almalıyız. 

Demokrasimizin kendini koruması, devamlılığını 
sağlayabilmesi için yine kendi içinde, yani «hürriyeti» 
düşüncesini yok etmeden alacağı pek çok tedbirler 
vardır.. Bu tedbirler ülkelere göre değişebileceği gi
bi, bir ülkede demokrasi düşmenlannın bu rejime 
açıktan açığa cephe alması halinde mahiyetleri de 
değişebilir. 

«Hürriyet düşmanlarına hürriyet tanınma^» de
yimi boşuna söylenmemiştir. 

Bizatihi, demokrasi yönetimini garanti saymak 
bir gaflet ve ülkeyi büyük tehlikelere açık tutmak 
demektir. 

Şehirlerimizin sokaklarını, «Kurtulaşa kadar sa
vaş», «Bu kan deryasından kızıl güneş doğacaktır», 
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«Kürdara azadi» ve bunlar gibi ihtilalci, bölücü slo
ganlar saptttanmışken, bunları gerçekleştirmek isteyen 
dernekler faaliyette iken; bir cenaze töreninde bile, 
Maocularla, Leninciier birbirlerine girerken; «De
mokrasi ile yönetilen ülkere faşizm de, komünizm de 
giremez arkadaşlar» diyebilmek, bizim endişemizi 
gidermek şöyle dursun, aksine yurdumuzun bu karı-
şık durumunun çok hafife alındığı duygusuna kapıl
mamıza, ülkemizin geleceği bakımından üzülmemize 
sebep olmuştur. Hükümetin aşırı taraf tutucu davra
nışı da, anarşistlerin şımarmasında ve anarşinin art
masında başta gelen etken olmuştur. Sanki millet ve 
devlet için hükümet yok, ancak memleketi sollaştır-
mak daha da sollaştırmak için vardır. Devlet kadrola
rı, Milli Eğitim Emniyet, Köy İşleri, KİT'ler, hatta 
valilikler v.s. CHP partizanlarına dahi değil, yıkıcı 
aşırı sola teslim edilmektedir., 

Sayın Ecevit, kendisi iktidardan gitse bile Dev
leti daima kargaşalık, nifak ateşi içinde, huzursuz 
tutmak azminde kararlıdır. Hükümet bütün icraatıyla 
demokrasi ve kanun dışı hedeflere yönelmiştir. Türk 
Devleti devlet olalı böyle ciddiyetsizlik ve kıyım gör
memiştir. Atılanların yerine af sayesinde hapisten 
kurtulmuş; bölücülük, rüşvet, komünizm, ahlaksızlık 
ve hırsızlıktan hüküm giymiş kimseler; müdür, mua
vin, komiser, öğretmen olarak tayin ediliyorlar. Bun
lar yerlerini, icabında silahla savunacak, cani tiynetli1 

ve komünist olduklarını bar bar bağıran kişilerdir. 
Anarşinin asıl kaynağı olanlar, ülkenin huzurunu yok 
edenlerdir bunlar. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Rütbesiz albay
la^ sizden1 değil miydi? 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Ül
kemizin bazı illerinde Hükümet sivil sıkıyönetime za
man zaman başvurmuştur: Eİazığ, Malatya, Sivas, 
Kars, Kayseri ve Gaziantep, hatta Ankara ve İstan
bul'u da sayabiliriz. Anayasamızın sıkıyönetimi ilgi
lendiren 124 ncü maddesindeki tehlikeli durumları 
çoktan aşmış olan eylemler vuku bulmakta iken, anar
şi ve bölücülük çalışmaları had safhaya varmışken, 
her nedense Milliyetçi Hareket Partisinin sıkıyönetim 
teklifi karşısında Başbakan, bam teline basılmışcası-
na feryadı basıyor. Kendi yetki ve kontrolundaki si
vil sıkıyönetim ilanını daha uygun buluyor. Böylelik-1 

le, daha önce komünist eylemleri sebebiyle tutuklan
mış olanları affedebilmek için gösterdiği gayretlere 
bir yenisini eklemek istiyor. Bu sefer de, affettiği 
anarşistlerin meydana getirdikleri legal ve illegal ör
gütlerin korunabilmeleri için âdeta çırpınıyor. Mark-

I şist Leninisd Silahlı Propaganda Birliği, Öncü Savaş
çılar ve Acilciler gibi daha birçok komünist eylemci 
gruplar niçin görmezlikten geliniyor? Hükümet, ce
saretle demokrasimizi ve Devletimizin bütünlüğünü 
yök etmek isteyen komünist eylemci grupların üstü-

I ne üstüne ne sebeple gidemiyor? Niçin Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin kurulmasına bir türlü yanaş
mıyor? Her geçen gün ülkemiz aleyhinedir, her gün 
biraz daha çıkmaza sürüklenmektedir yurdumuz. Ya
rın ülkemiz yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ka
lırsa, öyle sanıyorum ki hepimiz ve bilhassa köklü 
tedbirleri almaya yanaşmadığı için Ecevit Hükümeti 
sorumlu durumdadır. Böyle bir vebalin ağırlığım 

I omuzlarımızda hissetmeden, bugünden itibaren bir an 
önce vatanın hayrı, Devletimizin devamı için çareler 

I aramaya koyulmalıyız. 
BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, 2 dakikanız var efen

dim, lütfen toparlayınız. 
MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Biti

riyorum Başkanım. 
Yüce Meclisimizin tam bir tesanüt içinde hareket 

I etmesi gerektiği inancındayım. 
Yurdumuz uçuruma sürüklenmektedir. Anarşi 

mevzuu Yüce Meclisimizde bütün ayrıntılarıyla gö
rüşülmeli, bir an önce bu konu tartışılmalı ve elbirliği 
ile anarşiyi önlemede etken olabilecek tedbirlerin alın
ması doğrultusunda hareket edilmelidir. 

I Yüce Meclis üyelerine derin saygılar sunuyorum. 
(MSP ve MHP sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına İstanbul 

Milletvekili Sayın Muammer Aksoy, buyurun efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Aksoy, süreniz 20 dakikadır efendim, bu
yurun, 

CHP GRUPU ADINA MUAMMER AKSOY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bu Gensorudan yararlanarak memleketin en önem
li konusu üzerinde, dilerim ki, bütün gruplar objek
tif ve tarafsız bir şekilde düşünme ve tartışma olana-

I ğma sahip olabilsinler. Söylediklerimizi, birtakım laf 
atmalarla keserek memleketin büyük bir davasını çö
zemeyiz. Ne yaparsak yapalım, bu Parlamentoda, bü
tün partiler olarak memleketi, milleti temsil ediyo
ruz ve memleketin bütün dertlerine beraberce çare 
aramak zorunluğundayız. Birbirimizi sevsek de, sev-
mesek de bunu yapmaya mecburuz; yapmazsak, tü
mümüz ihanet içine düşeriz. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Birbirimizi sevmek 
j önemlidir. 
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MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ha, bunu 
bir kere tespit edelim. 

Bu kadar önemli bir konuda - ki, hiç durmadan 
asgari müştereklerden söz ederiz, demokrasiyi koru
yabilmek için asgari müştereklerden söz ederiz -
eğer, bu konuda asgari müştereklerde birleşemezsek, 
hiçbir konuda birleşemeyiz. (AP sıralarından «Gün
deme alın» sesleri) 

Müsaadenizle ben de alınsın mı, alınmasın mı, 
bunu konuşuyorum. 

Arkadaşlar, anarşinin bugün Türkiye'nin bir nu
maralı davası olduğunu hepimiz kabul ediyoruz; bu
nu inkâr edebilmeye olanak yok ve hepimizin uyku
sunu kaçıran, üzen bir olay olduğunu bugün kabul 
etmeyecek tek şahıs yoktur. (AP sıralarından gürül
tüler) Ancak nedenleri nedir ve nasıl bunu ortadan 
kaldırabiliriz? Bunu, objektif olarak ele alalım ve - dik
kat edin arkadaşlar - anarşi sömürücülüğü yapmaya
lım. 

Sayın Demirel, bol bol bir şeyden bahseder; «Fu
karalığı istismar etmeyelim» der. Evet, fukaralığı is
tismar etmeyelim; anarşiyi de istismar etmeyelim. ı 
Anarşinin nedenleri üzerine objektif, tarafsız olarak 
eğilelim; kimin bugüne kadar ne yaptığını, bugünkü 
Hükümetin ne yaptığını, ne yapmadığım objektif ola
rak söyleyelim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bunu söyleye söy
leye iktidara geldiniz. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Dinleyin, 
sabredin biraz, sabredin biraz. 

Bugünkü Hükümete bazı şeyler söyleyebilirsiniz; I 
ama biraz evvel söylediklerinizi değil! Yani, bugün- I 
kü Hükümete diyebilirsiniz ki; «toplum yaşamında I 
en önemli olan şey can güvenliğidir. Sosyal sözleşme I 
denilen şey bile, bunun için kurulmuştur, can güven- I 
ligini sağlamak için. O halde bir toplumda can gü- I 
venliği ortadan kalkıyorsa, bütün öteki hürriyetler, I 
özgürlükler ikinci plana düşer. Bu nedenle, «ey Hü
kümet» diyebilirsiniz; «Anayasanın 123 ncü madde- I 
sinde bir olağanüstü hallerden söz edilmektedir bu sı- I 
kıyönetim değildir olağanüstü hal. Bu olağanüstü hal, J 
acaba yalnız mali kriz hali midir, yalnız mali buna- I 
hm hali midir, yoksa can güveniğinin ortadan kalk- I 
ması ve sistemli siyasal cinayetlerin işlenmesi halin- I 
de de olağanüstü hal var kabul edilecek midir? Ana- I 
yasanın emrettiği olağanüstü haller kanunu çıkarıl
malı ve orada bu olağanüstü hali ilan edildiği sürece, 
yani can güvenliğinin ciddi olarak tehlikeye düştüğü 
sürece, hâkimlere, savcılara .ve İçişleri Bakanlığına J 
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sırf geçioi bir süre için birtakım yetkiler verilmelıi-
dir» diye bir tez savunursunuz. Ben, en azından Mu^ 
ammer Aksoy olarak, bu tezi desteklerim. Ama siz 
böyle bir şeyden söz etmiyorsunuz. Bu gibi hallerde 
dernekler, gerekince İçişleri Bakanlığının kararıyla 
derhal kapatılmalıdır. Çünkü önemli olan devletin bir
liğini korumaktır. «Bu memleket Lübnanlaşmanm eşi
ğine doğru gitmektedir, sürüklenmektedir. Bunu ön
lemek için yetkiler tanıyalım, daha fazla yetkiler ta
nıyalım Hükümete, savcıya ve hâkimlere» demiyorsu
nuz. Ne diyorsunuz? «Bir gün içerisinde 9 kişi öl
müş, kaç kişi yaralanmış bir ilde, niçin zabıta kuvvet
leri şu tedbirleri aldı? Sokağa çıkmayı çok geçici bir 
zaman için neden önledi?» diyorsunuz. Yani bir ta
raftan perhiz, bir taraftan lahana turşusu; buna baş
vuruyorsunuz. Hem, «bu Hükümet niçin bir an önce 
anarşiyi durdurmuyor?» diyorsunuz, hem de, «anar
şiyi durdurabilmesi için tedbirler alması lazım, yasal 
tedbirler, yeni yasal hükümler bile getirilmesi lazım 
ve mevcut yasaları da amacına uygun ve önemli ko
nu olan asayişi sağlayabilmek için maddelerin sınırı
na kadar gidebilecek bir şekilde niçin uygulamıyor?» 
demiyorsunuz. Siz Malatya'da kan gövdeyi götürdü
ğü zaman, «Vali nasıl olur da geçici bir süre için so
kağa çıkmayı önledi?» diyorsunuz. Çıksınlar sokağa 
birbirini vursunlar; bunu mu istiyorsunuz? 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yavaş ya--
vaş sen de kabul ediyorsun. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Arkadaşlar, 
bir nokta üzerinde duralım. 

Evet, 5442 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi, 11 nöi 
ma'ddesi valilere yetkiler vermiştir ve bu yetkiler «her 
memlekette devletin temelini teşkil eden asayişin, 
milli birliğin korunması doğrultusunda, amaca uygun 
ve ölçülü olarak verilmiş yetkilerdir.» Kelimenin al
tını çiziyorum; «tehlikeyle ölçülü» olarak! 

Anadoluda bir deyim vardır : Serçeye dumdum 
kurşunuyla giderek değil! Ama kurda, çakala dum
dum kurşunuyla giderek, elbette ki silah kullanacak
tır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Günaydın Hocam 
sana. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi arka
daşlar, demek ki bütün dava şurada toplanıyor : 

Objektif olarak nasıl bu işin altından kalkar Türk 
toplumu? Bu Hükümet değil! Çünkü bu Hükümet, iş
başına gelmeden çok önce başlamıştır anarşik hare
ketler. Ama aradaki fark şuradadır; bu Hükümetle, 
öteki Hükümet arasındaki fark şuradadır : Bu Hükü-
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metin daha kuruluşu anarşiyi önlemek için olmuştur. 
Adalet Partisi saflarında olan 11 tane şahıs, sırf, 
«anarşik hareketler memleketi büyük tehlikeye götü
rüyor, bunu önlemek bir vatan borcudur» diye ayrıl
mış ve bu Hükümetin kurulmasını sağlamışlardır. 

' Şimdi arkadaşlar, bu Hükümet kurulduktan sonra 
şöyle bir durumla karşılaşılmıştır : O güne kadar 
hiçbir suretle anarşik hareketler karşısında tarafsız 
davranmayan bir Başbakana, karşılık, tamamen taraf
sız davranan bir Başbakan, hangi taraftan gelirse gel
sin, sağ sol ayrımı yapmamıştır. (AP sıralarından gü
rültüler) «Kim ki silah kullanıyor, onun kimlik kartı
na, parti kartına bakmamıştır ve demiştir ki, «silah 
kullanan herkesi yakalayacaksınız!» Zabıtaya böyle 
emir vermiştir ve bu görevi yerine getirmeyen yalnız 
zabıta amirlerini değil; Sayın Milli Eğitim Bakanı 
okullarda bu hususlara riayet etmeyen bütün memur-. 
lar, müdürler hakkında da işlem yapılacağını en açık 
şekilde belirtmiştir. Yani, «sol kötüdür, sağ iyidir» di
ye açıkça anarşinin bir kanadını destekleyen bundan 
önceki Hükümetin başı yerine, bugünkü Başbakan, 
açıkça, her ne taraftan gelirse gelsin, anarşik hareket
ler karşısında tarafsız olduğunu ve anarşiyi ezmekten 
başka bir azmi bulunmadığını ilan etmiştir. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, biraz insaflı olalım... (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler, sükûnetle din
lemenizi rica ediyorum, lütfen efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Diyalog ku
ralım istiyorsunuz, durmadan bunu söylüyorsunuz, 
ama sizin yaptığınız, «Ecevit düşsün de, bu Hükümet 
düşsün de, isterse cihan batsın» felsefesidir. (AP sı
ralarından gürültüler) Siz hiçbir zaman anarşiyi or
tadan kaldıracak tedbirleri konuşmak istemiyorsunuz. 
Anarşiyi, daha doğrusu sistemli ve planlı siyasal cina
yetleri nasıl istismar eder de Hükümeti düşürebiliriz?» 
bunu düşünüyorsunuz. (AP sıralarından şiddetli gü
rültüler) 

işte arkadaşlar... 
Sayın Başkan, eğer bu arkadaşlar mütemadi olarak 

mahalle çocukları gibi bağırmaktan vazgeçerse, o za
man konuşabileceğim. Ama bu şekilde bağırırlarsa, 
en hafif deyim budur. 

NURİ BAYAR (Sakarya) — Siz zaten başından 
beri anarşiyle işbirliği yaptınız. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Nuri Bey, 
siz onları arkadaşlarınıza söyleyin. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar, bir dakika... 
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MUAMMER AKSOY (Devamla) — Kürsüde bu
lunanın kürsü hürriyeti vardır. Bakın deminden beri 
sesimin kısılmasına neden olacak kadar bağırtıyorsu
nuz. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, zatıâlinizden biraz da
ha sakin konuşmanızı rica edeceğim. Bir... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, gürültüden duyulmuyor, Adalet Partilileri ikaz 
edin. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, zatıâlilerinden de ko-
nuşmayı sükûnetle dinlemenizi bilhassa rica edeceğim. 
(Gürültüler) 

Rioa ediyorum efendim, rica ediyorum lütfen. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

Rica ediyorum efendim, lütfen. Her iki taraftan 
da sükûnet içinde olmalarını rica ediyorum efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sözlerimde... 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sisteminiz 

bu... (AP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum, sayın arkadaşlarım, 

gürültü etmemenizi rica ediyorum, rica ediyorum 
efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Tabu fikri
niz olmadığı için bağırmak, susturmak... Bütün siya
sal hayatınız böyle geçmiş. Susturmak!.. Bu... (AP 
sıralarından gürültüler, «Yuh» sesleri) 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — 971'deki anarşi olay
larında neler yapıyordun? Onları anlat. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi arka
daşlar... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, rica ediyorum Sayın 
Aksoy, rica ediyorum efendim, rica ediyorum. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Üniversi
tede anarşiyi sen yaptırıyordun. Bunu herkes biliyor. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi arka
daşlar... (AP sıralarından gürültüler) 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sözünü geri al, 
Sayın Başkan sözünü geri alsın. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Hiçbir sö
zümü geri almıyorum. Geri alacak bir şey söyleme
dim burada. (AP sıralarından gürültüler) En hafif de
yimdir kullandığım; «Mahalle çocukları gibi bağırı
yorsunuz» dedim, bu kadar. (AP sıralarından gürül
tüler) Hadi yapın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bir dakika. Sayın 
hatibin ne söylediğini anlayamıyorum. 
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MUAMMER AKSOY (Devamla) — Anlayama
yacak... 

BAŞKAN — Müdahalenizin sebebini anlayamı
yorum, rica ediyorum, lütfen, rica ediyorum. Lütfen... 
(AP sıralarından gürültüler) 

Sayın Aksoy, ne söylediniz, onu lütfen tavzih bu
yurun, rica ediyorum efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Efendim, 
söylediğim şudur Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika, rica ediyorum efendim, 
tahrik eder mahiyette değil, tavzih mahiyetinde ol--
sun. 

Rica ediyorum sayın arkadaşlar, rica ediyorum. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Hay hay Sa

yın Başkan, ağzımdan çıkan şekilde... (AP sıraların
dan gürültüler ve «Yuh» sesleri) 

Adamın ağzından çıkan kelimesine bakın! «Yuh» 
tan başka bir şey bilmiyor. 

SELÂHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — 
Anarşinin başını çöken kendisidir, kendi yaptıklannı 
başkalarına atıyor, sözlerini geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Gürdrama, rica ediyorum, ri
ca ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın Baş-. 
kan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Aksoy... 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sussalar söy

leyeceğim. 
BAŞKAN — Şu ana kadar sükûnetle geldik, rica 

ediyorum bundan sonra sükûneti 'bozmayalım, rica 
ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Tabii. (AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
Sayın Aksoy buyurun, buyurun efendim, devam 

buyurun. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şu ana ka

dar muhalefet konuştu, iktidar terbiyeli terbiyeli din
ledi. Şimdi iktidarın sözcüsü konuşmak istiyor, sustu
ruyorsunuz. Mesele bu. (Gürültüler) 

Arkadaşlar... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Rica ediyorum... 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi bu 

kürsüden, bu kürsüden her söz söylenir. (AP sırala
rından gürültüler ve «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika... 
SELÂHATTÎN GÜRDRAMA (Sakarya) — Yuh. 
MUAMMER AKSOY (Davamla) — «Yuh» diyen

ler sadece kendi seviyelerini gösterirler, o kadar. 
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Fikriniz varsa fikirle cevap verin. «Yuh» kelimesin
de ttr fikir yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, rica ediyorum zatıâli-
nizden, İçtüzüğümüze göre karşılıklı konuşma müm
kün değildir. Rica ediyorum Başkanlığa hitaben ko
nuşun. Rica ediyorum Sayın Aksoy, rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın Baş
kan beni konuşturmazlarsa... 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Aksoy. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi arka

daşlar... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Uysal, tamam. 

Rica ediyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, sizin göreviniz bunları susturmaktır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, ben görevimi gayet iyi 
yapıyorum. Rica ediyorum efendim. Her iki tarafta 
sakin olursa bu görev daha iyi yürütülür. Rica edi
yorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Zabıtlara 
baksınlar... 

BAŞKAN — Sayın Aksoy konuşmanıza lütfen 
devam ediniz. Lütfen, rica ediyorum efendim, rica 
ediyorum. 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet Sayın Toksan? 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Her zaman ol

maması icap eden birtakım sataşmalar oluyor... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
Efendim rica ediyorum. Tamam Sayın Toksan, 

tamam efendim, rica ediyorum. 
İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Sayın Başkan 

bir söz söyledi. Sayın hatip, arkadaşımıza, «mahalle 
çocuğu» dedi. Lütfen bu sözünü geri aldırın. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın Baş
kan, ben bir grupa mahalle çocuğu demedim. «Yuh» 
diyenlere «mahalle çocuğu gibi ses çıkarmayın» de
dim. Demek ki sözüm «yuh» diyene hitap etmektedir. 
Eğer «yuh» kelimesi de bu parlamentoya uygun, ne--
zi'h bir deyim ise o zaman ben sözümü geri alıyo
rum. Eğer öyle değilse, benim söylediğim de, «lütfen 
dinleyiniz ve cevap veriniz» demekten ibarettir. 

Şimdi arkadaşlar, anarşinin nedenleri üzerinde du
ralım ki ortadan kaldıralım dedim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar, rica edi-
yorumi 
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MUAMMER AKSOY (Devamla) — Nedir anar
şi? 

Ben anarşiyle olan ilgimi mahkeme kararıyla tes
pit ettirmişim. Yani ben beraatımı, sıkıyönetim mah
kemelerinden almışım, hem de ittifakla. Başkanı da 
burada bulunuyor, aranızda. (CHP sıralarından alkış
lar) Af Kanunuyla falan değil. 

Şimdi... 
BAŞKAN — Sayın Aksoy, sizden bir hususu istir

ham edeceğim. En iyi konuşma, konuşmanın teselsü
lünü bozmadan Yüce Meclise hitaptır. Zatıâlinizden 
istirham ediyorum, her sataşmaya cevap vermeyiniz. 
Çok rica ediyorum efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Peki efen
dim, peki efendim. 

Şimdi anarşinin kaynakları üzerine eğilirsek, bütün 
davaya objektif yanaşmış oluruz. Birinci kaynak şu
dur : Eğitim. 

Eğitim yalnız okullarda değildir. Eğitim yayınlar
la da olur. Zamanımızda okul kitaplarının çok öte
sinde; gazeteler, dergiler, partilerin yayınladığı birta
kım yayınlar vardır. Eğer birtakım yayınlar durma
dan kaba kuvvete başvurmayı önerirse, o memleket
te - gayet tabii ki - kişiler farklı görüşlerden dolayı 
barışçı bir tartışmaya giremezler; kaba kuvvette baş
vururlar ve bunun sonu, karşılıklı öldürme olur. Gi
din, okuyun... 

Şimdi Bahçelievler'e gidin, Bahçelievler'de bir par
timizden 10 metre mesafede (ki o mıntıkalardan za
ten kimse geçemez), 10 metre mesafedeki bir sinema
nın duvarının üstünde... (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
MUAMMER AKSOY (Devamla) — ...Yazılı olan 

yazıyı okuyunuz. 
«Komünistler savulun, bozkurtlar geliyor». Şimdi, 

«komünistler savulun» ne demek? Herhalde fikir tar-. 
tışması için «savulun» denilmez; «eğer gitmezseniz 
kaba kuvvetle sizi ezeceğiz» demektir. Peki komünist
ler dediği kim? (AP sıralarından gürültüler) 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Hangi parti o?. 
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Dağdaş, sükû

netle dinlemenizi istirham ediyorum, rica ediyorum 
efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Komünist
ler?.. Kime göre komünist? O şahısların ölçüsüne gö
re. O şahısların ölçüsü de şu : «Bizim gibi düşünme
yen herkes komünist», ya da «en azından bizi des
teklemeyen; bizim gibi düşünmese bile, bizi destekle
yenin dışında kim kalırsa komünist...» 

Sosyal demokrat, zaten komünist. Karafakioğlu 
bile komünist, onun için öldürüldü. Evet, bunlara gö
re Karafakioğlu bile komünist onun için öldürüldü. 
Çünkü ölçüleri o. Onların ölçülerine göre arkadaş
lar... (AP ve MHP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, bir dakika... (AP sıralarından gürül
tüler, Başkanın tokmağı vurması) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum... Efendim 
rica ediyorum... 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Geçenlerde... 
(Gürültüler) 

Arkadaşlar, ne garip, tek tek sizlerle konuştuğu
muz zaman ne kadar dostça konuşabiliyoruz, grup 
halinde olduğunuz zaman kimseyi konuşturmuyorsu
nuz. (AP sıralarından gürültüler) 

HASAN VAMIK TEKİN (Giresun) — (Ayağa 
kalkarak AP sıralarına hitaben) Sussana sokak zor
bası!.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum beyefendi, rica edi
yorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Şimdi, geçen
lerde hepiniz televizyonda bir film gördünüz : Mc Car-
thy döneminde kişilerin ne kolay komünist oluverdi-
ğini. İşte o Mc Carthy dönemindeki zihniyet ne ya
zık ki bugün Türkiye'de egemen. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, 2 dakikanız kaldı efen
dim, rica ediyorum lütfen toparlayınız. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Acaba bü
tün bu müdahaleleri sayıyor musunuz? Bunları na
zarı M bar a almanız lazım. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Çok 
müdahale oldu Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, süre 4'te başladı Sayın 
Aksoy 4.24'te bitirecek. Aynı müsamaha ile devam 
ediyoruz efendim, rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Eğer bir par
ti durmadan «komünist saydığınız kimselere karşı 
saldırın» derse ve bu komünistlik deyimi de onların 
kendi kafalarındaki ölçüye göre olursa, o zaman o 
memlekette... 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Sizin gibi 
düşünmeyen faşist olur. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Benimki 
bilimseldir bilimsel, dünyanın her yerinde uygulanan 
anlamdadır. Yoksa, daha komünizm kelimesinin is
mini bilmeden «komünizm» diyenlerin komünizmi 
tarif edemeyeceği, bilemeyeceği muhakkaktır. «Ko
münistlik» derlerse, onların komünizmin ne olduğu
nu bilmediği, daha deyimi bilmediklerinden bellidir 
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(BAŞKAN — Sayın Aksoy, zatıâlinizden sözleri
nizi toparlamanızı rica ediyorum. Bir dakikanız kal
dı, rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — O halde ar, 
kadaşlar, anarşiyi önlemek istiyorsak, muhalefete dü
şen görevin bir kısmı, komünist heyulasını ortadan 
kaldırmanın çaresinin komünist sayılan kişileri öldür
mek olmadığını anlamaktır. Biz Halk Partisi olarak, 
komünizmin de faşizmin de her zaman karşısındayız, 
Ama biz «hürriyeti de vererek refahı mükemmelen 
getirebilecek demokratik sol bir rejim bulunduğuna 
göre, niçin hürriyetler ortadan kalksın refah uğruna» 
diye düşünerek komünizmin karşısındayız. Ama ko
münizmin kesinkes karşısında olduğumuz halde, hiç
bir komünisti öldürmeyi kabul edemeyiz, hiçbir faşis
ti de öldürmeyi kabul edemeyiz. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, AP sıralarından, «palavra» 
sesleri) 

Arkadaşlar, eğer palavra sanıyorsanız, benim der
simde - Şahsen söyleyeyim - bir faşiste, komandoya 
hücum ettikleri zaman, hayatımı tehlikeye atarak onu 
nasıl koruduğumu, hem de sağdaki gazetelerden oku
yabilirsiniz: 

Arkadaşlar, demek ki, evvela kaba kuvvete baş
vurmaktan vazgeçelim, bir. 

İki, şu anda memleketin Lübnanlaşmanm eşiğine 
gelmesini istemiyorsak, milli birliğin ortadan kalkma
sını istemiyorsak, şimdi ne... (AP sıralarından, «Adam 
olsan böyle konuşmazsın» sesleri) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayende. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ediyorum, sözleri
ni bağlamak üzere, hatibi dinlemenizi rica ediyorum, 
lütfen. 

MUAMMİER AKSOY (Devamla) — Bu adama 
(eğer «adam» demek caizse) ne denir? 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, zatıâlinizin de böyle 
hitap etmeye hakkı yok. Sözlerinizi toparlayın efen
dim, rica ediyorum, 

HÜSEYİN AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de)—Tuh tüh!.. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Allah belanı 
versin! 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Aksoy, Yüce 
Meclisin sayın üyelerine böyle hitap edemezsiniz. 
Sözlerinizi toparlayın. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — O halde... 
(CHP sıralarından, «Ayıp, ayıp» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Toparlayın efendim. Hayır efendim, 
hayır, .i (CHP sıralarından, «Ayıp» sesleri) Size de 

söylenmiş olsa, aynı hassasiyeti gösteririm. Rica edi
yorum yerlerinize oturun. 

Sayın Aksoy, burada üniversite kürsüsünde değil
siniz, rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Burası üni
versite kürsüsü de olsa... 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ediyorum, lütfen 
sözünüzü bağlayın efendim, istirham ediyorum. 

MUAMMİER AKSOY (Devamla) — Ben, şimdiye 
kadar... 

BAŞKAN — Sözünüzü bir iki cümleyle bağlayın. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sayın Baş
kan, siz de, Başkanlık makamında oturduğunuz za
man, yasalara İçtüzüğe ve genel insani kurallara saygı 
göstermek mecburiyetinde olduğunuzu unutmayın! 

HÜSEYİN AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Tuh!.. 

BAŞKAN.— Bütün bu dediğiniz kurallara azami 
hassasiyeti gösteriyorum hocam. Rica ediyorum sözü
nüzü bağlayın efendim. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Sözümü bağ
lıyorum. 

Arkadaşlar, anarşiyi gelin hep beraber ortadan 
kaldıralım. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Tuh tuh! 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Ama, siz de 
vaktiyle Genel Başkanınızın... (CHP sıralarından, 
«Başkan, ikaz etsene» sesleri, ayağa kalkmalar, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, gürültüden ne söylendi
ği anlaşılmıyor, rica ediyorum. (CHP sıralarından, 
«Anlaşılıyor» sesleri) Hayır, anlaşılmıyor, rica edi
yorum. 

VELİ ZEREN (Yozgat) — Oradan «ıtuh» diyen 
hayvandır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, Sayın Aksoy'un sözü
nü bağlaması için rica ediyorum sükûnetle dinleyin. 
Sayın Aksoy, lütfen sözünüzü bağlayın efendim, kes
mek zorunda kalacağım. Rica ediyorum. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Anarşiyi or
tadan kaldırmanın birinci çaresi, Ana Muhalefet Par
tisi olan Partinin, 1969 yılında, içişleri Bakanının ve 
Başbakanının ağzından dediği gibi, komandoların hu--
kuk dışı olduğunu bugün dahi itiraf edip, hukuka uy
gun bir şekilde anarşik hareketlerin üstüne gitme zo
runluluğu bulunduğunu anlamasıdır. Devletin zabıta-
sıyla, devletin jandarmasıyla anarşinin ortadan kalka
cağını, o zaman söylemişti ve aynen şöyle demişti :, 
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«Yoksa, komando denilen bir avuç insanla değil» 
Bugün bu fikri değiştirmiştir. Çünkü bugün şu kana
attedir : Ecevit Hükümeti düşsün de, isterse anarşi 
sokaklarda oluk oluk kan akıtacak kadar bir boyuta 
ulaşsın. Bu fikirden vazgeçmelidir. (CHP sıralarından 
«Bravo Hoca» sesleri, alkışlar) 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, müsaade eder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Hayır efendim, neye müsaade ede

ceğiz? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade edi

niz efendim. 
BAŞKAN -T- Rica ediyoruz efendim; hayır ha

yır... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutumunuz

la ilgili efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim. 
Sayın İçişleri Bakanı İrfan özaydınlı, buyurun 

efendim, Hükümet adına. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutumunuz

la ilgili olarak söz İstiyorum efendim. 
BAŞKAN — Hayır efendim, hayır efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz bizi bir

birimize sokacaksınız. 
BAŞKAN — Hayır efendim, rica ediyorum... Ri

ca ediyorum Sayın Uysal. Şu anda söz veremem Sa
yın Uysal. Yalnız.., 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim söz 
istemiyorum, söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Lütfen bizi 
birbirimize sokmayın, dirayetli Başkanlık yapın lüt
fen. (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Aksoy ve Sayın Uysal, her 
ikinizin de şahsım hakkındaki beyanlarını, bu takdir 
Yüce Meclis tarafından yapılarak seçilmiş olmamız 
hasebiyle, kabul etmiyorum. Bunlar sizin sübjektif 
düşüncelerinizdir. Saygılarımla. (AP ve MHP sırala
rından alkışlar) 

Buyurun Sayın Özaydınlı, buyurun efendim. (CHP 
' sıralarından alkışlar) 

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Adalet Par
tisi sözcüsüne 10 dakika fazla söz verdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Özaydınlı, konuşma süreniz 
20 dakikadır efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
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üyeleri; sözlerime başlamadan evvel hepinize saygı
lar sunarım. 

Bingöl Milletvekili Sayın Sait Göker ve arkadaş
larının Gensoru Önergesi hakkında sayın konuşma
cıların eleştirilerini cevaplandırmak üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 

Ülkemizde cereyan eden olaylar karşısında Par
lamentomuzun gösterdiği hassasiyeti saygıyla karşılı
yor ve bunun vazgeçilmez bir görev olduğu bilinci 
içerisinde, konuşmamı sınırlı tutarak önerge konusuna 
değineceğim. (AP sıralarından gürültüler) 

İHSAN TOKSARI (İstanbul) — Aynı hassasiyet 
ve aynı çerçeve içinde cevap verin Sayın Bakan. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müdahale etmesinler lütfen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Uysal; «Aynı 
hassasiyeti siz de gösterin» dedi. Rica ediyorum, sa
kin olalım, rica ediyorum efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Konuşmamı sınırlı tutarak önerge konu
sunda... 

BAŞKAN — Sayın Özaydınlı, bir dakika. 
Sayın arkadaşlarım, Gensoru görüşmelerinin so

nuna gelmiş bulunuyoruz. Yüce Meclisten rica edi
yorum, Yüce Meclîsin bazı sayın üyelerinin şahsi tu
tumları neticesinde Başkanlığımıza birtakım sitemler 
vaki olmaktadır. Rica ediyorum, taraflar sükûnetle 
dinlesinler. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De

vamla) — Biraz evvel de arz ettiğim gibi, yine yük
sek müsaadelerinizle, konuşmamı sınırlı tutarak ko
nu dışına çıkmamaya çalışacağım. 

Sayın üyeler, önerge sahipleri tarafından, bazı il
lerimizde cereyan eden olaylardan sonra valilerimiz
ce sokağa çıkma yasağı konduğu ve bir çeşit sıkı
yönetim ilan edildiği iddia edilmektedir. Bahsedilen 
illerde valilerce konulan sokağa çıkma yasakları, doğ
rudan doğruya kamu güvenliğinin sağlanması ve ön
leyici kolluk yetkisinin kullanılması yönünden alın
mış kısa süreli, olayların yatışmasından sonra da he
men kaldırılmış ve tamamen yasal dayanağı olan ön
lemler demetinin bir bölümüdür. Şöyle ki : 5442 sa
yılı İl İdaresi Kanununun 9 ncu maddesine göre, ilde 
devletin ye hükümetin temsilcisi ve idari, siyasi yü
rütme vasıtası durumunda bulunan valiler, Kanunun 
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11 nci maddesinin (A) fıkrası gereğince, il sınırları 
içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuv
vet ve teşkillerinin amiri olup; suç işlenmesini önle
mek, kamu düzen ve güvenini korumak için gerekli 
tedbirleri almakla yükümlüdürler. 

Değerli milletvekilleri, ilde geniş çapta bir toplum 
olayı aniden çıkmış ve önüne geçilemeyecek bir düze
ye erişmiş, yer yer etraf yıkılıp yakılmaya başlanmış 
ve olaylar çok vahim bir hal almışsa, vali ne yapa
caktır? Devlet güçlerinin ezilmesine, halkın sokak 
anarşisine terkine mi göz yumacaktır? Elbette ki hayır. 
Bu sorunun cevabı kanunla kendisine verilmiştir. Şöy
le ki ; İl İdaresi Kanununun 11 nci maddesinin (D) 
fıkrasında, il içindeki kolluk kuvvetleriyle bastırıla-
mayacak, olağanüstü ve ani hadiselerin cereyanı kar
şısında valiler, en yakın askeri, Kara, Deniz, Hava 
Kuvvetleri Komutanlarına mümkün olan en seri va
sıtalarla müracaat ederek yardım istemek ve bunu 
yazı ile d©-4eyit etmek yetki ve görevine sahiptirler. Bu 
hüküm vardır. Kanunun 32 noi maddesine göre de, 
(A), (B), (Ç), (E) fıkralarıyla kaymakamlar da ben
zer yetkilerle donatılmış bulunmaktadır. Olaylar bir 
an içinde olmuş, bitmiş; ancak durmamış, her an ye
ni bir olayın çıkmasını gerektiren belirtiler mevcutsa 
ne yapılacaktır, ne önlemler alınacaktır? Kanun 11 
nci maddenin (C) fıkrasında buna da cevap vermiş
tir : «İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi do
kunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, ka
mu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi 
valinin ödev ve görevlerindendir. 

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve ted
birleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve 
tedbirlere uymayanlar hakkında 66 nci madde hükmü 
uygulanır» hükmünü getirmek suretiyle, bugün vali
lerimizin sokağa çıkma yasağı olarak nitelendirilen 
önlemler gibi, alınabilecek çeşitli önlemler almaya ola
nak vardır. Huzur ve güvenlik, kişi dokunulmazlığı, 
tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliği, önleyici 
kolluk görevi gibi her yönüyle önem arz eden hiz
metler söz konusu olunca, bu tedbirleri alabilmeleri 
için valilerin geniş yetkiye sahip olmaları da doğal
dır. 

Değerli milletvekilleri, genel anlamıyla kamu yö
netimi, halkın güven, huzur ve esenliği adına hukuk 
çerçevesinde alınmış önlemler demetidir. İdareci bu
nun yapıcısı ve yaratıcısıdır. Yönetimde hangi olayın 
ne koşullarda oluşacağını, sonucunun nereye varaca
ğını kestirmek, önlemleri zamanında ve en etkin bi
çimde alabilmek her şeyden önce bir önsezi ve basi
ret meselesidir. 

Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri, bu yasal 
gerçekler karşısında, bazı il ve ilçelerde halkın huzu
runu tesis, can ve malına yönelik tecavüzleri bertaraf 
etmek maksadıyla alınmış bazı önlemleri bir çeşit sı
kıyönetim şeklinde nitelendirmek veya hukuk dışı 
yöntemler olarak görmek gerçekleri inkâr etmekten 
başka bir anlam ifade etmez. Üstelik, bir yandan anar
şik olaylar karşısında önlem alınmadığı, olaylara se
yirci kalındığını öne sürüp, diğer yandan kamunun 
esenliği için alman yasal önlemleri sıkıyönetim olarak 
nitelendirmenin insaf ölçülerine sığmayan bir çelişki 
olduğuna da huzurunuzda - beni bağışlayarak - de
ğinmek isterim. 

Sayın üyeler, sıkıyönetim hakkında Sayın Biber-
oğlu burada maddesini de okudu. Yalnız, sıkıyönetim 
İstendiği zaman bir noktanın gözlerden uzak tutul
maması lazım. Sıkıyönetim isteğiyle beraber, yetki ve 
sorumluluğun da orduya verilmesi gibi bir söz ifade 
edilmiştir, bu ise tamamen Anayasaya aykırıdır, Mec
lislere karşı bir saygısızlıktır. Bunu saygıyla sizlere 
arz etmek isterim. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Anayasa
daki ölçülere göre. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla)— Anayasaya göre, 124 ncü maddeye gö
re, sıkıyönetim komutanları Başbakana bağlıdır, hü
kümete bağlıdır; yetki ve sorumluluk orduya verile
mez. Bunu bilesiniz. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Başbakana, 
hükümete değil. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, karşılıklı 
konuşmayalım lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, Hükümetimiz, 
programına uygun olarak, anarşi ve şiddet olaylarıy
la mücadelede iki ilkeye titizlikle ve sadakatla bağlı 
kalmıştır; aynı tutumunu bundan böyle de devam 
ettirecektir. Anarşi ile mücadelede aynı tutumunu 
bundan böyle de devam ettirecektir. Anarşiyle mü
cadelede, demokratik hukuk devleti kuralları içinde 
kalacaktır. Silahlı eylem içinde bulunanların - ister 
sağda olsun, ister solda olsunlar - üzerlerine kesin
likle, kararlılıkla gidilecektir. (AP sıralarından gü
lüşmeler, gürültüler) 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Ne zaman? 
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum efen

dim. 
Sayın Bakanı sükûnetle dinleyelim, çok rica edi

yorum. 
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Sayın Bakan, devam buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI ÎRFAN ÖZAYDINLI 

(Devamla) — illegal aşırı sol örgütlerin silahlı ey
lem içinde bulunan birçok hücresi yakalanarak ada
lete verilmiş, adlî mercilerce tutuklanmıştır. Bunlar 
zaman zaman gerek basın, gerekse TRT aracılığıyla 
kamuoyuna duyurulmaktadır. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — TRT hiç bir şey 
söylemiyor. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — Adam öldüren, bomba ve dinamit 
atan, kahve tarayan aşırı sağ silahlı eylemcilerin de 
birçoğu yakalanarak adalete teslim edilmiş bulun
maktadır. 

Gene sayın konuşmacıların ifade ettiklerine göre, 
eldeki siyasal olaylarla, ölüm olaylarını ve tutukla
nanlarını, fazla detayına girmeden kısaca belirtmek 
isterim. 

2 . 11 . 1978 tarihi esas alınarak, bugüne kadar, 
(üzülerek ve nereden olursa olsun, bu vatanın evlât
ları olarak kendilerini de rahmetle yâd ederek), 209 
öğrencimiz hayatlarını kaybetmiş, 24 öğretmen haya
tını kaybetmiş, 50 işçi ve 244'te vatandaşımız bu 
siyasal nitelikli olaylarda hayatlarını kaybetmişlerdir. 
Bunlara ilave olarak, 14 güvenlik mensubumuzu, 
(daha dün), gene huzurunuzda, şehit olan polisleri-
mizi, fedakârca vazife yaparken şehit düşen polisle
rimizi de burada kutsal çatı altında rahmetle yâd 
etmeyi de bir görev sayıyorum. Ordu mensubundan 
da iki kişi... 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Onlar si
zin istifanıza kâfi gelmiyor mu? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — . . .adliyeden de 4 kişi olmak üzere 
548 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu devre içerisinde 
1 955 kişi tutuklanmıştır. 

Şimdi Yüce Meclisinize şunu açıklamak* isterim : 
Bu tutuklananlardan 1 028'i sağ eğilimli, 762'si 

sol eğilimli ve 165*1 diğerdir. 
Sol eğilimli olanların hangi örgüt mensubu ol

dukları hakkında da kısaca bilgi vermek isterim. Bun
lar, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi Cephesinden - ki 
birçok fraksiyonları vardır; Acilcileri vardır, eylem
cileri vardır; ama yakalanmaktadır, yakalanacaktır, 
adaletin pençesine teslim edilecektir - Türkiye Halk 
Partisi eylemcileri, Halkın Devrimci Öncüleri, Türki
ye Halk Kurtuluş Ordusu mensupları, Türkiye İşçi-
Köylü Kurtuluş Ordusu mensupları, Dev-Genç, Yurt
sever Devrimci Gençlik Derneği. TÖB-DER gibi 
TÜM-DER gibi üyeler de tutuklananlar arasındadır 
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Sağ eğilimlilerden ise; Büyük Ülkü Derneği, Ül
kücü Gençlik Derneği, Ülkü Ocakları Derneği, To-
ros Obası ve diğer çeşitli yerlerde kurulan obalar, 
MHP Gençlik Kolları, Ülkü-Bir gibi kuruluşlardan 
da tutuklular vardır. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Halle Parti
sinden yok mu? 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Nispetleri nedir 
bunların? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Şimdi, sayın üyelere hitap ediyorum: Han
gi taraftan olursa olsun, adaletin önünden hiçbir 
kimse kurtulamayacaktır, er veya geç suç işleyen 
yakalanacak, adalete teslim edilecektir. 

Bu arada sunuda ifade etmek isterim, bizzat Cum
huriyet savcılarına verdikleri ifadelerde suçlarını iti
raf etmelerine, kendilerine kimlerin ve hangi örgütün 
talimat verdiğini ve olaylara nasıl itildiklerini ayrın
tılarına kadar anlatmalarına karşın, suçüstü yakalan
manın telaşı dçinde olanlar hemen ortaya çıkarak, 
bunların tertip olduğu iddiasını ileri sürmektedirler. 
örneğin (ve daima örnek olarak orayı veriyoruz, çün
kü perde oralarda yırtılmaya başlamış, daha çok ora
larda aydınlığa kavuşmaya başlamıştır) Balgat olayı
nı getiriyorum yine. Burada da, evinde otomatik si
lahlar yakalanmış, suç aletleri yakalanmış, telsiz ya
kalanmış, gasptan elde ettiği değişlik şeyler yakalan
mış ve bunu savcı önünde itiraf etmiş olmasına göre, 
gene aynı gün televizyon ekranlarından; bu silahları 
o eve polisin getirdiğini söyleyenlerin, büyük bir fe
ragat ve belagatla, başarı ile görevlerini yerine getir
miş olan şerefli Türk polisine isnat ve iftirada, hatta 
daha ileri giderek tehditte bulunanları halkımız ib
retle izlemektedir. 

Şimdi ben kendilerine soruyorum; Balgat katliamı 
faillerinden biri, Devlet İstatistik Enstitüsünde çalış
makta iken, o Hükümet devrinin Devlet Bakanlığının 
bir özel kalemine aldırılması; bu kişiyi kendisi ile 
hiçbir özel hesabı olmayan, masum vatandaşların 
adını dahi bilmeden, acaba orada kardeşi mi vardır, 
bacısı mı vardır bilmeden, kurşun sıkan, silahla ta
rayacak kadar insanlıktan uzaklaştıran etken ve amaç 
nedir? Bunun üzerinde durmamız lazımdır değerli 
üyeler. 

Aym olayın, halen tutuklu olan diğer bir sanığı 
da yine aym dönemde ve birçok dairelerde görev al
mış kişilerdir. 

SELAHATTİN GÜRDRAMA (Sakarya) — Ne. 
rede o sten tabancalar, nerede? 
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İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sten tabancaların hepsini yakaladık, sizlere 
do göstereceğiz efendim. 

Bunlar ve daha başkaları gibi şartlandırılmış kişi
lerin içine itildikleri durum ile cephecilik uygulaması 
anlayışının politikası ve olayları teşhisleri arasında bir 
ilişki olduğunu şimdiye kadar hiç düşünmemişler mi
dir? Ve en hazini ise, olayların tanıkları teker teker 
yakalanıp, Türk adaleti önünde yaptıkları itirafları 
karşısında hâlâ onları korur durumda bulunmalarının 
ısrarlı tutumlarıdır en hazini budur. 

Takdir Yüce Meclisin olacaktır, hepinize saygılar 
sunarım efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, îçişleri Bakam İrfan Özaydınlı hak

kındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı hususundaki görüşmeler sona ermiştir. 

1. — Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız'm, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin İşveren Sendikaları 
Konfederasyonuna 1977 bütçe yılında yaptığı öde
meye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/212) 

21 . 2 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Sayın Başba
kanca yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Ankara Milletvekili 
H. Semih Eryıldız 

Soru : 
1. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin İşveren Sen

dikaları Konfederasyonuna değişik adlarla, 1977 büt
çe yılında ne kadar ödeme yapmışlardır? Dökümü
nün yapılmasını. 

2. Bu ödemelerin kesilmesinin düşünülüp düşü
nülmediği hususlarının yanıtlanmasını arz ederim. 

Şimdi, gensoru önergesinin gündeme alınıp alın
mayacağı hususunu oylarınıza sunacağım. 

Gensoru önergesinin Gündeme alınmasını kabul 
edenler, lütfen ellerini kaldırsınlar... Teşekkür ederiz 
efendim. Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
(CHP sıralarından alkışlar, AP sıralarından gürültü
ler) 

Rica ediyorum efendim, rica ediyorum. 
Sayın üyeler; çalışma süremizin bitimine bir saat 

kadar bir zaman kalmıştır. O itibarla; sıradaki di
ğer Gensoru Önergesine geçilmemesi, görüşmelerin 
bölünmemesi grupların müşterek istekleridir, bu hu
sus Başaknlığımızca da uygun görülmüştür. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 
7 . 1 1 . 1978 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 
Kapanma saati : 17.52 

TC 
Başbakanlık 4 . 10 . 1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 03104 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 4 . 1978 tarih ve 7/212-1555-8717 sayılı 

yazınız. 

Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız tarafından 
Sayın Başbakana yöneltilen «Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin İşveren Sendikaları Konfederasyonuna 
1977 bütçe yılında yaptığı ödeme)» ye ilişkin yazılı 
soru önergesine Başbakan adına cevabımız ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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Ankara Milletvekili H. Semih Eryıldız tarafından Sayın Başbakanımıza yöneltilen «Kamu iktisadi Teşebbüs
lerinin işveren Sendikaları Konfederasyonuna 1977 Bütçe yılında yaptığı ödemeye ilişkin») yazılı soru önerge

sine cevabımız. 

Kuruluş Adı Ödeme 
1978 ve daha sonraki yıllarda ödemenin 

kesilip kesilmeyeceği 

Etibank 105 000 TL. 

TPAO. 
TKÎ. 

TDÇt. 

150 000 TL. 
126 000 TL. 

1 200 000 TL. 

1978 yılı için üyelik ve aidat devam edecek ileriki yıl
lar için 'ise üyeliğin devam etmesi Yönetim Kurulu ka
rarına bağlı olacaktır. 
Konfederasyona üyelik aidatı ödenmeyecektir. 
1978 yılma ait olmak üzere 52 500 TL. ödenmiş, bun
dan böyle Konfederasyon üyeliğinden çıkılması nede
niyle herhangi bir Ödemede bulunulmayacaktır. 
1978 yılı bütçesine 50 000 TL. lık bir ödenek konul
muş, ancak henüz ödeme yapılmamıştır. 
1978 yılında ilk taksit tutarı 65 520 TL. yatırılmış ve 
üyelikten ayrılınmıştır. 
işveren Sendikaları Konfederasyonundan ayrılma kara
rı alınmıştır. 

Diğer Kamu iktisadi Teşebbüsleri işveren Sendikaları Konfederasyonuna ödemede bulunmamışlardır. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

Türkiye Çimento Sanayi 196 560 TL. 

Petrol Ofisi 150 000 TL. 

2. — İstanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, İstan
bul'un su sorununa ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa Kıhç'ın ya
zılı cevabı. (7/299) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin ya
pılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 20 . 6 . 1978 
istanbul Milletvekili 

Nihat Kaya 

1. istanbul'un su sorununun çözümlenmesi için 
inşa edilmiş Barajlara ilaveten Büyükçekmece gölü 
barajının yapımı da bilindiği gibi zaruri görülmek
tedir. Büyükçekmece barajına ne zaman başlanacak 
ve hangi tarihte işletmeye açılacaktır. 

2. istanbul Sular idaresi Genel Müdürlüğü tara
fından istanbul Belediyesi ve Vilayet hudutları içe
risinde bulunan Belediyelerin su sorununun halledil
mesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır. 

3. istanbul Sular idaresi Genel Müdürlüğünün 
en büyük su tevzii merkezi bulunan Terkos Fabrikası 
Çatalca ilçesi hudutları içerisinde bulunmaktadır. Söz 
konusu su tevzii merkezinden su sıkıntısı çeken Ça
talca Belediyesine ve Çatalca hudutları içerisinde bu
lunan diğer belediyelere su temini için yapılan çalış

malar ne durumdadır. Devlet Su tşlerince de bu ko
nuda hangi çalışmalar yapılmaktadır. 

Damok projesinin uygulanması ne safhadadır. 
Su verilmeyen gecekondu semtlerine su verilmesi 

için hangi çalışmalar yapılmaktadır. 

TC 
Başbakanlık 24 . 10 . 1978 

Parlamento ile İlişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : 03139 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 30 . 6 . 1978 tarih ve 7/299-2090/11437 sa

yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Nihat Kaya tarafından Sa
yın Başbakana yöneltilen «İstanbul'un su sorununa» 
ilişkin yazılı soru önergesine Başbakan adına cevabı
mız ilişik olarak sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini saygı ile arz ederim. 
Mustafa Kılıç 
Devlet Bakanı 

istanbul Milletvekili Nihat Kaya Tarafından Sayın 
Başbakanımıza Yöneltilen «istanbul'un Su Sorunu

na» ilişkin Yazılı Soru Önergesine Cevabımız : 
Soru 1. istanbul'un su sorununun çözümlen

mesi için inşa edilmiş barajlara ilaveten Büyükçek-
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meçe Gölü Barajının yapımı da bilindiği gibi za
ruri görülmektedir. Büyükçekmece Barajına ne za
man başlanacak ve hangi tarihte işletmeye açılacak
tır? 

Cevap 1. Büyükçekmece inşaatına başlanmıştır. 
İnşaat 3,5 yıl sürecektir. Ancak barajla birlikte su 
arıtma, pompaj ve isale hatları inşaatlarınının da bit
mesi gerekmektedir. Bunların normal inşaat süreleri 
5 yıldır. Bu işler için kamulaştırma dahil toplam 
2.3 milyar liraya ihtiyaç vardır. 

Soru 2. İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü 
tarafından İstanbul Belediyesi ve vilayet hudutları 
içersinde bulunan belediyelerin su sorununun halle
dilmesi için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

Cevap 2. İstanbul Sular İdaresi Genel Müdür
lüğü çok büyük -kısmı İstanbul Belediye hudutları 
içinde olan su dağıtım şebekesi ile diğer su tesislerinin 
işletilmesi, İslahı ve tevsii yanısıra, İstanbul Belediye 
hudutları dahilinde suyu bulunmayan büyük yerleşme 
sahalarına (Yeşilköy, Merter, İçerenköy, Ataköy, 
Kavacık . . . v. s. gibi) ve gecekondu bölgelerine 
yeni su şebekeleri döşemekte ayrıca gerekli isale 
hattı, su deposu, pompa istasyonlarını da inşa etmek
tedir. Yılda 250 - 300 milyon liralık yatırım yapa
rak 200 km. civarında boru döşemektedir. Çevre 
belediyelere ve birliklere ise toptan su satışı yap
makta ve bunların su projelerinde nazım rol oyna
maya çalışmaktadır. Avcılardan - Gebze'ye kadar 
olan sahanın su dağıtım sistemi anaprojesi hazırlan
mıştır. Halen Kâğıthane, Alibeyköy, Küçükköy, 
Ümraniye, Kocasinan belediyelerine ve Mahmutbey 
ve Kartal su birliklerine su temin edilmektedir. Ay
rıca Kemerburgaz Belediyesi içinde detaylı su projesi 
hazırlanmış olup tatbikatı için çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

Soru 3. İstanbul Sular İdaresi Genel Müdürlü
ğünün en büyük su tevzii merkezi bulunan Terkos 
Fabrikası Çatalca ilçesi hudutları içerisinde bulun
maktadır. Söz konusu su tevzii merkezinden su 
sıkıntısı çeken Çatalca Belediyesine ve Çatalca hu
dutları içerisinde bulunan diğer belediyelere su te
mini için yapılan çalışmalar ne durumdadır. Devlet 
Su İşlerince de bu konuda hangi çalışmalar yapıl
maktadır? 

Damoc projesinin uygulanması ne safhadadır? 
Su verilmeyen gecekondu semtlerine su verilmesi 

için hangi çalışmalar yapılmaktadır? 
Cevap 3. İstanbul ve çevresinin birinci kademe 

su kaynağı olan «Terkos Gölü - Alibey Barajı -
Ömerli Baraja» sistemi, Avrupa yakasında «Avcı-

j 1ar» dan Anadolu yakasındaki Gebze (dahil) Mar
mara sahil şeridindeki ve İstanbul Boğazının iki ya
kasındaki yerleşme bölgelerinin su ihtiyacını karşıla
mak üzere planlanmıştır. Bu üç kaynaklı sistemden 
halen daha çok palyatif tedbirlerle yararlanılmakta
dır. Sistemin anaüniteleri olan Ömerli ve Kâğıt
hane tasfiye tesislerinin 1978 yılı sonunda, Alibey 
Barajı inşaatının 1979 yılı sonunda, Sarayburnu -
Bahçelievler ve Ömerli (Emirli) - Kartal - Dragos isa
le hatlarının ise 1981 yılı içerisinde hizmete girebile
cekleri düşünülmektedir. Böylece K. Çekmece - Geb
ze arasındaki sahanın su ihtiyacının tam olarak kar
şılanması 1981 yılında gerçekleşmiş olacaktır. Çatal-

I ca kazasına bağlı Marmara sahil şeridindeki Büyük 
Çekmece, Mimarsinan ve Kumburgaz bölgeleri Bü
yük Çekmece Gölü tesisleri geliştirilene kadar ma
halli kaynaklar ve kuyulardan su temini zorunlulu
ğundadır. Çatalca Belediyesi ise bu sistemlerin dı
şında kalmaktadır. Büyük Çekmece tesisleri (Tussuz-
landırma, tasfiye, pompaj ve_ isale tesisleri) inşaatına 
DSİ Genel Müdürlüğünce 1978 yılında başlanılarak 
1982 - 1983 yıllarında ikmal edilmesi halinde anılan 
sahil şeridine bu kaynaktan su verilebilecektir. 

I Önergede Damoc prejesi diye adlandırılan pro
jeye göre uygulamanın hangi safhada olduğu sorul
maktadır. Adı geçen projeye göre İstanbul Bölge
sinin 1985 yılına kadar olan su ihtiyacının Terkos -
Alibey - Ömerli sisteminden besleneceği 1985 yılın
dan itibaren Küçük Çekmece ve bilahara B. Çekmece 
göllerinin hizmete gireceği planlanmıştır. Terkos -
Ömerli sisteminin ikmali ilk planlamaya göre gecik
mekle beraber süratli gelişme ve artan su ihtiyacı 
karşısında bu kaynakların 1985 yılma kadar olan 
ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılmıştır. Bu durumda Bü
yük Çekmece Gölü tesislerinin Damoc projesinde 
düşünülenden daha erken tarihe alınması zorunlu 
olmuştur. 

Şebeke borusu döşeme çalışmalarımızda büyük 
ağırlık gecekondu bölgelerine boru döşemesine veril
mektedir. Nitekim son 4 sene zarfında gecekondu 
bölgelerine 210 km. şebeke borusu döşenmiştir. Daha 

I fazla döşeme olanaklarımız mevcut olmasına rağ
men maddi sorunların yanısıra boru ve boru bağlan
tıları için gerekli kurşun temininde karşılaşılan güç
lükler kapasitemizi sınırlamaktadır. Bu ameliyelerin 
yanı sıra birçok gecekondu bölgelerine de tanker
lerle su taşınarak vatandaşlara tevzi edilmektedir. 

Mustafa Kılıç 
I Devlet Bakanı 
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3. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, Araç 
TÖB - DER binasının Orman İşletmesi Müdürlüğün
ce onarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri ve Orman Ba
kanlarından sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydın-
lı'nın, yazılı cevabı (7/306) 

4 . 7 . 1978 
Millet Meclisli Başkanlığına, 

Aşağıdaki sorumun içişleri Balkanı Sayın İrfan 
Özaydımh ve Orman Bakana Sayın. Vecdii îman tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması hususuna 
müsaadeferinıizi arz ederimi. 

Saygılarımla. 
Kastamonu Miîletivekil 

'Fethi Acar 

Kastamonu ili Aıraç îlçesindie yayın yapan «Araç 
Adalet» Gazetesinin 16 Haziran 1978 tarih ve 164 
ncü sayısında yer aldığı üzere, takriben (9 - 10) Ha
ziran günlerinde bir şahısa ait olan ve halen 
TÖB - DER'in ikâmet ettiği 'bina, Araç Orman işlet
mesi Müdürlüğüne ait teçhizat ve personelle gece sa-
atilerinde (badana - sıva yapıldığı ifade edilmektedir. 

1. Bu işlem için talimat kimin tarafından ve
rilmiştir? 

2. Talimat veremler ve ilgililerle, sorumlular hak
kında soruşturma yapılmakta mıdır? 

TC 
Içişîeırti Bakanlığa! 

Mer id. Gn, Md, 
Şb, Md, : 420.1114/6450 

1'6 . 10 1978 

Konu j Kastamonu MMetivekii Sayın Fethi 
Acar'ın, yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 2.10.1978 gün ve Genel Sekreterlik Kanun

lar Müdürlüğü 7-306-2190/11958 sayılı yazı. 
Kastamonu Milletvekili Sayın Fethi Acar'ın, tara

fımdan yazılı olarak cevaplandırılması isteğiyle Baş 
karalığınıza sunduğu soru önergesi üzerine yaptırılan 
incelemede; 

Kastamonu ili Araç ilçesi TÖB - DER binasının, 
Orman işletmesi Müdürlüğünce onarıldığı konusunun 
ilçede yayınlanan Adalet Gazetesinin 16.6.1978 tarih 
ve 164 sayılı nüshasında ileri sürüldüğü ve yine aynı 
gazetenin 30.6,1978 günlü ve 165 sayılı nüshasında 
ise sözü edilen 'binanın onarjilmasıyla Orman işletme
sinin hiçbir 'ilgisinin bulunmadığının açıklandığı, 

Ayrıca adı geçen işletme Müdürlüğünün emrin
de badana ve iboya işini yapabilecek bir ustanın olma

dığı, haberin kasıtlı yazılmış olduğu ve gerçeği yan
sıtmadığı 'anlaşılmıştır. 

Arz ederini. 
îrifan Özaydınlı 
içişleri Bakam 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars'ta 
kuraklığa karşı alınacak tedbirlere ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık ve Ulaştırma Bakanlarından sorusu ve 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler 
ile Ulaştırma Bakanı Vekili Mete Tan'ın yazılı ce
vabı. (7/310) 

,7.7.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
ile Ulaştırma bakanlarının yazılı olarak cevaplandır
malarına ilişkin işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 
Kani Milletvekili 

Doğan Arash 

Seçim bölgem olan Kars ve ilçelerinde beklenen 
mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi, yem bitkileri' 
ile hububat verimini büyük ölçüde etkilemiştir. Yap
tığım incelemelerde gözle görülür haldeki durum şöy
ledir: 

Kars ve ilçelerinde kuraklık, bölge halkını 1961, 
1965, 1969 ve 1973 yıllarında, yaşanan sıkıntıdan da
ha çok sarsacaktır. 

Tarihlerini belirlediğim yıllarda, o zamanın sorum-
lulannca zamanında ve geçerli önlemler ise alınma
mıştır. Bu ihmalin sonucu olarak, bölge halkı felaket 
boyutlarına ulaşan kuraklığı, tüm acı sonuçlarıyla ya
şamıştır. 

Şimdi, Hükümdün konuya.gerçekçi yaklaşımla sa
hip çıkacağı inancının işareti, yemeklik buğday ko
nusunda görülmüştür. Nitekim ekmeklik buğdayın 
Toprak Mahsulleri Ofisince köyde yaşayan yurt
taşlara da tahsisi, yöre halkına dönük köklü bir ön
lem olmuştur. 

Görülüyor ki; ot, saman ve küsbe gibi hayvan yemi 
konusunda da geçen yıllardan farklı önlemlere baş
vurmak kaçınılmaz bir sorumluluk olarak ortaya çık
maktadır. Şöyleki; geride bıraktığımız yıllarda da gö
rüntü olarak bazı önlemler alınmış, Devlet Demiryol-
larınca indirimli tarifeli vagon tahsisleriyle bölgeye 
hayvan yemi taşınması yoluna gidilmişti. Ne var ki, 
o günkü uygulamayla gerçek ihtiyaç sahibi köylüler 
değil, aracı tüccar korunmuştu. Çeşitli bölgelerden 
Demiryollarının sağladığı ucuz taşıma tarifesiyle tüc
carlar tarafından Kars'a getirilen hayvan yemleri, 
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muhtaç köylüye yüksek fiyatla satılmış, Devletin sağ
ladığı olanaklarla, bir kısım kişiler, köylünün sırtın
dan milyonları kazanmışlardı.. Bu uygulama, buna
lımı daha da artırmış, pahalılaştırılan yemle besi ya
pamayan Kars köylüsü, hayvanını yok fiyatına satmak 
zorunda kalmıştı. 

IBugün de kuraklıkla başbaşa kalan Kars köylüsü 
için, geçmişteki acı deneyleri yaşatmadan alınması 
zorunlu önlemlerden; 

1. Devlet Demiryollarının, bölgeye hayvan yemi 
'taşınmasında indirimli tarife uygulanması, 

2. Devlet Üretme Çiftliklerinin ihtiyaç fazlası 
ot ve samanı ile şeker fabrikaları, TARÎŞ ve Çuko-
birlik gibi kuruluşların üretim artığı olan küsbelerin 
kuraklığın başladığı bölgeye sevkedilmesi, 

3. Devlet Demiryollarının sağlayacağı indirimli 
tarifeden taşımayı bütünüyle Toprak Mahsulleri Ofi
sinin yapması; bu yolla sağlanan hayvan yemi, köy
lüye TMO'nce aracısız intikal ettirilmesi, 

Bakanlığınızca düşünülmekte midir? 
ıGıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı ile Ulaştırma 

Bakanının konuya ilişkin cevaplarını rica ederim. 

TC 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 26 . 10. 1978 

Bakanlığı 
Özel Kalem Md. 

Sayı : 3651 

Konu : Sayın Doğan Araslı'nın soru 
önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 10 . 1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/310-2214/12077 sayılı yazı. 
Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından; 

Kars'ta kuraklığa karşı alınacak tedbirlere ilişkin ola
rak; Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi 
cevabının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı'nın Kars'ta 
kuraklığa karşı alınacak tedbirlere ilişkin olarak 

Bakanlığımıza yöneltiği yazılı soru önergesi cevabı 
Toprak Mahsulleri Ofisince Doğu Anadolu Böl

gesinde Kars ili dahil kuraklıktan zarar gören çiftçi 
ve hayvan yetiştiricilerinin yemeklik ve yemlik hubu
bat ihtiyacını karşılamak üzere bir program hazırla
narak yürürlüğe konulmuş bulunmaktadır. Bu prog-
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rama göre Erzurum Bölgesi TMO iş yerlerine 30 000 
ton arpa, 84 500 ton buğday, 1 300 ton kepek sevk 
edilmektedir. Bu grup içinde Kars iline sevk edilecek 
miktarlar ise 6 000 ton arpa, 37 000 ton ekmeklik 
buğday ve 650 ton kepektir. 

Bunun dışında : 
1978 yılında çeşitli tabii afetlerden zarar gören 

başta Kars olmak üzere bilhassa Doğu Anadolu ille
rini içine alan 90 milyon lira yemeklik 310 milyon 
lira da yemlik olmak üzere toplam 400 milyon lira
lık yardım kararname taslağı hazırlanarak Başbakan
lık Devlet Planlama Müsteşarlığına sunulmuş olup, 
kararname taslağında belirtilen yemekliğin 66 milyo
nu yemliğin 275 milyonu Kars iline aittir. 

1. Devlet Demir Yollarından bu bölgeye indirim
li tarife uygulanması için Ulaştırma Bakanlığına du
rum, 4 . 9 . 1978 tarihinde intikal ettirilmiş olup, 
söz konusu kararname çıkarılarak yürürlüğe 9 ncu 
ayın içinde girmiştir. 

2. Devlet Üretme Çiftlikleriyle Kars Valiliği 
görüş birliğine varmış olup, Kars Teknik Ziraat Mü
dürlüğü Döner Sermayesiyle alacağı sap ve samanı 
Kars çiftçisine intikali sağlanacağı bildirilmiştir. 

3. Toprak Mahsulleri Ofisi elindeki arpa ve 
benzeri kesif yemleri aynı yolla taşıyarak muhtaç 
çiftçiye intikalini sağlayacaktır. Ancak kaba yemlerin 
temini ilgili kuruluşça imkânsız olduğundan çiftçi 
veya köy mutemetlerinin ihtiyaç komisyonlarından 
alacağı belgeleri yemi temin ettiği bölgedeki istasyonu 
göstermek suretiyle naklini yapabileceği söz konusu 
kararnamede belirtilmiştir. 

TC 
Ulaştırma Bakanlığı 17.10.1978 

Başmüşavirlik 
Sayı : 234-22788 

Konu : Sn. Doğan Araslı'nın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : 2.10.1978 tarih ve 7/310-2214/12077 sayılı 

yazınız. 
Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından 

Başkanlığınıza sunulmuş bulunan Kars'ta kuraklığa 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin 7.7.1978 tarihli ya
zılı soru önergesinin Bakanlığımızı ilgilendiren kı
sımları incelenmiş ve bu konuda yapılan işlemler aşa
ğıda açıklanmıştır. 

1978 yılı Doğu ve Güneydoğu Anadoluda kışın 
uzun, ilkbaharın soğuk ve yaz aylarının da kurak 
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geçmesi nedeniyle, bazı bölgelerde sıkıntı olduğun-
dan yemeklik ve yemlik ihtiyacının karşılanabilmesi 
amacıyla yurdumuzun zarar görmeyen diğer bölge
lerinden (Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Er
zurum, Erzincan, Elazığ, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, 
Mardin, Muş, Malatya, Sivas, Siirt, Tunceli, ve Van) 
il ve ilçelerine veya bu il ve ilçelere en yakın demir
yolu istasyonlarına trenle yapılacak taşımalarda uyul
ması zorunlu koşullar ile uygulanacak indirimli ta
rifeler saptanmış ve bu konuda yapılacak işlemlere 
mütedair (15.8.1978 tarihli ve 7/16141 sayılı) Bakan
lar Kurulu Kararı (19.8.1978 tarih ve 16382 sayılı) 
Resmi Gazetede; (22.9.1978 tarih ve 7/16491 sayılı) 
Bakanlar Kurulu Kararı ise (30.9.1978 tarih ve 16420 
sayılı) Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konul
muş bulunmaktadır. 

Bilgilerinize saygı ile arz ederim. 
Dr. Mete Tan 

Ulaştırma Bakanı V. 

5. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Kars 
Et Kombinasının ilçelerde erken alım için örgütlen
mesine ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. (7/311) 

28,7.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
gerekli işlemin yapılmasını rica ederim. 

Saygılarımla^ 
Kars Milletvekili 

Doğan Araslı 

Bu yıl Kars'ta il çapında beklenen mevsim yağ
murlarının gerçekleşmemesi, bölgede geniş çapta ku
raklığa yol açmıştır. Hububatın yanı sıra hayvan ye
mi konusunda da ortaya çıkan darlık, hayvan üre
ticisi Kars köylüsünü çok zor duruma düşürmüştür. 
Yem bulamadığı için elindeki hayvanını satmak zo
runda kalan küçük çiftçi, ulaşım zorlukları nedeniy
le Kars il merkezindeki et kombinasına çoğu kez gi-
dememekte, hayvanını köye gelen ya da ilçe merkez
lerinde faaliyet gösteren bazı aracılara düşük fiyatla 
kaptırmaktadır. Kuraklık nedeniyle hayvan dökümü, 
beklenen süreden erken başlayacaktır. Bu nedenle 
şimdiden et kombinasının ilçe merkezlerinde hayvan 
alımı için örgütlenmesinde üretici köylü yönünden 
büyük yararlar vardır. Kombinanın ilçe merkezlerin
de ekipleriyle hayvan alımını başlatması halinde; 
bir kısım aracıların, zor durumda bulunan üreticiyi 
istismarı önlenecektir. Ayrıca, hizmetin köylünün 

ayağına götürülmesi gibi hakça bir uygulamanın ger
çekleştirilmesi Bakanlığınızca düşünülmekte midir? 

Bakanın bu konudaki cevabının tarafıma bildiril
mesini rica ederim. 

TC 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanüğı 26 s 10 . 1978 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 3652 
Konu : Sayın Doğan Araslı'nın soru 

önergesi, 
Miltet Meclisi Başkanlığına 

îlgi : 2.10.1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/311-2234/12596 sayılı yazı. 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı tarafından; 
Kars Et ve Balık Kurumunun ilçelerde erken alım 
için örgütlenmesine ilişkin olarak; Bakanlığımıza yö

neltilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha ola
rak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ede
rim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı'nın Et ve 
Balık Kurumu Hayvan Mubayaalarına ilişkin olarak 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesi cevabı. 

1. Doğu illerimizi, özellikle Kars ve yöresini et
kisi altına alan kuraklık nedeniyle Kars Kombinamız 
diğer kombinalardan işçi gönderilmek suretiyle tak
viye edilmiş ve kapasitesi artırılmıştır. 

2. Sıkışık anlarda Kars Kombinasının çift var-
diye sistemiyle çalışması temin edilmiştir. 

3. Kombinalarımıza kuraklık bölgelerinden geti
rilecek hayvanların öncelikle satmalınması için tali
mat verilmiştir. 

4. D. Demiryolları ile temas kurularak hayvan 
arzının Kombina kapasitesini aşması hallerinde fazla 
hayvanların diğer kombinalara şevki için katar tahsisi 
temin edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen önlemler kısa sürelidir. Ancak 
bölgeler Şeker Şirketi ve TMO kantarlarından yarar
lanma olasılığımızın bulunmaması, ve eleman yeter
sizliğinden bu yıl anılan bölgede alım heyetleri oluş
turulamamıştır, 

Ancak 1979 yılında hayvancılığın yoğun olduğu 
bölgelerde 35 geçici alım merkezi açılması için prog
ram çalışmaları sürdürülmektedir. 

Bu çalışmalar sonunda yörede belirli yerlerde yer
leşik kantarlar tesis edilecek ve döküm zamanları ku-
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rumumuza ait bu kantarlardan geçici alım heyetleri, 
tarafından kasaplık hayvanlar üreticinin ayağından 
alınacaktır. 

6. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlının, 
Adana - Karataş ilçesi Hurmaboğazı Dalyanının ki
ralanmasına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/319) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Maliye Bakanı Sayın Ziya 

Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mehmet Halit Dağü 
Adana Milletvekili 

Adana ilinin Karataş ilçesi hudutları içerisinde 
bulunan Hurmabağazı ismi ile maruf Dalyan kiracısı 
Dalko Kooperatifi ile sözleşme süresinin sona er
mesi üzerine, ilçede halen müseccel iki balıkçılık ko
operatifinin bulunması ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu gereğince, dalyanın bu kooperatiflere müş
tereken veya aralarında yapılacak artırma ile mün
feriden kiralanması mecburiyeti nedeniyle, adı geçen 
ilçe Mal Müdürlüğü her iki kooperatife «müştere
ken kiralamalarını» teklif etmiş fakat kabul edilme
mesi üzerine tebligat esaslarına uyularak yaptığı iha
le muhammen bedel 900 000 TL. olmasına rağmen 
1 500 000 lira veren ve ihaleye tek başına iştirak eden 
Balko üzerinde 30 . 6 . 1978 tarihinde kalmıştır. 

Fakat Maliye Bakanlığı 10 . 7 . 1978 tarihinde 
hukuk devletinde eşine az rastlanır bir tatbikatla bir 
tel emri göndermiş «ihaleye yalnızca Balko Koope
ratifinin iştirak ettirildiğini ve bu kooperatifin yö
netmelik şartlarım taşımadığının tespit edildiğini 
İ 500 000 TL. adına yapılan ihalenin feshini, Balko 
Kooperatifinin balıkçı üyelerinin sözleşme öncesi ve
ya sözleşme sonrası başvurmalar halinde Dalko Koo
peratife kabulü şartıyla ihale bedeli üzerinden kira
lamak isteyip istemediklerini Dalko Kooperatifine 
derhal tebliğini, kiralamak istedikleri takdirde bir 
yıl süreli sözleşme düzenlenmesini istemişlerdir. 

Bu yetmiyormuş gibi DSt araçları ile dalyanın 
denizle irtibatını sağlamak ve ayrıca Ceyhan Nehrin
den gelen bir sulama kanalı ile irtibatı temin için 
çalışmalara başlanmıştır. 

1. Bakanlığın ihaleyi fesih yetkisi, 2490 sayılı 
Kanunda olmadığına göre bu salâhiyeti «Doğa kanu
nundan mı» almaktadır? 

2. Dalko Kooperatifinin Başkanı CHP ilçe Baş
kanının amca çocuğu olması, DSl araçlarının kulla
nılmasına bir neden midir? 

3. Balko Kooperatifindeki müstahsili Dalko 
Kooperatifinde toplama gayretleri güdümlü koope

ratifçilik amayışının bir gereği midir? 
4. Kooperatifçiliği CHP'nin bir yan kuruluşu 

olarak mı mütalaa edilmeye başlanmıştır? 
5. CHP idarecilerinin arzularına ram olmayan 

ve bu sebeple 6 ay evvel geldiği Karataş'tan başka 
yere tayini çıkarılan Mal Müdürünün tayininin tas
hihi düşünülecek midir? 

6. Bu konudaki emirlerden haberi olmadığına 
inanmak istediğimiz Sayın Bakan, belirtilen hukuk 
dışı işlemi iptal ederek müsebbipleri hakkında kanu
ni takibat yapacak mıdır? 

TC 
Maliye Bakanlığı 27.10.1978 

MİLE: 3363-14/78.Şb.4/3 Md. 
3Ö485 

Ankara 
Konu : Hurmaboğazı 
dalyanı Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü 2 , 10 , 1978 günlü 

7/319-2280-13235 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekili Mehmet Dağlı'nın; Karataş 

llçesî sundan dahilinde bulunan Hurmaboğazı Dal
yanının kiraya verilmesi işlemine ilişkin yazriı sora 
önergesi incelendi. 

il., Hurmaboğazı dalyanının; Karataş ilçesinde 
kurulan ve yapılan bir aylık ilan süresi içerisinde baş
vuruda bulunmuş kooperatifler arasında, 1380 sayılı 
Yasaya dayalı olarak yayınlanan Su Ürünleri istihsal 
Yerlerinin Kiraya Verilmesine ilişkin Yönetmeliğin 9 
ncu maddesi hükümleri uyarınca komisyonca takdir 
ve itespit edilen senelik 9GÛ 0OÖ Ura üzerinden 1 yıl 
süreyle kiraya verilmek üzere açık artırmaya çıkarıl-1 

ması 19.6.1978 günlü 3363-14/16974 sayılı yazımızla 
Karataş Kaymakamlığına tebliğ edilmiştir. 

Karataş Kaymakamlığından (Malmüdürlüğü) alı
nan 30.6.1978. günlü 4.381 ve 282 sayılı yazılarda; 

30.6 .1978 Cuma günü saat 10.0O*da yapılacak' 
ihaleye Sınırlı Sorumlu Karataş DALKO Su Ürün
leri Kooperatifi ile Sınırlı Sorumlu BALKO Karataş 
Balıkçılık istihsal ve Satış Kooperatifinin davet edil
diği, DALKO Kooperatifinin ihale komisyonuna iti
raz dilekçesi vermek suretiyle ihaleye katılmadığı ve 
ihalenin seneliğine (I-500 OOlöj) bir milyon beşyüzbin? 
lira teklifte bulunan BALKO Kooperatifine yapıldığı 
bildirilerek ihalenin tasdiki istenilmiştir, 
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Bakanlığımızca isabetti! bir karara varılabilmesi 
için ihale konusu Bakanlığımız denetim elemanına 
incelettirilmiş verilen raporda; BALKO Kooperatifi' 
üyelerinden bazılarının yasal koşulları taşımadığı be
lirtilerek Hurmaboğazı dalyanının yönetmelik koşul
larını taşıyan DALKO Kooperatifine kiraya verilme
sinin uygun olacağı önerilmiştir. 

Bunun üzerine BALKO Kooperatifine yapılan iha
le fesh edilerek BALKO Kooperatifinin balıkçı üye
lerinin kooperatife kabulü koşulu ile yıllığı (1 500 000) 
bir milyon beşyüzbin liradan DALKO Kooperatifine 
avlak yerini kiralamak isteyip istemediğinin tebliği 
ile kiralamaya yanaşmaması halinde 2490 sayılı Ya
sanın aritırma koşullan uyarınca ihaleye çıkarılması 
mahallinden istenilmiştir. 

Karataş Kaymakamlığından alman 9.8.1978 gün-
Ki 4/391 sayılı yazıda; (1 500 000) bir milyon beşyüz
bin lira bedelle 3.8.1978 tarihinde DALKO Koope
ratifi ile (1) yıl süreli sözleşme düzenlendiği ve av
lak mahallinin ilgililere teslim edildiği bildirilmiştir. 

2. Uygulamada, kooperatif başkanı ve yöneti
cileri dle diğer üyelerinin mensup olduğu partiler esas 
alınmayıp kooperatiflerin yasaların aradığı şartlan 
taşımadığı hususları gözönünde bulundurulmaktadır. 

3., BALKO Kooperatifinin balıkçı üyelerinin 
DALKO Kooperatifine girmelerini sağlama, geçimi
ni balıkçılıktan temin eden üyelerin mağduriyetlerinin 
önlenmesi için düşünülmüş bir çaredir. 

4. Karataş Malmüdürü Salim Makas Adana Va
liliğinin 21.8.1978 günlü 235 sayılı yazısı ile, huzurlu 
bir çalışma ortamı sağlanması için illeri dışında bir 
göreve naklinin istenmesi üzerine 12.9.1978 tari-« 
hinde Çekerek (Yozgat) Malmüdürlüğüne atanmıştır. 
12.9.1978 tarihinde yeni görevine de başlamış olan 
adı geçenin şimdilik başka bir göreve nakli1 düşünül
memektedir. 

Bilgilerine arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Zıya Müezzinoğlu 

7. — Urfa Milletvekili Salih özcan'm, Ur fa ZDK 
Ziraat Aletleri Fabrikasında . islerine son verilen iş
çilere ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı. (7/320) 

24.8.1978 

Millet Meclisi Başkanlığına 
îzah edeceğim hakJiseler sebebiyle, izahatımın so

nundaki sorularımın İçtüzük gereğince Sayın Gıda-
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I Tarım ve Hayvancılık Bakanı tarafımdan yazılı ola
rak cevaplandırılmasını rica ederim. 

I Saygılarımla. 
Urfa Mflletvekü 

Salih özcan 

Hadise şudur: 
I Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Urfa 

ZDK Ziraat Aletleri Fabrikasında dokuz işçinin ak-
tfru, işveren, toplu sözleşmenin 56 ncı maddesine gö
re feshetmiştir. Yapılan fesih tamamen kanunsuz ve 
yolsuzdur. Çünkü, adı geçen fabrikadan bir işçinin 
çıkarılması gerek toplu iş sözleşrnesinlin 56 ncı mad-

I desi ve gerekse İş Kanununun 17 nci maddesine göre 
ancak disiplin kurulu karan ile mümkün olabilmek
tedir, 

I Mltekim daha önce aynı sekide bazı işçiler fab
rikadan atılmak istenmiş, bunun üzerine Genel Mü
dürlük fabrika müdürüne, öncelikle disiplin kurulu 

I kaırannın uygulanmasını bir yazı ile bildirmiştir. Ya
pılan yeni kıyım hareketinde, fabrika müdürünün, 
Genel Müdürlüğün emir ve talimatlarına uymayarak 

I ve de Toplu İş Sözleşmesinin ve İş Kanununun âmir 
I hükümlerine riayet etmeyerek açıkça kanun ve söz-
I leşmeyi çiğnediği ortada'dır. Fabrika müdürü bu ha-
I roketi ile sadece EcevJt İktidarının hâkim kılmaya ça

lıştığı siyasi anlayışa uygun olarak zulüm, baskı ve 
kanunsuzlukla, kendi siyasi görüşünde olmayan işçileri 
ve sendikaları ezmek ve yok etmek istemektedir. Yani 

I fabrika müdürü ya benden olursun, ya da kimseden 
yana olamazsın demek istemektedir. Bu kanaatimizi, 

I işçi kıyım hareketine takaddüm eden hadiseler teyid 
I etmektedir. Şöylefci: Cuma namazlarını şehirde kıl-
I mafc zorunda bulunan işçiler, bir seferinde trafik sı-
I kısıklığı sebebiyle işlerine 10 dakika gecikince büyük 
I 'bir infial göstermiş, göz dağı vermek amacıyla bütün 
J fabrika personeline ihtarda bulunmuştur. Baskılarına 
I önce fabrikadaki mescidi kapatmak tehdidiyle başla-
I yan müdür, beri yandan işçilere ve dine küfrederek 
I geldiği makama layık olmadığını göstermiştir. Gece-
I leri içkili olarak fabrikaya gelen müdür, elinde silahla 
I işçilere hakaretler ve ağza alınmayacak küfürler et-
I mistir. Ve hızını bununla da alayamarak 9 işçinin işi-
I ne son Vermiştir. 

Bu hadiselerin akabiride 17.8,1978 Perşembe günü 
I saat 12.0D'de vilâyet binasından çıkıp arabasına bin-
I diği sırada polis tarafından durdurulan Fabrika Mü-
I dürü Hamit Karaçizmeli'nin üzeri aranmış, üzerinde 
I ve arabada bulunan fabrika mensubu Sinan Yıldız 
I isimli bekçinin üzerinde birer adet Çekoslovak yapısı 
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taJbanca bulunmuş, silahlar ruhsatsız olduğumdan aynı 
gün mahkeme kararıyla tutuklanmışlardır. 

Bütün bu olaylar karşısında sayın Bakandan şu so-
rukrımın cevaplandırılmasını istiyorum: 

1. İşten haksız ve kanunsuz çıkarılan bu işçiler 
hakkında neler yapılmıştır? 

2, Tekrar işe alınarak kanunsuzluğun giderilmesi 
için bir teşebbüs olmuş mudur? 

3< Fabrika Müdürü Haniît Karaçizmeli zamanın
da kaç işçinin işine son verilmiştir? Yerlerine yeni işçi 
alınmış mıdır? 

4J Ruhsatsız silah taşımaktan tevkif olunan Fab
rika Müdürü hala görevde mi sayılmakta, yoksa 
hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? 

TC 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 26 . 10 . 1978 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 3653 
Konu : Sayın Salih Özcan'ın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2 . 10 . 1978 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/320-2281/13246 sayılı yazı. 
Urfa Milletvekili Sayın Salih Özcan tarafından; 

Urfa Ziraii Donatım Kurumu Ziraat Aletleri Fabri
kasında işlerine son verilen işçilere ilişkin olarak; 
Bakanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi ceva

bının iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu say
gılarımla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı 

Urfa Milletvekili Sayın Salih Özcan'ın Urfa Zirai 
Donatım Kurumu Ziraat Aletleri Fabrikasında İşle
rine Son Verilen İşçilere İlişkin Yazılı Soru Önergesi 

Cevabı 

Konu incelendi : 
1. T. Zirai Donatım Kurumu işverenlerince ya

sal yükümlülüklere harfiyen uyalmakta olduğu işten 
haksız ve kanunsuz işçi çıkarılmadığı; ancak, bun
dan evvelki devrede alınmış olan bir kısım işçilerden 
hizmet akitlerindeki görevlerini yapmaları istenmiş, 
adı geçenlerin kendilerine verilen bu görevleri yap
mayacaklarını beyen etmeleri ve işyerinde huzuru bo
zacak tutum ve davranışta bulunmaları nedeniyle 
Urfa Fabrika Müdürlüğünce 11 işçinin kanuni yol
larla hizmet akitlerinin feshedildiği anlaşılmıştır. 

2. Adı geçenlerin tekrar işe geri alınmaları mev
zubahis değildir. 

3. İşin gereği olarak yeniden bir kısım işçinin 
işe alınması işe tabidir. 

4. Adı geçen, Fabrika Müdürü halen görevi 
başında olup, adli makamlarca, herhangi bir suç
luluk durumu belirlenmemiştir. 

VI. — TEŞEKKÜR, TEBRİK VE TEMENNİLER 

1. — Bazı yasaların Parlamentoda öncelikle gö
rüşülmesine ilişkin, TÜRK - İŞ'in temennisi. 

TÜRK - İŞ 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
Confederatıon Of Türkısh Trade 3 . 11 . 1978 

Uttions Confederatıon Des Syndıcats 
D'Ouvrıers De Turouıe Türkischer 

Gewerkschaftsbund 
Tlf (Phone) : 17 91 34 

Tıg (Cable) : Türkiş 
Yenişehir - Ankara 

Sayı (Ref) : 78-3908-12/3 
3,11-1978 

TBMM Başkanlığına 
Konfederasyonumuzun 24 Temel İlkesinden 12 

ncisi; «Adil bir vergi reformunun süratle yapılması, 

özellikle yüksek kazançlı büyük çiftçilerden yeterli 
vergi alınması, yoksul halka yük olan dolaylı vergi
lerin azaltılması, vergi ve servet açıklamasının Dev
lette yapılması konularında TÜRK - İŞ yetkili makam
lar nezdinde gerekli ve etkili teşebbüslerde buluna
caktır.» ilkesidir. 

Bu temel ilkenin doğrultusunda; 

I< Asgari ücret seviyesini ölçü alan en az geçim 
indirimi yasası ile, 

2. Az kazanandan az, çok kazanandan daha çok 
vergi alınmasını öngören vergi adaletini sağlayıcı 
kesin hükümler taşıyacak yasa ve kaynaktan tevkif 
edilemediği için milyarlara varan vergi kaybını ön
leyecek hükümleri içeren yasaların, 1 . 1 . 1979 tari
hinden itibaren uygulanmaya konulacak biçimde Yü-
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ce Meclislerden ivedilikle geçirilip kanunlaşması için 
tüm üye kuruluşlarımızca 200 000 işçiden imza top
lanmıştır. 

Yazımız ekinde altı klasör halinde sunulan 
200 000 civarında imzalı dilekçeler muvacehesinde, 
yukarıda açıklanan taleplerimizin yerine getirilmesini 

Anayasamızın 62 nci maddesi uyarınca önemle arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
Genel Başkan Genel Sekreter 

Halil Tunç M. Sadık Side 
EKİ : 6 büyük klasör içinde 200 000 imzalı di

lekçeler. 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

2 NCİ BİRLEŞİM 

2 . 11 . 1978 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sait Göker ve 

9 arkadaşının; ülkede şiddet olaylarını önleyemediği 
ve uyguladığı fiili sivil sıkıyönetim ile halkın özgür
lüklerini kısıtladığı iddiasıyla İçişleri Bakanı İrfan Oz
aydmlı hakkında, Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergenin gündeme alınıp alınmaya
cağı konusunda görüşme. (11/12) 

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

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

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VB MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada

şının, hayat pahalılığı konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/23) 

2. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

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

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

5.; — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisli İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca <bıir Meclis Araştırması açılmasına illi skin öner
gesi. (10/26) 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. — Muğla Milletvekilli Ahmet BuManlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümatin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşirötle ilgili tuıtumıu konusunda Anayasanın 
88 nci, M'iiet Medıiısi İçtüzüğünün 100 ve 10|1 nci 
maddeleri uyarınca ter Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

21. — Muğla Milleıtevkili Ahmet Bulidianli ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Mifct Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırmıası açıtaaısına ilişkin 
önergesi (10/39) 

22. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Mecl'is Araştırması açılmasına ilişkin önergesi -(101/40) 

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

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



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

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

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

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

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

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

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

2. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/24) 

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

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

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

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

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

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

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

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

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
jolis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle-
ine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 

'6/36) 
12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, İstan

bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
6/37) 

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

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

15. — Trabzon Milletvekili Kemal Cevher'dn, 
Fiskobirlik eski Genel Müdürü hakkındaki Damştay 
kararına ilişkin Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/41) 

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

17. _ Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/43) 

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

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

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

21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net İşleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü som önergesi. (6/59) 

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

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

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

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

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Türkiye Elektromekanlik Sanayi Anonim Şirketine 
ilişkin İşletmeler Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/64) 

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

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

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

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türkiye - Nato ilişkileri ile SSC Birliği Genel Kur
may Başkanının Türkiye'yi ziyaretine ilişkin Başba
kandan sözdü soru önergesi. (6/68) 

31. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Bakanlıkta açılan maiyet memuru sınavını kazanan 
bazı kişilere ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi. (6/69) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

52. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami haline getirilmesine 
ilişkin Devlet Bakanındım sözlü soru önergesi. (6/90) 

55. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurüarıyla ilgili beyanlarına ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

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

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

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

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

58. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlü'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

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

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

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

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

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

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

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

66. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Türk 
Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri ile ilgili 
beyanına ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

67. — Sivas Milletvekilli Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Urucami Müzesi soygununa ü'işkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/105) 

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

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

70. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçülkel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/108) 

71. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki laşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
mndan sözlü soru önergesi. (6/109) 



72. — Mardin Milletvekili AbdüJkadir Tirnurağa-
oğlu'nun, Mardin Ovasının sulanması ile ilgili çalış
malara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/110) 

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

74. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
22 Haziran günü televizyonda kullanılan bir cümle 
ye ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/112) 

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

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

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

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

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

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER tŞLER 
X I . — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl

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

2. — İsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

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

4. — Malatya, Merkez İlçesi, Ismetiye Mahallesi, I 
Hane 122/94, Cüt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir | 

oğlu Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer Öner11 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

13. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403 ncü maddesi
nin 2 ve 4 ncü bentlerinde değişiklik yapılmasına iliş
kin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/313) 
(S. Sayısı : 53) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

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

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

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

17. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7 s 3.1978) 

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

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

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

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

21. — Milli Savunma eski Bakanı îlhami Sancar' 
m, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisd S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24.4.1978). 

22. — Konya Milletvekili Şener Battal ile istan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihi : 
25 . 4 . 1978) 

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



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

24. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/1016) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

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

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

2j7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylütfğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları ra
porları. (£/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1978) 

28. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
si 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: 1,8 . 5 . 1978) 

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

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

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

32. — Tokat - Merkez İlçesi Sofyon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavakh'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) 

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

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

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

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına diadr kanun tasarısı ve Adıalıet Koımilsyoınu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair ikanun taısara»ı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (Ş. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

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



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

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

İ41. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın, 15 Ma
yıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Zi
raat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Taran, Orman ve Köy İş
leri Komisyonu raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) (Da
ğıtma tarihi: 19 . 6 . 1978) 

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara Mil 
letvefcili Semih Eryıldız'm, 1580 sayih Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İçişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19. 6.1978) 

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

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

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

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

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

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

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

49. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6.1978) 

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

51. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, îçel Milletvekili Süleyman Şımşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6.1978) 

52. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkmda kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğlu, Ankara 
Milletvekili 1. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili -Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Damştay ve Sayıştay üyeleri, Ana
yasa Mahkemesi raportör, Damştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki: 27. 6.1978) 

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

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

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

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

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

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

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

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

61. — Rize Milletvekili Yılmaz Baltan'ın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S. Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

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

63. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Yaşar Göç-
men'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/252) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkim Baş
bakanlık teskeresi ve Anayasa ve Adalet komııisıyonlaj-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı : 153) (Dağıtana tarihi : 20, , 9 . 1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayaısa ve Adalet komisyonla
rımdan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığımiin kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adakıt komisıyonla-
rımdan kurulu. Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yasama dokunulmazlığının kaldanlmiasıma ilişkim 
Başbakanlık 'tezkeresi ve Anayasa ve Adlalelt komisyon
larından kurulu Karma Komıisıyon raporu. (3/207) (S. 
Sayılsa : 156) (Dağıtma tarihi : 20. . 9 . 1978) 

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

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama dıokunulimazHığımm kaldırılmasına ilişkim Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Aldalelt komaisyomSa-* 
rından kumlu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayıısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 1978) 

70. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırtmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa va Adalet komisyonla-
rımdam kurulu Katma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtana tarihi : 20 . 9 . 1978) 

71. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaMrıknasına ilişkim Baş-
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bakanlık tezkerem ve Anayasa ve Adalet komisyonlia)-
rınıdan 'kurulu Kanma Komisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayası : 160) (Dağıtma tarihli : 20 . 9 . 1978) 

* 
72. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya

bama dokunulmazlığının kalldırılmasınıa ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağııtma (tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

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

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

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

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

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

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

80. — Denizli Milletvekili Ömer îhsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa*ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 2Q , 9 ,. 1978) 

81. — Uşak Milletvekili Galip Çetin'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/199) (S. Sayısı : 
170) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 , 1978) 

82. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/200) 
(S, Sayısı : 171) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 , 1978) 

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/194) 
(S. Sayısı : 172) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

84. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (S/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 . 1978) 

85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/145) 
(S. Sayısı : 174) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

86. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığınım kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

87. — Koraya Milletvekili Neamıdttkı Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/162) 
(S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

88. — ZlonguMafc Milleıtvekili Bülıenit Eceviıt'in ya
sama dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/163) 
(S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

89. — İsparta MIMefcvekiii Süleyman Deimürel'kı 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Kornişon raporu. (3/164) 
(S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

90. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 



91. — Zonguldak Milletvekilli Bülent Ecıevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması^ ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karıma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

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

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

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

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

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

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

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

İOO. — Samsun Milletvekili İbrahim Ethctm Ez-
gü'nün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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101. — Zonguldak M'illatvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu» Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

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

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

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

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

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

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

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

110. — Urfa Milletvekili Mehmet Afesıoıy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasınla ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis-



— 13 — 

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

111. — İçel MiltotvdkiJü Nazım Baş'ın yasama dto-
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S.; Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

112. — Adana Milletvekilli Haıs'an Cbrit'in yaısarna 
dokunulmazlığının kaldırılmasma ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

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

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

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

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

118. — Adana Milletvekilli Ahmbt Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişikin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

120. —- Konya M i'lfct vekili Necmettin Eribakan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-

ı bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/152) 
(S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

121. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
I bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon-
I larmdan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/153) 

(S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)-
I 122. — Hatay Milifeltvdcilıi Mehmet Sait Reşa'nan 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

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

123. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
j yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
I bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon

larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

124. — Ankara MiietveM'i Semih Enyııldız'ın ya-
I sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
I bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon

larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/260) 
(S. Sayısı : 213) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

125.— Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı -
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko-

I misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) ; 

126.' — Tokat Milletvekili Sermet Durmüşoğlu' 
I nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
I Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis

yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263) S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

127. — Tokat Millet vekili Sermet Durmuşoğlu'nun 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
ı bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla 
I rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/277) (S. 

Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
I 128. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama do

kunulmazlığımn kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 

i kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa-

I yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 



— 14 — 

130. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ye Adalet Komisyon- i 
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 1 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

131. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık I 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından I 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S. Sayısı : I 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

132. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa- I 
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba- j 
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla- 1 
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. I 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) I 

133. — îzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama i 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık I 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 1 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : I 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) I 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135. — Urfa Milletvekilli Celâl Paydaş'ın yasama I 
dokunulmazlığının kaldırılmasına 'ilişkin Başbakanlık 1 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku- I 
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : I 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

136. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- 1 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon- { 
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) j 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

137. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya- I 
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba- I 
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla- I 
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa- I 
yısı: 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

138. — Erzincan Milletvekili Nurettin Rarsu'nun I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon- I 
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) I 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

139. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin I 
Başbakanlık Tezkereci ve Anayasa ve Adalet Korniş- j 

yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: £0.9.1978) 

140. — îzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/104) 
(S. Sayısı: 229) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

141. — Balıkesir Milletvekili tlhan Aytekin'in ya
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili tlhan Aytekin'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/107) (S. Sa
yısı : 231) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

143. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 .9 . 1978) 

144. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

146. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş ba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla 
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115' 
(S. Sayısı : 235) (Dağıdna tarihi : 20 . 9 . 19/8) 

147. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'hT 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20|.9.1978) 

148. — Bursa Milletvekilli Kasım önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
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bakanlık: tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurukı Karma Komisyon Raporu 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

150. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma, tarihi : 2Q.9.1978) 

151. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — Zonguldak Milletvekili Kemaf Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılimasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtıma tarihi : 20.9.1978) 

153. — îzmür Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık: tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20,9.1978) 

154. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affma dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtıma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

155. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti HüMimöti ile inak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

IX 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümetli arasında Trakya Huldüidlu-
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 158. — 17 Mayıs 1977 tarihimde TrabMsgarpIta 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 
Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Bayıdırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

159. — 1İ; . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı istan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

160. — C. Senatosu istanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesinle (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçidi ııkiınci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası üâvesdı-
nıe ve aıynı Kamunun 8 ndi madldlesli'nıin tadiline müte
dair kanon teklifi ve Bayurtdkırlılk, İmar, Ulaştırana ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yası : 249) ((Dağıtana Itarihi : 20 . 9 . 1978) 

161.— 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kımda Kanunun başlığı öle 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ve ıhir geçidi madde eklenmesine dair 
(kanun Kasarası ve içişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayım : 250) (Dağıtana tariM : 
20.9.1978) 

# 
X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 

imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halik Sasyaüslt Cemahiriyesıi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi inşa ve Onanım Şirketi Kurulaması 
Hakkında Anlaşmaman Onaylanmasının Uygun ou-
Hunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komas/yorıları rapor
lar*. (1/134) (S. Sayışa : 251) (Dağıtana tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 163. — Tünkiıye Cumhuriyeti Hükıümeıti ülıe Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümetli Arasımda Hava Ul'aş-
tiırtmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihi Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Haflökında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları, (1/117) (S. Sayısı : 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 




