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ve içişleri Bakam irfan özaydmh'nm yazılı ce
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2. — Rize Milletvekili izzet Akçal'ın, Ri
ze - Çayeli bölgesindeki bakır madenlerine iliş-

Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlu, Ye
nimahalle lilçesindeki gecekondu yıkımı hakkında, 

Kars Milletvekili Bahri Dağdaş, Sarıkamış olay
ları hakkında ve, 

izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu da, son günlerde 
artan komünist faaliyetleri ve Atatürk düşmanlığı 
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Görevle yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Yüceler'e de Devlet 
Bakanı Ahmet Şener'in vekillik etmelerinin uygun 
görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
leri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın (6/97) esas 
sayılı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okun
du, sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

Bursa Milletvekili Ali Elverdi ve 10 arkadaşının; 
Gaziantep Cezaevinin anarşistlerce basılıp dört 
mahkûmun kaçırılmasında gerekli önlemlerti almadık
ları iddiasıyla içişleri Bakanı irfan özaydınlı ve 
Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında bir gensoru 
açılmasına ilişkin önergesinin (11/13) gündeme alın
ması, yapılan görüşmelerden sonra reddolundUi 

8 Kasım 1978 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.05'te son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
Raşkanvekili Adana 

M. Şevket Doğan İ. Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaatlı 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERt : Halil Karaarh (Bursa), İsmail Hakkı Öztorun (Adana) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 4 ncü Birleşimini açıyorum^ 

II. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

/. — Artvin Milletvekili Hasan Ekincinin, Muş 
Valisi hakkındaki gündem dışı konuşması ve Yerel 
Yönetim, Bakanı Mahmut Özdemir'in cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyenler vardır. 
«Muş Valisi ile ilgili gündem dışı söz rica edi

yorum/ 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Artvin 
Hasan Ekinci» 

Buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ekinci, süreniz 5 dakikadır efendim. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkan, sayın 

milleltvekilleri; 
Ecevit Hükümeti dernekler iktidarından sonra ye

ni ikttidarların Türk siyasi hayatına, devlet haya
lımıza ortak edildiğini ibretle görmekteyiz. Her vatan
daş gibi Hükümet boşluğunu gören sayın bakan eş
leri ve Cumhuriyet Halk Partisinin Kadın Kolları 
Genel Başkanı, bu örgüt mensubu hanımlar yurt sat
hında deneitlemelere çıkmışlardır. 5.10.1978 tarihinde 
bu denetleme heyetinin yolları Muş iline düşmüştür; 
ama bu gelişleri çalışkan, sevilen Devletin Valisini 
alıp götürmüştür. 

Yerel Yönetim Bakanı Sayın Mahmut Özdemir'in 
eşi ve Cumhuriyete Halk Partisi Kadın Kollan Genel 
Başkam Güler Hanım ve beraberindeki 15 - 20 kıişıi-
lik örgüt mensubu hanımlar, Muş Valisi Rasim Gez
mişi ön teftişe tabi tutmuşlardır. Maalesef, Devletin 

BAŞKAN — Sonradan gelen sayın üyeler lütfen 
Başkanlığa birer tezkere yazsınlar efendim. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ş valisi bunlardan başarısız bir not almıştır. Çünkü, 
/ Muş Devleit Üretme Çiftliğinde sadece Başbakanın 

Eşi ile Bakanın eşinin kalabileceğinin, bunun dışında
ki CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP ör
güt mensubu hanımların, ^evlet Üretme Çiftliğinde 
misafir edilemeyeceğinin ifade edilmesi, hele gezile
rinde Bakan eşi ve Kadın Kolları üyesi hanımefen
dilere eskortun (escorte) sağlanmaması bardağı taşı
ran son damla olmuştur. 

Evet, bu valinin Muş'tan gönderileceği haberi ge
ceden bakan eşleri tarafından yayılmıştı; ama bu da 
yetmemiş; önce Yerel Yönetim Bakanı hesap sorma-

ı lıydı. Devlet Üretçe Çiftliğinden çıkıp otele yerleşen 
heyet, Muş Valisi ile ilgili ön denetim raporunu er
tesi günü Muş'a gelecek Yerel Yönetim Bakanına 
çoktan iletmişti bile. Her şeyden habersiz Devletin 
valisi, Devletin gücü, Muş İlinde Devlett otoritesinin 
ve saygınlığının temsilcisi Vali Rasim Gezmiş, il hu-

ı dudunda foafr görevi yerine getirmek için Yerel Yö
netim Bakanını beklemektedir. 

* İktidarın Yerel Yönettim Bakanı, kendisini karşı
lamaya gelen Muş Valisinin makam arabasına biner 
binmez, hal hatır sormadan, yol boyunca Devlete ait 
makam arabasında şoförünün, polisinin yanında; 

ı «Sana hesap soracağım» diyerek söze başlıyor. Muş 
1 Valisi Rasim Gezmiş'in suçu ağırdı; çünkü, Muş'a 

kendisinden önce giden eşine ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Kadın Kolları Başkanıyla partili haramlardan 

ı .oluşan heyete gereken ilgili göstermemiştir. Yeterli 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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koruma önlemleri aldırmamıştır, örgüt mensubu ha
nımefendilere eskort sağlamamıştır ve, nihayet Devlet 
Üretme Çiftliğinde yatırmamış, otelde yatmalarını tav-
siyd etmişitir. İşte suçu bu. 

Bu nedenle Devletin valisi, makam arabasında 
hesap veriyor. Vilayete kadar sabredemeyen Bakan, 
bunun hesabını arabada görüyor. Vilayet makamına 
uğramadan doğru Zekgök Oteli'nin kapsına gidilir ve 
Sayın Mamhut Özdemir, otelin önünde bekleyen Cum
huriyet Halk Partisi İl Başkam ve örgüt üyelerini Va
li Rasim Gezmiş'e göstererek: «Benim buradaki tem
silcilerim bunlardır, sizin burada bulunmanıza gerek 
yoktur.» 

Devletin Valisi Rasim Gezmiş'in saygınlığı, vali
lik makamının zedelenmesi halkın önünde hazin ol
muştur* (AP sıralarından «Yazıklar olsun» sesleri.) 
Ertesi günü Yerel Yönetim Bakanı ve heyet Muş mer
kez köylerini ve Varto'yu ziyaret edeceklerdi; ama, 
devletin valisini Yerel Yönetim Bakanı yanına bile 
almamıştır. Muş Cumhuriyet Halk Partisi Jl Başkanı 
ve örgütü aylardır Rasim Gezmiş'i Başbakana, İçiş
leri Bakanına defalarca şikâyet etmişlerdir. Çünkü, 
Vali Kümbet köyündeki hazine arazisini iki köy muh
tarlığına 100 bin TL.'sına kiraya vermiştir, ama İl 
Başkanı CHP örgütü mensuplarına 201 bin TL.'sı kar
şılığında kiraya vermek için baskı yapmış, sonuç ala
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen toparlayınız 
efendim, rica ediyorum. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim., 

Vali Rasim Gezmiş, bunları yerine getirmediği için, 
giderek baskılara, tehditlere maruz kalmıştır. CHP 
örgütünün çikâyetlerinden dolayı döıft defa müfettiş 
gönderilmiştir; hiç bir usulsüzlüğü tespit edilememiş
tir. 

Hele, Zengök Oteli'nin 6-7 bin liralık, Sayın Rah
şan Ecevit ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı, ör
güt üyelerinin faturalarının İl Daimi Encümen Top
lantısında savurganlık addedilerek reddedilmesi her şe
ye yetmiştir. 

(BAŞKAN — Sayın Ekinci, toparlayınız efendim. 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bütün bunları, 

devlettin valisi belgelerle açıklıyor ve belgelerle orta
ya koyuyor. 

Kişiliğinin ve dolayısıyla valilik müessesesinin da
ha fazla yıpranmasına tahammül edemeyen Rasim 
Gezmiş, -ki Cumhuriyet tarihimizde ilk defa bir 
vali kendisinin valilikten alınmasını istemiş - kendi 

kendisini merkez valisi yapmıştır. Bu haysiyetli dav
ranış, kamuoyunda büyük yankılara vesile olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ekinci lütfen toparlayınız, lüt
fen. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Bu Hükümet, gi
derek kendini bitirebilir, bitirmiştirde; ama Devleti 
bitirmeye hakkı yoktur, buna gücü de yetmeyecektir. 

Saygılarımla. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ

DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yerel Yönetim Bakanı Sayın Matı* 
mut Özdemir, buyurun efendim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, değeri milötvetoili 
arkadaşlarını; 

Sayın Hasan Ekinoi'niin konuşmasını izledim. Sa
vunmak ıtetedıiği Sayın Vali için fazla söz söylemeye 
gerek görmüyorum. (AP sıralarından «Vah, vah» 
şeşleri) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Söyleyecek sözünüz 
yok kî. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Devamla) — Eğer, bir paırtinıin milletvekili. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Belgeler var bu
rada* 

GÖNGÜR HUN (Sakarya) — Tercüman Gaze
tesini okumadınız mı? Orada üç sütun hallinde yazıldı. 

BAŞKAN — Bfendıiim, dMeyelm halkalımı, sayın 
üiyeiUer dMeyelm;. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Devamla) — .... hiçbir inceleme, hiçbir araş
tırma yapmaksızın, sadece tek taraflı beyanlara daya
narak bir valiyi savunuyorsa.. 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Valiyi savunmuyo
rum ben... 

BAŞKAN — Rica ediyoruz efendim, rica ediyo
ruz 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ
DEMİR (Devamla)—- İzin verir misiniz, ben sizi 
çok medenice dinledim. Haksız imamlarınıza ine-
denübe cevap vermek istiyorum, lütfedin dinleyin. 
Eğetr haksız bir yanım varsa tekrar cevap hakkınız 
vardır, buyurur konuşursunuz. 

Eğer gerçekten, eğer doğrudan yana iseniz; eğer 
devietıiın yıpraınmasına gerçekten tahammül etmeye
cek kadar yasama görevinizin titizliği içinde 'iseniz 
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lütfen dinleyin de yanhşlaruruzı bulun efenciim; ben 
sizü dıintedlim, (izam verimiz. 

Eğer 'bir partiden çok değerli bir arkadaşım bir 
valiyi, olayları bilmeden, elimde delil ve belge olma
dan saıvunmıak cesaretimi göstermiş ise, bu, bir şey 
(ifade eder amkadaşliaınm: Bu Vali Hükümetlin değil, 
Ibir partimin vaiiiğim yapıyor demefctür ve onun için 
d© CHPü Bakama ddneniilyor demektir. (CHP sırala-
rımdam «Bravo» sesleri, AlP sıralarandan gürültüler) 

İzah edeyiim efendim, dzaıh edeyim.. (AP sırala
rımdan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayım arkadaşlar,. lütfen.. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, görevinizi yapın, susturun şunları, yapın görevi
nizi. 

BAŞKAN — Sayun Uysal, rica ediyorum, o şekil
de likaz etmenüze lüzum yok, ben görevimi bütün dik-
kaUimılıe ve kemaliyle yapıyorum. Rica ederim, ikide 
bir matlaşmamıza hliç lüzum yok. 

'HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Susturun 
şunları, susturun ve görevinizi yapın. (CHP şûralarım
dan güriiütüler) 

IBAŞKAN — Rica ediyorum Sayım Uysal, sizden 
talimat alacak değilim, rica ediyorum. (Gürültüler) 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMiİR (Devaımla) — Değerli arkadaşlarını... (AP ve 
CHP sıralarımdan karşılıklı müdahaleler) 
- HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz militan 

Başkansınız, talimat size yakışır amcaık. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayım Balkan, 'bir dakika. Sayın üye
ler rica edüyorum; Bakamım konuşmasını dikkatle din
lemek zorundayız, rica ediyorum efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başkanlığı
nızı yapımız. Susturun, susturun şunları. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, sizin müda
haleniz meseleyi daha da büyütüyor. 

HAYRETİN UYSAL (Sakarya) — Siz büyMi-
yorsunuz, süz< 

BAŞKAN — Hayır. Büyütüyorsunuz Sayın Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz militan 

Başkansınız, militan... 
BAŞKAN — Sizin kendi anlayışınızdır o. (Gürül

tüler) 
Sayın Bakan, devam buyurun efendim. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Sayın arkadaşlar; eğer Adalet 
Partisinin bir başka sayın üyesi, bu sayın valiyi bu 
kürsüden savunsa idi, ona haksız olduğunu söylemek
le beraber, kendilerini ikna etmek için bütün delil ve 

belgeleri sunmakta ben de gayrette olurdum; ancak, 
hemşehrisi ve çok yakın akrabası olan bir valiyi yasa 
adına savunuyor gibi (CHP ve AP sıralarından aya
ğa kalkmalar, gürültüler) bir gayretkeşliğin içine gi
ren Hasan Ekinci'yi öncelikle kınarım. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum. Sa
yın Güngör Hun, yerinize oturun lütfen. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Bunu ispat edecek güçteyim. 
(AP ve CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültüler) 
Ve ifade edeyim, Sayın Hasan Ekinci çok iyi bilir ki,.. 

BAŞKAN — Sayın Kırathoğlu, lütfen Güngör 
Hun'u yerine oturtmanızı rica ediyorum. (Sakarya 
Milletvekili Güngör Hun ve Manisa Milletvekili Ha
san Ali Daglı'nın ayağa kalkarak, birbirinin üzerine 
yürümesi, gürültüler) 

Evet Sayın Bakan, devam buyurun. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Efendim, bu telaşı izin verin 
Sayım Hasan Ekinci göstersin. Ben kendilerine ispat 
hakkı da tanıyorum. Rasim Gezmiş'in akrabası oldu
ğuna dair her türlü belgeyi sunacak durumdayım, 
(AP sıralarından -gürültüler) İzah ediyorum. İnsan dü
rüst olan akrabasını da, dürüst vatandaş gibi korur, 
ona da saygı duyarım. Ancak bu dürüstlüğü gölgele
yen bir husus vardır, Sayın Ekinci tek taraflı beyan
lara kanmasın. Bizim de beyanlarımızı lüfetsin dinle
sinler. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Muş Vahşi Kay
narca Kaymakamlığı yapmıştır aylarca. Sayın Uysal'a 
sorun, bilir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, müdahalenize 
lüzum yok. Sayın Bakanı dinleyelim, rica ediyorum. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Eğer devletin bir valisi bugün, 
Tercüman Gazetesinde gördüğümüz resimde izlediği
miz gibi, elan sıfatı merkez valisi olmasına, ya da he
nüz görevden alınışı kesinleşmiş olmamasına rağmen, 
bir gazete muhabiri ile gazeteye bizzat giderek, dev
letin kendine tevdi ettiği sırları ya da göreviyle ilgili 
konularını satışa çıkarmış ise, bu insana devletin valisi 
değil, dense dense haber satıcısı, yalancı, müfteri bir 
vatandaş denir1 sadece. (CHP sıralarından alkışlar, AP 
sıralarından gürültüler) 

Olayı anlatıyorum size, dinleyiniz, ona göre konu
şunuz. 

Muş valisi arkadaşımız bizim Muş'a gittiğimiz ta
rihten önce Muş'tan alınmasını kendisi talep etmiştir. 
Sebep şudur veya budur. İlgili Bakan valinin talebi-
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nin neye dayandığını elbette size açıklayacaktır. Bizim 
Muş'a gidişimizin, valinin görevden alınıp alınmama
sıyla uzak yakın hiçbir ilişkisi yok. Sayın vali... (AP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakanın konuşma
sını lütfen dinleyelim, rica ediyorum. (AP sıralarından 
gürültüler) 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Devamla) — Sayın vali... 

Beyler burası ilkokul öğrencilerinin spor salonu 
değil. Lütfedin Büyük Millet Meclisinde sükûnetle 
dinleyin. Ne bağırtıyorsunuz, anlayalım yani. (Gü
rültüler) Yani, şu Hükümete hiçbir haklı tenkitte bu
lunamadığınızı görünce, küçük meseleleri büyütüp, bü
yütüp sunmaya gayret ediyorsunuz. İzin verin izahat 
verelim size, ondan sonra varsa bir hata ben de güna
hımı, siz de günahınızı paylaşın, alın hissenizi. 

Sayın valinin görevden alınmak istemi 22 Ağustos 
tarihlidir, bunalgınlığımn sebebi belki aklidir, belki 
kalbidir bilmem; ama kendisi talep ediyor, «Ben bu 
valilik görevini yapamıyorum, beni merkeze alınız» 
diyor. (Gürültüler) üstelik... 

Oraya kadarı Sayın valiyi ve o yazıya muhatap 
olan- Sayın tçişleri Bakanını ilgilendirir. Bunu takdir 
etmek baha ait değildir. Valinin neresinden zorunun 
olup olmadığını ya tabip tespit eder, ya ilgili bakan 
tespit eder. Ben tespit yetkisine haiz değilim. (Gürül
tüler) 

Gerçek şudur : Sayın Vali Muş'tan alınmasını 
22 Ağustos 1978 tarihli yazısıyla tçişleri Bakanlığın
dan talep eder. Sayın Vali, kendisi Tercüman Gaze
tesine verdiği dik beyanatında da, kendisine sık mü* 
fettiş gönderildiğinden, bundan sıkıntı duyduğundan 
bahisle artık orada yapamayacağını, merkeze alınma
sını kendisi ister. Bundan sonrası için Sayın Vali bir
takım oyunlar içerisindedir. Kimi vesile edeceğini, 
nereden hareketle kendisini merkeze alacağına inan
dığı Hükümetini veya tçişleri Bakanını suçlayacağını 
bir dizi planla art niyet sayfalarına yazar Sayın Ekinci. 
Bakınız art niyetleri arz edeyim. 

Siz bile, sözde gerçeklerin anlatılması gereken bu 
kürsüden bilerek veya bilmeyerek - yalan demeye 
dilim varmıyor ama - yanlış söylüyorsunuz. Siz olay
ları o kadar satıhtan görüyorsunuz ki, «Sayın Ba
kan, kendi makam arabasına Valiyi alıyor, konuşu
yor» diyorsunuz. 

HASAN EKtNGt (Artvin) — Valinin makam 
arabasına bindiniz. 

BAŞKAN — Bir dakiikk,, 
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YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) —• Benim dinlediğim «Kendi ma
kam arabasına» diyorsunuz. Düzelttiniz teşekkür ede
rim, 

Değerli arkadaşlarım, benim, kendi makam ara
bama değil, Sayın Valinin makam arabasına, kendile
rinin beni karşılamaları nedeniyle bindiğim doğrudur. 

Sayın Vali ile benim Muş'a gidişim ki bu, gitti
ğim 46 ncı ilimdi değerli arkadaşlarım ve 50'ye ya
kın sayın valimizle birlikte kendi arabalarında seya
hat ettim. Hiçbir vali ile hiçbir kırıcı olaya neden 
olmamışım da, sayın Adalet Partisinin tümünün ve 
onun değerli sözcüsü saydığım (şu anda gündem dışı 
da olsa), kendi hemşehrisi olmak bakımından da ak
rabası saydığım, Sayın Vali ile benim bu kadar vali 
ile beraberliğimden sonra onu rencide eden bir ko
nuşma yapışım, nasıl anlamlandırılabilir, anlayamıyo
rum. 

Şu kadarım ifade edeyim : 
Değerli arkadaşlarım, bir Bakan bir ile gittiği 

zaman, kendisini karşılayan, ya da beraberinde olan 
sayın valisinden, o ilin sorunlarına ilişkin, ya da dev
letin o ili ilgilendiren genel sorunlarına ilişkin konu
ları konuşur, tartışır. (AP ve CHP sıralarından kar
şılıklı laf atmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmayın... 
Sayın Galip Çetin, rica ediyorum, Sayın Galip Çetin, 
rica ediyorum. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Eğer, Muş Valisi, Sayın Ekin-
ci'ye, ya da Adalet Partisi Grupundan herhangi bir 
milletvekili arkadaşıma, kendi arabalarında konuştu
ğumuz metni iletmişler ise... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, karşılıklı konuşmayın. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — ...ya da bir ses bandı ile tes
pit etmiş ise, elbette Sayın Valinin, kendisine haka
ret yetkisi olmayan bir Bakan hakkında tazminat da
vası açma hakkı, mahkemeye verme yetkisi vardır. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Galip Çetin, rica ediyorum. 
Sayın Bakan bir dakika... 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Eğer o Sayın Vali bir parça 
kendini savunacağı kadar, tarafsızlığını yitirmiş bir 
gazeteye para edecek cinsten haber satacak kadar 
küçülmüş ise, söylediğine itibar etmek, Yüce Mec» 
lisin takdir ve yetkileri içerisindedir. Ben bu konuda 
fazla konuşmak istemem. 
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GÜNGÖR HUN (Sakarya) —- Satılanlar sizsi
niz; devletin valisi alınıp satılmaz Sayın Bakan! 

YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Ancak, şu kadarını söylü
yorum : 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Devletin valisi sa
tılmaz Sayın Bakan. 

YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-, 
DEMİR (Devamla) — Sözlerimi dinlemediğiniz belli. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan bir da
kika, Sayın Bakan, Sayın Bakan, Sayın Bakan... 

YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Devamla) — Ben valiye satılmış demiyorum, 
«haber satan bir vali» diyorum. (Başkanın, hatibin 
mikrofonu kapatması) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sayın Ba
kan, Sayın Bakan bir dakika, Sayın Bakan, Sayın öz-
demir, Sayın özdemdr!.. 

YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMlR (Devamla) — «Devletin valisi satılmış» de
miyorum, «satılık vali» demiyorum, ı«haber satan 
vali» diyorum beyefendi. Lütfen daha iyi dinleyin. 
(AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özdemir, rica ediyorum bir 
dakika. 

Sayın üyeler, bilhassa rica ediyorum Sayın Galip 
Çetin'den, Sayın Güngör Hun'dan; Sayın Bakanı din
leme imkânını temin edemiyorum, rica ediyorum siz
lerden. Karşılıklı konuşmayın, rica ediyorum. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Devletin valisi sa
tılıyor, ayıptır ayıp. 

BAŞKAN — Efendim, iyi; devletin valisi konu
sunda Sayın Bakan izahat veriyor. Sizin bağırmâTa-
rınız, sizin müdahaleleriniz meseleyi halletmiyor, ka
rıştırıyor, rica ediyorum, rica ediyorum. (AP sırala
rından gürültüler, CHP sıralarından alkışlar) 

Evet Sayın Bakan, devam buyurun. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMlR (Devamla) — Sayın Başkan, kalabalıklarla 
tahrif ediyor oldukları için cümlemi yeniliyorum, za
bıtlara da sanıyorum tekrar ettiğim için de geçmiş 
olacaktır. 

Ben, «vali satılıktır» demiyorum arkadaşlar, «ha
ber satan insan durumunda bir vah» diyorum, işte, 
bugünkü Tercüman Gazetesinin yazıhanesine giderek 
daktilo başında haber yazan adara haber satan adam
dır/ Her satışın bir bedeli vardır; bu bedeli en iyi Ada
let Partililer bilir. (AP sıralarından gürültüler) 

Haber satmanın da bir bedeli vardır arkadaşlarım, 
bir bedeli vardır. (IAP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Haber satmanın da bir bedeli vardır, o bedel de 
şudur, Sayın Valinin almak istediği bedel şudur : 
Adalet Partisinin devlet kanadında devletin sıfatım 
kullanarak silahşorluğunu yapmak ve AP'den taraf 
toplamaktır. Bedeli, fiyatı budur valinin arkadaşla
rım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen sözlerinizi to
parlayın efendim, rica ediyorum. 

YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMtR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, olayı 
anlatmaya devam ediyorum. (Gürültüler) 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, ne Sayın ha
tibin söylediğini anlayabiliyorum, ne zatıâlilerinizin 
söylediğini anlayabiliyorum, rica ediyorum. 

HAYRETTİN TURGUT TOKER (Ankara) — 
Burada bulunmayan bir şahıs hakkında konuşamaz. 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, devam buyurun. 
YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMtR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; Adalet 
Partili değerli milletvekili arkadaşlarım lütfeder din
lerlerse, haksızlıklarına kendileri de kanaat getire
cekler. izin versinler, dinlesinler; lütfetsin dinlesinler. 

Diyorum ki arkadaşlarım, Sayın Ekinci'nin ifade 
ettiği gibi ben Sayın Vali ile ağır bir tartışmaya gir
dim diyelim, varsayalım. Sayın Vali benim sözlerime 
alındı, onur meselesi yaptı diyelim. Çok onur me
selesi yapmış olmalı ki, aradan bir ay geçmiş olması
na, merkeze alınacağı kendisine tebliğ edildikten son
ra haberi piyasaya çıkardığına göre, şimdi Adalet 
Partili milletvekili arkadaşlarımın takdirlerine sunu
yorum : Çok onurlu bir vali arkadaşım, bir gün ön
ce bana alınmış ve kırılmış; devletin tarafsız valisi
ne yakışmayacak sözlere muhatap olduğu iddiasın
da. Sanmıyorum; değil bir vali, onurlu olduğu iddia
sında olan hiçbir vatandaş bile, bir gün önce gece 
onurunu kırdığını iddia ettiği bir bakan veya vatan
daşı ertesi gün âlâyı vâlâ île tüm Muş'un şube mü
dürleri ve idari ileri gelenleri dahil, Cumhuriyet Halk 
Partisi örgütü dahil, devletin kuruluşunda yemeğe 
davet edip kendisiyle şerefe kadeh kaldırmaz arka
daşlar. (AP sıralarından gürültüler) Bu, şu çelişkiyi 
gösteriyor değerli arkadaşlarım... (Gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım, izin verir misiniz, valinin 
görevi rakı ısmarlayıp ziyafet vermek değil, narnu-
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suyla görevini yapmaktır; görevi ziyafet vermek de-
ğMr. (GED? sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar. AP 
sıralarından gürültüler) 

Hiç kimse, hiçbir bakan bir validen zorla, devlet 
zoruyla, «Bu senin görevin, bana sofra kuracaksın, 
ziyafet vereceksin» demez. Bakanını içine sindirebilen, 
onun o ildeki temsdlcisi olduğunu kabul edip içine 
sindiren değerli insan, bakanına ziyafet verir. Vali o 
gün, kendisini o sıfatta gördüğü liçin bana yemek ver-, 
mistir, ben de bu yemeği kabul etmişimdir. (AP sıra
larından gürültüler) 

O şube müdürleri... (AP sıralarından gürültüler) 
Beyler, olayı açıklıyorum; izin verin, izin verin 

efendim, izin verin beyler. Biraz gerçekçi olalım, izin 
verin... 

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlar. 
ETİEM EKEN (Çorum) — Sen kürsüye çıkınca 

bunlar susmuyorlar; tarafsız hareket etmiyorsun. 
BAŞKAN — Efendim, müdahalemizi yapıyoruz; 

rica ediyorum, rica ediyorum. 

YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, olayı an
latıyorum : Yemek olayını bir şeyi doğrulamak için 
anlatıyorum. Sayın Valimiz «En çok sevdiğim Bakan» 
diye şerefime kadeh kaldırdığında cevabi konuşmam
da şunu söylüyorum - bana değil arkadaşlarım, Muş' 
ta bugün görev yapan Sayın Vali ile sorumluluk pay
laşmış sayın arkadaşlarıma lütfedin sorun - diyorum 
ki : «.Sayın Vali, onurumuza yerdiğiniz yemeğe teşek
kür ederim, bizi çok mutlu ettiniz..,» (AP sıralarından 
«Yalan» sesleri) 

Arkadaşlarım, zabıtlara geçiyor sözlerim, oradan 
alınız Muş'taki görgü tanığı, Devletin oradaki Alay 
Komutanı, Savcısı, Vali Yardımcısı, DSİ Bölge Mü
dürü, YSE Bölge Müdürü olan arkadaşlarından soru
nuz Sayın Valinin. Onlar benim davetlim değil, Sa
yın Valinin davetlisi olarak o masada bulunuyorlardı. 

Diyorum ki : «Değerli arkadaşlarım, yarın ya
nımda partimin Kadın Kolları Genel Başkanı, İl ör
gütüm olmak üzere Muş'ta bir gezi yapacağım. Sa
yın Valinizi bir partinin valisi gibi göstermemiş ol
mak için kendilerini yanıma almayacağım. (AP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Galip bey, zatıâlinize bir ihtar ver
mek üzereyim, rica ediyorum, rica ediyorum. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Devamla) — «Ama Muş'ta, bir Bakan gel-
di, valisini beraber götürmedi, sözleri yaygınlaşmasın 
diye huzurlarınızda açıklıyorum : Eğer kendileri der

se ki, bana hiçbir şey gelmez. Benim Hükümetimin 
bir üyesi varken-hangi partiden kim olursa olsun ben 
geziye katılmaya hazırım diyorsa, sizin huzurunuz
da ben Valiyi geziye alırım; ancak Muş halkı da, 
Türk halkı da benim arkamdan (Örgüt temsilcileri, 
îl Yöneticileri, Kadın Kolları Genel Başkanı ve Baş
bakanımızın eşi de orada olduğu için bazı yerlerde 
karşılaşma olanağımız olacaktır çünkü) beraberinde 
iken bir valiyi yanında sürükleyerek onu partinin va
lisi yaptı demesinler için bunu huzurlarınızda açık
lıyorum» dediğimde, Sayın Vali, «Çok teşekkür ede
rim bu anlayışınıza, beni mutlu ettiniz. Aksi halde 
zaten merkeze alınacak, görevden alınacak korkusu 
endişesi yayılıyordu Muş'ta; sizin bu emri tebliğ et
meye geldiğiniz sanılacaktı, zor durumda kalacaktım, 
çok teşekkür ederim, saygılar sunarım size, gelmek is
temiyorum tabii böyle bir geziye ama, bu risk bile 
olsa, sizin için gelirim, beni mutlu ettiniz» demiştir. 

Bunu burada, şu anda tek taraflı olarak beyan edi
yorum, şüphe edebilirsiniz arkadaşlarım; ama, o sof
rada bulunan, şu anda isimlerini bilmediğim taraf
sız insanlardan sorunuz ve lütfen hakkı bundan son
ra teslim ediniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sözlerinizi toparlayı
nız, 20 dakikayı doldurmak üzeresiniz. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; buna 
rağmen, Muş'ta bulunduğum o üç günlük süre içeri
sinde Sayın Vali ile sürekli olarak telsizle, telefonla' 
temas halinde bulunmuşuz ve bizi Muş il sınırını terk 
edinceye kadar da, üzerine düşen biçimde, korumuş-
tur. 

Eğer bir vali, onuruna dokunan bir bakana, onu
runa dokunduğunu iddia ettiği bir Bakana, ertesi gün 
en yüce bir sıfatı kazanmış dosta yapılacak bir ikram
da bulunuyor, bunu topluma açık bir şekilde yapı
yor, onun devlet anlayışına, tarafsızlık anlayışına say
gılı olduğunu ifade ediyorsa, bu valinin bizim oradan 
ayrılışımızdan ve kendisinin merkeze alınışından son
raki beyanlarını, artık kendi kendini merkeze dan 
bir valinin onurunu kurtarma mücadelesi olarak ka
bul ediniz. Zoru, kafasına karşı mı, gönlüne karşı mı, 
ideallerine karşı mı bilemem; herhalde zoru, şu anlat
tığım olaylar içerisinde bana ve Hükümetime karşı 
değildir. Onu arz ve ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayınız, rica edi
yorum. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT- ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; izin ve-
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rirseniz hepinizi ispat hakkına davet ediyorum, Sa
yın Ekinci başta olmak üzere; eğer Sayın Vali, kendi 
arabasındaki konuşmamızı sesle, şahitle veya herhan
gi bir belge ile bana ispat ederse, ben her türlü gö
revden çekilmeyi kabul ediyorum. Ancak, şunu size 
söylüyorum değerli arkadaşlarım; kendisi görevden 
merkeze alınmış, ama kendi isteği ile, ama başka ne
denle. İçinde bulunduğu durumu kurtarabilmek, ya 
da sıkıntısını giderebilmek için bir aylık süre içeri
sinde onurunu kurtaracak idiyse bu Sayın Vali, kur
tarırdı; olay günü veya ertesi günü de açıklama ya
pabilirdi; bizim dönüşümüzden üç gün sonra da ya
pabilirdi. Ama hem bekliyor; «Ben talep ettim, dik
kate alınmazsa bile kusurlarım zaten beni merkeze 
aldırır, ben de ondan sonra gönül verdiğim insanlara, 
saflarında birleşmeyi hedeflediğim insanlara birazcık 
ümit, birazcık Hükümete yüklenmek suretiyle hizmet 
yaparsam, belki Artvin'den bir senatörlük alırım» di
yerek tek taraflı beyanlarıyla, sizin olan, Türkiye 
Cumhuriyetinin olan bir Bakanını haksızca suçluyor-
sa, sizi insafa davet ederim Sayın Ekinci. 

Lütfedin, şu sözlerimin ışığı altında, yansız olan 
Muş'lu, o örnekte bulunan Muş'lulardan olayı izle
yiniz; Bakan niçin Valiyi geziye almamış, bunu lüt
fen izleyiniz, ondan sonra başbaşa konuşalım. Hak
sız yanım varsa kabule şimdiden hazırım. 

Ancak, bundan daha çirkin bir olayı size anlata
yım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayın rica ediyo
rum. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen bir cüm
leyle izin veriniz; lütfen, bir cümleyle izin veriniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum toparlayınız. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Devamla) — Sayın Valimiz, ev sahibimiz 
olarak bize «Devlet Üretme Çiftliğinde kalacaksınız» 
diye Ankara'dan telefon ettiğimizde söylemiş, «olur» 
demişiz. Van'da kalışımızın üçüncü günü, son günü 
Sayın Valiye Müsteşar Muavinim telefon etti. Bize 
dediler ki, «Sayın Bakanım, sizin için Devlet Üret
me Çiftliğinde kalmanızı düşünüyorduk. Fakat aynı 
gün Sayın Başbakanın eşi ve Kadın Kolları Genel 
Başkanı da otelde kalmakta ısrar ediyorlar, fici ta
rafta birden koruma tedbiri almak zorunluluğumuz 
var. Elimizde yeter sayıda elemanımız yoktur. İzin 
verirseniz, mahzurlu değil diyorsanız, sizi de otelde 
misafir edelim» dediler. «Hay, hay» dedik biz de 
Van'dan daha Muş'a hareket etmezden önce; Sayın 

1 Valinin misafiri olarak ben ve Bakanlığıma mensup 
7 kişi... 

Sayın Valimizin otele talimatı üzerine «Sayın Ba--
kanım ve beraberindeki heyetin, resmi heyetin, yani 

I Bakanlık mensuplarının faturalarını bize gönderiniz, 
I biz ödeyeceğiz» demiş olmasına rağmen, birinci olay-
J da anlattığı gibi olayı tam tersine çevirerek, sanki biz 

kendisini, aman bizi misafir edeceksin ve masrafları-
I mızı ödeyeceksin gibi kamuoyuna açıklama yapmış, 

bu da yetmiyor gibi, Bakanın ve beraberindekilerin 
faturası değil de, Başbakanın eşinin faturası ve de 

I «mutlak ödeyeceksin» emri altında kalmış bir insan 
gibi gerçekleri saptırmıştır. Çok istirham ederim de-

I ğerli arkadaşlarım, çok istirham ederim. 

I BAŞKAN — Sayın Bakan sözünüzü kesmek zo-
I rundayım, lütfen. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Devamla) — Yerel Yönetim Bakanı ken-

I dişine bağlı İl Özel İdareleri ve belediyelerin denetim-
I leri ve gözetimleri için, ya da herhangi bir inceleme 
I için biriyle gitmiş ise, o ilin valisinin kendi bakanını, 
I o işle görevli bakanını ve beraberindeki resmi eleman-
I lan misafir etmesinden daha doğal ne vardır ki... 
I BAŞKAN — Sayın Bakan toparlayın, kesiyorum. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — ...Bu Vali, devlete bir haksız-

I lık yapılıyormuş gibi, gazete manşetlerinde, Bakanını 
I ve Hükümetini jurnallemenin yoluna gidiyor. Bunun 
I takdirini başta Yüce Meclise sonra, yüce kamuoyu-
I na tevdi ediyorum. 

Şunu söylüyorum değerli arkadaşlarım... 
BAŞKAN — Sayın Bakan kâfi, kapatıyorum. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
I DEM ÎR (Devamla) — Son cümlemi söylüyorum Sa-
I yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
YEREL YÖNETIM BAKANI MAHMUT ÖZ-

I DEMİR (Devamla) — Bizim, Hükümet olarak ata-
I dığımız valilerin en başta sahibi gene bizizdir» Aksi 
I halde o valileri biz yerinde tutmayız. Bizim tayin edip, 
I «Bizi temsil et» diye icazet verdiğimiz... 

I BAŞKAN — Kestim Sayın Bakan, teşekkür ede--
I rim, teşekkür ederim. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
I DEMlR (Devamla) — ...Valiler bizi temsil etmiyor 
I iseler, orada bir maksat aramak gerekir. 
I *• Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim. (CHP 
I sıralarından alkışlar) 
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SAFFET URAL (Bursa) —.. Sayın Başkan, bu 
ayıp yeter sana, 

BAŞKAN — Ne ayıbı efendim? 
SAFFET URAL (Bursa) — Bu yaptığın ayıp ye

ter sana. 
BAŞKAN — Saym Ural, 5 dakika fazla konuştu 

Sayın Bakan, rica ederim. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan konuşmasında... 

BAŞKAN — Evet Sayın Kıratlıoğlu, buyurun. 
İESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş-

kan, Sayın Bakan... 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, dik de

fa gördük... 
BAŞKAN — Zaten, son sözümü söylüyorum de

di. Kesip de... 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, siz 

Bakanın sözünü kestiniz. 
BAŞKAN — Hayır efendim, teşekkür sözünü 

söyledi kesti. Hayır efendim, hayır, rica ederim 
büyütmeyelim. 

Sayın Kıratlıoğlu, buyurun. (Gürültüler) 
Zaten son kelimesini söyledi efendim. Niye me

seleyi büyütüyoruz? Rica ederim, rica ederim 
efendim.; 

Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan konuşurken, Muş Valisi Ra-
sim Gezmiş hakkında, «haber satan müfteri bir in
sandır» beyanında bulunurken o arada «satın alma 
işlerini Adalet Partililer çok iyi bilir» diyerek alenen 
grupumuzu ve Adalet Partisini itham etmiştir. Ce
vap vermek için söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, Sayın Balkan, Muş Valisi Sayın Rasim Gez
miş hakkında konuşurken «satın almayı Adalet Par
tililer çok iyi bilirler» demek suretiyle Grupumuza 
sataşmıştır. Bu bakımdan söz istiyorum. (CHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim... Bir dakika... Bir daki
ka. (CHP sıralarından gürültüler) 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Sivas) — Sayın Başkan, sözlerim yanlış 
anlaşıldı, tavzih etmek istiyorum. (AP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen şuraya rica edi
yorum efendim. (AP sıralarından gürültüler) Bir 
dakika efendim, bir dakika. 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMÎR (Sivas) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; sözümü tekrar ediyorum. İnşallah zabıtlar tet
kik edildiğinde de bir yanlışlık çıkmaz, beni doğ
rular. 

Arkadaşım laf atarak, ı«Valiye satılmış» diyorsu
nuz dedi. Ben de dedim ki... 

BAŞKAN — Sayın Bakan uzatmayarak lütfen, 
rica ediyorum. Kısa, gayet kısa. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-
DEMİR (Devamla) — Başkan, doğrudan konuya 
giriyorum ve cümleme başlıyorum; uzunu, kısası da
ha belli değil. Lütfen cümlemin sonuna geleyim. 

BAŞKAN — Teferruata girmeden rica ediyorum. 
YEREL YÖNETİM BAKANI MAHMUT ÖZ-

DEMİR (Devamla) — Ben Sayın Valiye_ «satılık» 
demedim. Sayın Vali bir gazetenin yazıhanesine 
giderek, resimleriyle tespit ettiriyor ki, haber veri
yor «yazın bunu» diyor. Bu bir haber satışıdır. Va
li satılık değil, sattığı haberdir. Bunu vali satışıy
la ilgili olmadığını Sayın Adalet Partililer anlasınlar 
ve bilsinler şeklinde söyledim. (AP sıralarından şid
detli gürültüler) 

Kaldı ki değerli arkadaşlarım, alım satımı bil
meyecek kadar saf da değilsiniz. Siz de bilirsiniz, 
ben de bilirim alım - satımı. Bunda alınacak ne var? 
Çok rica ederim. 

Sözlerim bu kadardır. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özdemir, 

(AP sıralarından gürültüler) 
Sayın Bakanın durumu bu şekilde tavzih etme

sine rağmen, Sayın Kıratlıoğlu iddiasında ısrar edi
yor. Ben zabıtları getirteceğim, ona göre durumu 
tespit etmek suretiyle, bilahara konu hakkında ka
rar vereceğim efendim. Rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz istiyo
rum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Uysal büyütmeyelim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, Sayın Ekinci... 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, hiçbir şey 

anlaşılmıyor. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Ekin

ci konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisinin resmi 
organlarının Genel Başkanı hakkında, yani Kadın 
Kolları Genel Başkanı hakkında ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin resmi organları olan örgütü hakkında, Sa
yın Genel Başkanımızın eşi hakkında yanlış beyanlar
da bulundular. 
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Cumhuriyet Halk Partisinin tüzelkişiliğini kap
sayan Gençlik Kolları ve Kadın Kollarım ve örgü
tünü, burada bu kürsüde bu şekilde istismar etmesi 
Cumhuriyet Halk Partisine sataşmadır, 70 nci madde 
gereğince söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, zabıtları getirteceğim. 

2. — Bursa Milletvekili Özer Yılmaz'ın, Ziraat 
Bankası müstafi Genel Müdürü Erdoğan Soral'ın Ti
caret Bakanıyla ilgili isnatlar hakkındaki gündem dı
şı konuşması ve Ticaret Bakanı Teoman Köprülü
lerin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «Ziraat Bankası müs
tafi Genel Müdürü Erdoğan Soral'ın Ticaret Baka
nı hakkındaki isnatlarıyla ilgili olarak gündem dışı 
söz verilmesini arz ve talep ederim.» diyor Sayın 
Özer Yılmaz. 

Buyurunuz efendim. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Sayın Yılmaz, süreniz 5 dakika efendim. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Muhterem arkadaş
lar; 

Buraya dostum Ticaret Bakam Sayın Teoman 
Köprülüler'i korumak için çıktım. Hürriyet Gaze
tesinde aynen şöyle bir ifade var: «Bir gün Köprü
lüler bana başvurdu. İsparta'da Gül - Birlik emri
ne 300 milyon lira verilmesini istedi. Ne yapılaca
ğım sordum. Bu para ile Köprülüler, bir birliğin 
elmacılık yapacağını, alacağını ve satacağım bildir
di. itiraf ettim; elma işleri bir başkadır. Bunu yü
rütmek için soğuk hava depolarına, ambalaj sana
yiine, nakliyata, yine soğuk havalı kamyonlar dizi
sine gerek olduğunu, bunlar olmadıkça elmaların 
hepsinin çürüyeceğini söyledim. Direndi, «söz ver
dim» dedi. Yapamayacağımı belirttim. Köprülüler 
bana - aynen okuyorum - «İsparta'da Süleyman 
Demirel'i yıkmak lazım» diyerek, bu paramn işe 
yarayacağım ısrarla söyledi. Direnmem karşısında 
pazarlığa girişti benimle, «Öyleyse 100 milyon lira 
ver» dedi. «Veremeyeceğim» dedim, çok ısrar et
meye başladı, nihayet 300 milyondan 10 milyon lira
ya indik. 

Muhterem arkadaşlar, bu Genel Müdür kim 
oluyor, böyle bir isnatta nasıl bulunabilir? Bütün 
herkes bilmelidir ki, milli iradenin su katılmadık 
tecelligâhı olan Millet Meclisinde böylesine kanun 
ve mantık dışı teklif yapacak kimse yoktur. Arka
daşlarımı tenzih ederim. Ancak, CIA teşkilatının, 
muhalefet başkanını ortadan kaldırmak için para 

dağıttığı iddia edilebilir. Cumhuriyetin bir... bakanı
na, genel müdür CIA Başkam gibi hareket edemez. 

Sayın Bakan, seni korumak için bu kürsüye çık
tım. (CHP sıralarından gülüşmeler) . Çık, «Bu Ge
nel Müdür yalan söylüyor» de, çık, mahkemeye ve
receğini söyle, Burası Amerika mı? Bu isnat Wa-
tergate olayından aşağı kalmaz. 

Muhterem arkadaşlar, benden artan dakikaları 
Sayın Bakana devredeceğim için kısa kesiyorum-

Demin Muş Valisi hakkında «Siyasi yatırım ya
pıyor» dendiği için, şimdi soruyorum: Erdoğan So-
ral 1981'de yine Cumhuriyet Halk Partisinden mi aday 
olacak, yoksa bu adamı bize mi mal ediyorsunuz? 
(CHP sıralarından gülüşmeler) Eğer biz bu adamı 
yine milletvekili , seçersek, siz eksik oy alırsanız, 
onu da transfer etmeye kalkmayın bari. Bu pazar
lığı yapmaya geldim. 

Saygılar efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Ticaret Bakam Sayın Teoman Köprülüler, buyu

run., 
TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 

(Ankara) — Efendim, Adalet Partisi Grupundan 
Sayın Özer Yılmaz, beni korumak için bu kürsüye 
çıktığından, kendisine ve Adalet Partisi Grupuna 
candan teşekkür ederim, 

Ancak şunu belirtmek isterim ki, bir değerli ge
nel müdür bir süre bizimle çalışmıştır, sonra istifa 
etmiştir; kendisine saygılar sunuyorum. Kendisi gö
revde bulunduğu sürece Devletin hakkını, Ziraat 
Bankasının hakkım korumak için mücadele etmiştir; 
ama istifa ettikten sonra... 

EROL H. YEŞÎLPINAR (tzmir) — Gül - Birlik 
Anonim Şirket her halde? 

TİCARET BAKANI TEOMAN KÖPRÜLÜLER 
(Devamla) — Gül - Birlik Anonim Şirket değil, Gül -
Birlik aile şirketi değil, Gül - Birlik, tarım satış 
kooperatifidir, ilk defa İsparta yöresinde elma üre
ticisinin hakkının 'korunması için bu parayı vermek, 
bu krediyi sağlamak için mücadele ettim. Ticaret 
Bakanı olduğum sürece de üreticinin hakkım koru
mak için, Ziraat Bankasının kooperatiflere para 
vermesi için mücadele edeceğim. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köprülüler* 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, be

nim söylediklerime cevap vermedi. Yeniden konuş
ma hakkım doğdu. 
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3. —- Tokat Milletvekili Feyzullah Değerlenin, 
Tokat ve Almus'ta cereyan eden olaylar hakkında 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Tokat ve Almus'ta cereyan eden 
olaylar hakkında gündem dışı söz isteyen Tokat Mil
letvekili Sayın Feyzullah Değerli, buyurun efendim. 
(AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Değerli, süreniz 5 dakika efendim. 
FEYZULLAH DEĞERLÎ (Tokat) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'mizin her tarafım saran anarşi olayları 
Tokat'ta, Almus ilçesinde de boy göstermeye baş
lamış, Sivas'tan Tokat, Amasya, Çorum'â kadar, 
daha doğru bir ifadeyle Türkiye'nin her tarafını, 
Sayın Başbakan her ne kadar, «anarşik olaylar bit
ti, çember daraldı» dese de, ayağına dolaşacak ka
dar, kendi paçasını sıvayacak kadar kabaran kan 
denizi, Türkiye'yi topyekûn boğma hedefine yönel
miştir. Eğer Sayın Başbakanın sözlerine inanacak olur
sak, Türkiye, kendi ifadeleriyle, bir gülistanlık içe
risindedir. Halbuki buna inanacak hiç kimse kal
mamıştır. Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız 
da buna inanmıyor. İçte de inanan yok, dışta da 
inanan yok. Fakat ne umuyorsa bundan, anarşik 
olayları başka istikametlere sevk etme maksadıyla 
veya onu az gösterme, «daraldı, bitti, tükendi» 
sözleriyle her halde Türk Milletini uyutma ve avut
ma çabasındadır. 

Bugün Cumhuriyet Senatosundaki konuşmalarım 
da dinledikten sonra gördük ki Sayın Başbakan, 
kelimenin tam manasıyla bir hayal içerisindedir. 
Türkiye'yi bilmediğini, Türk Milletini idarenin ne 
demek olduğunu kavramadığını ve kendisi birtakım 
hesap ve uydurma raporlarla bizzat kendisi bölücü
lüğü, anarşiyi teşvik eder bir istikamette olduğu
nun. bile idraki içinde değildir. Kendi kurultayında 
ve Cumhuriyet Senatosunda yaptığı konuşmalarla 
bugün Türkiye'de gelişen anarşinin ve katliamın, bir 
iç savaşın müsebbibini, bilerek bilmeyerelk, bizzat 
Başbakanın sözlerinde ve hareketlerinde aramak mec
buriyeti hasıl olmuştur. 

Bu bakımdan muhterem arkadaşlarım, her köşe 
başında her birimize soruyorlar; «Halimiz ne ola-
calk?» diyorlar; sadece bize sormuyorlar, sadece mu
halefet partisinin milletvekillerine sormuyorlar, siz 
de gidiyorsunuz, köy köy, şehir şehir dolaşıyorsu
nuz, hangi kişiye rastlasanız, «Ne olacak bu mem
leketin hali?» sorusuyla karşı karşıya geliyoruz. Ban
kaların, birtakım insanların, müesseselerin Önüne 

jandarmalar dikiliyor. Başbakanın «Anarşi bitmiş
tir» dediği sözün hemen yanında, kendi resminin 
yanında, insanın tüylerini ürperten insan cesetleri 
sıra sıra diziliyor. Bu kadar kaygısız, bu kadar 
pişkin, bu kadar umursamayan, bu kadar merha
metten uzak bir Başbakana Türkiye Cumhuriyeti bu
güne kadar rastlamamıştır. (AP ve MHP sıraların
dan alkışlar) Sizi merhamete davet ediyorum. 

Benden evvel konuşan Sayın Yerel Yönetim Baka
nının konuşması hüzün verici. Bir Bakan böyle ko
nuşamaz, Bir Bakan buraya geliyor, 20 dakika 
- burada savunma imkânı olmayan devlet memuru
nu, bir valiyi 20 dakika hiç ağzından düşürmeden -
ağzına alarak «Satılmış» diyerek ifade ediyor. Bun
lar bir insanın seviyesini ortaya koyar. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Ne gariptir, ne ya
zıktır ki Türkiye Cumhuriyetinin Hükümeti böyle 
insanlara, böyle kişilere bir bakanlık koltuğu ver
miştir; yüce milletimiz için bunu talihsizlik addedi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, sözlerinizi lütfen 
toparlayın efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, siz de dinlediniz, burada savunma 
imkânı olmayan bir vali çıkar, «Ben böyle yap
madım, beyanınız yanlıştır» diyebilir; ama dikkat
le dinledik; 20 dakika, sadece vali, arabasına bin
dim... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Değerli, sözlerinizi toparla
yın, rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım, demagojiyle, yalanla, hayalle kendi
nizi kurtaramazsınız. Sözlerinizin tamamı yalan ha
line gelmiştir. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sen yalan söy
lüyorsun. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Biz bu
rada belki söyleyemiyoruz, ormandaki ağaçlar ve 
dalda ötüşen kuşlar bile, Sayın Başbakanın hayalci 
ve yalancı olduğunu söylemekte ve ispata durmadan 
davet etmektedir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar, CHP sıralarından gürültüler) Sizi merha
mete davet... 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Seviyeniz bu 
mu? 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Faşistlerin 
ne yaptığını biliyor musun? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Getirin 
buraya., 
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BAŞKAN — Rica ederim... 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Anarşi

den bahsediyordunuz, «anarşi duracak» diyordu
nuz. Hadi hep beraber olalım, getirin buraya... 

BAŞKAN — Sayın Değerli, sözlerinizi toparla
yın. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Anarşiy
le ilgili... 

ALİ KIRCA (Malatya) — Yalancı, yalan söylü
yorsun. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Gözle
rimle gördüm sevgili arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, sözlerinizi toparla
yın, rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Toparlı
yorum., 

BAŞKAN — Rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Gözüm
le gördüm sevgili arkadaşım. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Bakanı sevi
yesizlikle itham ediyorsun, ayıp olmuyor mu? 

BAŞKAN — Rica ederim Saym Doğan. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Yanlış 

anlamayın. 
Haydarpaşa'da gözlerimle gördüm, bir genci, bir 

vatandaşı toparladılar böyle, «Bu faşisttir» diye su
ratına tükürüyorlar, yüzlerce kişi, Haydarpaşa is
tasyonunda. Yüzüne tükürüyorlar, «Ben vatanda
şım, ben yolcuyum, ben böyle değilim» dediği za
man da «Sus» diye tekmeliyorlar. Bu mudur sizin 
adaletli idareniz? 

BAŞKAN — Sayın Değerli toparlayın. 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu mu

dur arkadaşlarım? 
BAŞKAN — Sayın Değerli, toparlayın, rica edi

yorum., 
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 

arkadaşlarım, Türkiye'nin her tarafı kaynıyor... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Faşistlerin 
ne yaptığını biliyor musun? 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Faşist... 
ALİ KIRCA (Malatya) — Yalancı. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — .. So
lun karşısında kim varsa size göre faşisttir. 

BAŞKAN — Sayın Değerli toparlayın. 
ALİ KIRCA (Malatya) — Yalan söylüyorsun, 

yalancı. 
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FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bizim 
faşistle, komünistle ilgimiz yoktur. Türkiye'de faşist 
yok. Siz antikomünist olan ve «Kan denizinde kızıl 
güneş doğacaktır» diyenlerin gırtlağına sarılanlara fa
şist diyorsunuz. Eğer «Kan denizinin ufkunda kızıl 
güneş doğacaktır» diyenin gırtlağına sarılmak faşist-
likse, ben arştan arza kadar faşistim. (AP ve MHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Devlet var, 
Devlet. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, toparlayın sözünüzü, 
rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu kı
zıl güneşi doğdurmamak için her şey olmaya razı
yız. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, toparlayın sözünüzü, 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Üslubu
nuz bunu getiriyor. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Kapatın lütfen, rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Sayın 
Başbakandan, Cumhuriyet Halk Partisinden tedbir 
istiyoruz, anarşi ile ilgili tedbir. «Bitti, tükendi» de
mek kâfi değildir, Bugün Senatoda yapılan konuş
malarda... 

BAŞKAN — Sayın Değerli, zatıalinizden rica edi
yorum, ben size sakin konuşma yaparsınız diye, son 
sözü verdim. Rica ediyorum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bunla
rı bu milletin kürsüsünden çok dile getireceğiz. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Masal ol
du. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, sözünüzü kesiyo
rum. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — ... Bu 
size göre masaldır. 

Bütün arkadaşlarımı sevgi ile selamlıyorum, sizi 
de merhamete, vicdanlı olmaya davet ediyorum. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, ha
tip Cumhuriyet Halk Partisi sıralarına hitap ederek 
arka arkaya hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Zabıt
ları tetkik ettikten sonra, lütfen, söz rica ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öymen, hepsini getireceğim, 
tetkik ettikten sonra gereğine bakarız. 

Gündeme geçiyoruz. 
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B) TEZKERELER 

1. — Çalışma süresi sona eren 10/2 esas numa- I 
ralı Meclis Araştırma* Komisyonuna yeniden üç ay
lık süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tez
keresi. (3/454) 

BAŞKAN — Efendim, sunuşlar vardır, 10/2 10/4 
ve 10/5 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyon 
başkanlıklarının süre istemine ilişkin tezkereleri var- j 
dır, okutup ayrı ayrı onayınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bitkisel yağ üreticilerinin sorunlarını saptamak 

amacı ile Millet Meclisi Genel Kurulunun 21.12.1977 
gün ve 80 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırma Komisyonumuz çalışmalarını bu
güne dek bitiremediğinden, 2.11.1978 tarihinden baş
lamak üzere üç ay daha müddet verilmesini saygı- j 
larımla arz ederim. I 

10/2 No. lu Araştırma Komisyonu I 
Başkanı I 

Gümüşhane I 
Mehmet Çatalbaş 

BAŞKAN — Efendim, 2.11.1978 tarihinden iti
baren üç aylık müddet istemektedirler. Bu hususu oy- I 
larmıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. I 

2. — Çalışma süresi sona eren 10/4 esas numara- I 
lı Meclis Araştırma Komisyonuna yeniden üç aylık I 
süre verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. I 
(3/455) 

BAŞKAN — İkinci istemi okutuyorum: 10/4 esas 
numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun süre is
temidir bu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
TRT Kurumu konusunda araştırma yapmak üze

re, Genel Kurulun 21.12.1977 tarih ve 80 nci Birle-

/. — Ankara Milletvekili İsmail Hakkı Köylüoğ-
lu ve 9 arkadaşının Mamak'ta meydana gelen tedhiş 
olayında gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçiş

leri Bakanı İrfan Özaydınlı hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 nci mad
deleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önerge
nin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüş
me. (11 /14) 

VE ÖNERGELER 

siminde kurulması kabul edilen Komisyonumuz, ça
lışmalarına devam edeceğinden, görev süresinin sona 
ereceği 2.11.1978 tarihinden başlamak üzere yeniden 
üç aylık süre verilmesini arz ederim. 

10/4 TRT Araştırma Komisyonu 
Başkanı 
Erzurum 

Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — Efendim, tezkereyle istenen 3 aylık 
müdeti oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Çalışma süresi sona eren 10/5 esas numaralı 
Meclis Araştırma Komisyonuna yeniden üç aylık sü
re verilmesine dair Komisyon Başkanlığı tezkeresi. 
(3/456) 

BAŞKAN — 10/5 esas numaralı Meclis Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının istemi var, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Memduh Ekşi ve 10 arkadaşının, fındık konusun

da .Meclis Araştırması açılması ile ilgili olarak ku
rulan Komisyonumuz, çalışmalarını henüz tamamla
yamadı. Çalışma süresi 2.11.1978 tarihinde sona er
diğinden, karar tarihinden başlamak üzere, sürenin 
üç ay daha uzatılması hususunu saygıyla arz ede
rim. 

10/5 No. lu Araştırma Komisyonu 
Başkam 

Ordu 
Kemal Şensoy 

BAŞKAN — Üç aylık istemi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Gündemimizin özel gündem kısmı
na geçiyoruz, 

Gündemimizin özel gündem kısmında yer alan 
11/14 esas numaralı, Ankara Milletvekili Ismaiil Hak
kı Köylüoğlu ve 9 arkadaşının, Mamak'ta meydana 
gelen tedhiş olayında gerekli önlemleri almadığı id
diasıyla, İçişleri Bakam İrfan Özaydınlı hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜSMELER 

— 120 — 
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nci maddeleri uyarınca gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin gündeme alınıp alınmayacağı konusunda
ki görüşmelere başlıyoruz. 

Gensoru önergesini tekrar okutuyorum 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkede terörist hareketler almış yürümüş, tedhiş

çi çeteler kol gezmektedir. Büyük şehirlerin çoğu şerait
lerinde Devlet ve Devlet otoritesi yerini tedhişçi çe
telerin hâkimiyetine terlketmiştir. Aşırı soldan ve aşırı 
solun çeşitli fraksiyonları ve bu fraksiyonların örgüt
lerinden kaynaklanan bu olaylar ve olayların failleri 
Hükümetin açık veya dolaylı müsarn'ahası ve himaye
si altındadır. Hükümet ıbu örgütlere toz kondurmak 
dahi istememektedir. 

Güvenlik Kuvvetleri, basın ve hatta bizzat vatan
daşın teşhis ve -tespitlerini saptırmak ve yanıltmak 
için Hükümet cereyan eden olaylara, peşin bir hüküm
le milliyetçi masum kişilerin üzerine yüklemektedir. 

Bu aşırı solcu, çeşitli fraksiyonları temsil eden ör
gütleri, ne yaparsanız yapın Hükümetçe daima baş
kaları suçlanacaktır şeklinde hareketlerini de aşırı 
cürete itmektedir. 

Bunun sonucu olarak, tedhişçi çeteler şehirlerin 
çeşitli semtlerinde âdeta Devlet otoritesinin yerini al
mışlar ve hâkimiyet kurmuşlardır. «Kurtarılmış böl
ge» diye adlandırılan yerler tesis olunmuştur. Bu böl
gelere akşam belli siaatlerden sonra girmek, çıkmak 
ve vatandaş ile muayyen saatten sonra evlerinin dışı
na çıkabilmesi mümkün değildir. Veya çetelerin izni
ne talbidlir. 

Vatandaş genel olarak asayişsizlikıten şikâyetçi
dir. Can ve mal güvenliği kalmamıştır. Devlete kar
şı güvenci en azından zayıflamıştır. 

Vatandaşın hürriyetleri ağır tahdit ve tehdit al
tındadır. 

Kimin ne zaman ve nerede, kimin boğazına sarı
lacağı belli değildir. 

Vatandaş, yolda mı? Otobüste mi yoksa evinin 
pencere veya balkoınlarındian kurşunlanacağı, tara
nacağı meçhuldür. 

Evinden dışarı çıkamayan vatandaş, evinde de ra
hat değildir. Hangi menfur elin bombalı saldırısına 
uğrayacağı endişesi içindedir. 

Vatandaş için korkusuz yaşama, mal ve canının 
Devletin teminatı altında bulunduğuna inanma artık 
bir nimet olmuştur. 

Bütün umutlar kınlmışltır. Ak günler her haliyle 
kara gün olmuştur. 

Bu kemirici, ezici, hayatı yaşanamaz hale getiri
ci, vatandaşların yaşadığı semtlerden birisi de Anka
ra'nın Devlet Merkezinin Belediye sınırları içinde
ki Mamak semtidir. 

Mamak'ta tedhiş vatandaşa gece çııkma yasağı 
(koymuştur. 

Mamak'ta vatandaş çarşıda, pazarda, yolda, oto
büs durağında, evinde ve otobüs içinde bile hayat 
endişesi içindedir.' 

Hükümet hiçbir önleyici tedbir almamıştır. 
Otobüs içinde vatandaşlar taranmış ve kurşun

lanmıştır. 
9 Ağustos günü, Mamak'ta otobüs içindeki vatan

daşlara, menfur eller hunharca tarıyarak ateş açmış
lardır. Olayda iki vatandaşımız maalesef canını kay
betmiş, ikisi ağır olmak üzere 16 vatandaşımız da ya
ralanmıştır. 

Ne bu olayın önlenmesinde ve nede olaydan son
ra Hükümet hiçbir ciddi tedbir almamıştır, failleri 
hakkındaki takip meçhuldür. 

Bu nedenle siyasi sorumluluğu görülen İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı hakkında, Anayasanın 89 ncu 
ve içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Gensoru 
açılmasını arz ve, teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Ankara Ankara 

ismail Hakkı Köylüoğlu H Turgut Tbker 
Erzurum Kocaeli 

Rıfkı Danışman A Ali Sarıoğlu 
Kahramanmaraş Kocaeli 

Mehmet Şerefoğlu ibrahim Topuz 
Bilecik Aydın 

Cemalettin Köklü Beihiç Tozkoparan 
Antalya Denizli 

Galip Kaya M. Kemâl Aykurt 

BAŞKAN — Gensoru önergesinin gündeme alı
nıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerde Ana
yasada belirtilen sıraya göre; önerge sahibi, siyasi 
parti grupları adına birer üye ile ilgili Bakan konuşa
caklardır. Konuşma süreleri içtüzüğün 61 nci madde
si uyarınca, Hükümet ve siyasi parti grupları adına 
20'şer dakika, önergedeki imza sahibi adına 10 da
kikadır. 

Önerge sahibi olarak Sayın ismail Hakkı Köylü
oğlu, buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Köylüoğlu, süreniz 10 dakikadır. 
ISMAlL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinize sevgi ve 
saygılarımı arz ederim. 
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Muhalefetiyle iktidarıyla hepimiz bir hulsuısta it
tifak halindeyiz. Diyoruz ki, memleket bir bunalım 
içindedir. Buna kimse itiraz ötmüyor. Anarşi var; kol 
geziyor, can alıyor, kan akıtıyor, ocaklar söndürü
yor. Pahalılik var; fakirleri can evinden vurmuş. Yağ
ma var, soygun var. Peki ama bütün bunlar var, mem
leket ta uçurumun kenarında diyoruz, rejim tehlike
de diyoruz, Devlet tehlikede diyoruz; ama bir kısım 
aılkaldaşlardaki heyecana, hassasiyete bakıyorum, açık 
«söyleyeyim, yadırgıyorum. 

Biz vatandaşın duyduğu acıyı, ıstırabı, çileyi, yok
luğu, fukaralığı, dermek ki aczimizden ötürü size nak-
tedemiyoıruz. Bundan ötürü üzgünüm, Eğer naklede-
'bi'lsek, anlaitaıbillsek bu sıralar böyle boş olmaz. 

Peki tehlikeyi kabul ediyoruz d!a; tedbiri nedir, 
çaresi nedir?... Yok, bir şey yok. Lâf, lâf, lâf... 

Mulhterem arkadaşlar, ben de sizin giıbi doluyum. 
Hepimiz 'bu şikâyetin içerisindeyiz. Size de, bize de, 
muhalifiyle, muvafıkıyla herikese soruyorlar; «Nere
ye gidiyoruz, ne olacak?» diye. «Canımızın, malımızın 
emniyeti ne olacak? Anarşi ne olacak, soygun ne ola
cak, pahalılık ne olacak?» öyle ise oturup görüşme
miz lazım, konuşmamız lazım. Doluyum, üzgünüm; 
fakat bu zaman içerisinde düşündüklerimi, gördük
lerimi arz edemem. 

Siz de bizim kadar bu Hükümeti tenkit ediyorsu
nuz. Evet, kulislerde yaptığınız bu, toplantılarınızda 
yaptığınız bu. Neden biliyorsunuz derisiniz, biz de ya
pardık onun için biliyorum. Aima hiçbiriniz kalkıp da 
«Ey Hükümet nereye gidiyorsun? Böyle Hükümet 
olmaz.» demliyorsunuz. 

«Devlet güçlüdür» diyoruz, «Devlet kuvvetlidir» 
diyoruz; ama bu Devleti işletecek hükümet lazım. 

9 Ağustos 1978 Çarşaıriba günü Ankara'nın Ma
mak semtinde bir otobüsün silahla taranması hadise
si üzerimde verdiğimiz gensoru ile ilgili olarak Yüce 
Meclise görüşlerimizi arz edeceğim:. Bu düşıünceleri-
mıi arz etmeden önce bu vahşet hadisesi dolayısıyla 
hayaltlarını kaybeden vatandaşlarıma Cenabı Haktan 
raihmöt, kederli ailelerine bir kere daha başsağlığı di
liyorum. Vaihşeti meydana getirenleri, yüce millet 
önünde lanetliyorum. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) 

ETBM EKEN (Çorum) — Hepsini mıi gerçekten? 
ÎSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Hepsini, hepöini. Cinayetlerin, kötülüğün, hepsinin 
karşısındayız biz. Biz, cinayetlerin (karşısındayız, kö
tülüğün karşısındayız, soygunun karşısındayız, bu be
ceriksizliğin de karşısındayız, başarısızlığın da karşı-
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sındayız. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Böyle Hükümet olmaz, böyle devlet olmaz. 

Ben bu ülkenin baş sorunu olan anarşiye bir baş
ka yönden yaklaşmak istiyorum. Herkes buraya geli
yor, olmuşları, olmayanları tekrar ediyor; ölen şu
dur, kalan şudur... Ne olacalk onlar? Asıl mesele o 
değil; asıl 'konunun üzerinde duralım, halline, çaresi
ne bakalım:. 

Aylardır söylenen sözleri, yazılan yazıları tek
rar edecek değilim. Hadiselerin içindeyiz, biliyoruz 
ve bilmiemiz lazım. 

Anayasanın 56 ncı maddesine göre; «Siyasi par
tiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurla
rıdır.» Biz hepimiz, Türk Milletinin refalhı saadeti 
için bu partilerden birine, kendi siyasi kanaatimize 
göre, siyaset yoluyla hizmet için girdik. Her parti, 
hizmet husus unda kendi yolunun kısa ve kestirme ol
duğunu söylemektedir. Bu hususun takdiri Yüce Türk 
Milletine aittir. 

Karşılıklı olaralk fikirlere hürmet ve hoşgörü, de
mokrasinin icabıdır. Ülkenin refalhı ve saadeti, hak 
ve hürriyetlerimizin teminatı, inanıp, benimsediğimiz, 
savunduğumuz insan şeref ve haysiyetine en uygun 
olan hürriyetçi demokrasidir. 

Ülke bunalım içerisinde diyoruz. Evet, doğru, bu
nalım içerisinde. Ama, ne yapıyoruz? Hiçbir şey yap
tığımız yok. Şimdi, benden sonra da gelecek orada 
oturan Paşa, ne yapacak? Hiç. Eskileri şöyle bir tek
rarlayacak; şu kadar astık, kestik, efendim şunları 
hapse gönderdi... Ne olacak bu?.. (CHP sıraların
dan gülmeler) Bu bir netice vermez bize. Aisıl mese
le, önlemeliyiz. Hapse atmak, adamları tutmak zaten 
senin, Hükümet olarak, vazifendir, yapacaksın, yap
madığın takdirde Hükümet edemezsin. 

Efendiler kusura bakmayın, ben 30 sene hâkim
lik yaptım, 5 senedir de milletvekiliyim, hâlâ bu kür
sülerde heyecanımı yenemedim. 

Beyler, Devletimiz güçlüdür buna inanıyoruz ve 
güveniyoruz; ama devleti işletecek güçlü, becerikli 
ve dirayetli iktidara ihtiyaç vardır. Hükümetin anar
şi hususunda koyduğu, gittiği bir teşhis yoktur. Yet
kili ve sorumlu kişilerin değişik beyanları bunu açık
ça göstermektedir. Doğru teşhis konmuş olsaydı bu 
huzursuzluğun, bu anarşinin, bu pahalılığın önüne 
geçilmesi lâzımdı. Demek ki, teşhisiniz die, tedbiriniz 
de yanlıştır. 

Beyler, millet huzursuz, tedirgin ve sinmiş dürum-
daıdır. Aklıma gelmişken ben size bir hadiseyi de an
latayım. 



M. Meclis] B : 4 8 . 11 , 1978 O : 1 

Benim bir köylüm, Saimekadm'da selvi gibi bir 
«delikanlı, adı Adnan, trende en kalabalık zamanda 
yakasından tuituldu, koridorlarda kurşuna dizildi ve 
ısıolkağa atıldı. Devlet midir bu? Eğer dievleteen devlet-
liğini yap, değilsen vazifeni yap arkadaş. Ateş düştü
ğü yeri yakar, ama etrafını da ısıtıyor, hepimiz hu
zursuz, siz de huzursuzsunuz, siz bizden çok şikâyet
çisiniz, ama söyleyemiyorsunuz, söyleyemiyorsunuz. 

CELÂL DOĞAN (Gaziantep) — Tahrik etme. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Hakikat bu. Yalan mı, yanlış mı? 

Devleti yıpratan bu vaıhıim hadiseler karşısında 
en büyük tehlike, yetkili ve. sorumlu kişi ve mercile
rin vurduymaz halleridir. KanıtSEmak ve alışkanlık 
yetkililerin doğru tedbir almalarına mani olmaktadır 
ve bu bir kötü ruh baletidir. En büyük tehlike işta 
(buradadır. Zamanımda mahallede bit genç ölünce, bü
tün mahalle, bütün köy ayağa kalkardı. Şimdi Tür-
kiye'die günıde 5-6 kişi ölüyor, kimse bir şey yapmı
yor. İşte bu kanıksamaktır, alışmaktır. En kötüsü işte 
budur. 

Hükümet her sahadaki başarısızlığına ve bece
riksizliğine gerekçe arıyor. İktidarlar için başarısızlığın 
mazereti yoktur ve olmaz. İktidar demek güç dernek
tir, kuvvet demektir, icraat demektir. İktidar için ba
şarı ve marifet devlet çarkını işletmektir. 

Şimdi gelecek, Sayın Ecevit orada konuşmuş, bu
radaki paşa da burada konuşacak; şu kadar adam ya
kaladık, şu kadarını adliyeye şevkettik. E ne olacak? 
Vazifen bu mu senin? Talbii vazifen senin suçluyu ya
kalayıp adliyeye dbdilleriyle birlikte sevk etmek; ama 
adüiyede şimdiye kadar - sorup soruşturduğuma gö
re - henüz kesinleşmiş hiçbir karar yoktur. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Adli pro
sedür böyle işliyor Sayın KöyMioğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Zaten deminden arz ettim, Devletimiz güçlüdür diyo
ruz, kuvvetlidir diyoruz, öyleyse bu Devleti işletecek 
hükümet lazım. İşıte bu kadar. İşte bundan ibaret me
sele. Fazlasına lüzum yok. Bunu yapabiliyor musunuz? 
Yapam lyorsunuz^ 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Kendi Hükümetine 
niye söylemedin? . 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Söyledik, söyledik, söylemez olur muyuz? 

Mevcut mevzuatın eksiksiz uygulandığı iddia edi
lemez. Bu yapılmazken yeni kanunlar ne işe yaraya
cak? Hükümet suçluları yakalamakla Övünüyor; suçlu
yu delilleriyle birlikte yakalamak ve adliyeye sevk 

etmek zaten vazifesidir. Asal başarı bu suçların işlen
mesine mani olmaktır. Kimsenin burnu kanamasın 
istiyoruz ve istiyoruz diyoruz. 

Anarşiyi önleyemeyen Hükümet iktidarda kala
maz ve kalmaması lâzımdır. Devamı bunu önlemesi
ne bağlıdır. Millet bu hususta hiçbir mazereit bekle-
moden bu sorunun hallini istemektedir ve sabrı da 
kalmamıştır. İktidarların devamı buna bağlıdır. Mil
letin bu isteğine karşı gelmek mevcut hiçbir hüküme
tin gücünde değildir ve bu iktidarın bu başarısızlığı 
ile, bu beceriksizliği ile yakımda düşmesi lazımdır ve 
düşecektir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Burada kalkıp da, Başbakan olsun, İçişleri Baka
nı olsun, mazeretler ileri süremezler Ben senden bun
ların önlenmesini istiyorum. Eğer hükiimetsen bunu 
sağlayacaksın, değilsen çekillir gidersin; işte o kadar. 

Ben bunları yapacağım diye geldin, mazeret be
yan etmeye, gerekçe göstermeye hakkın yoktur se
nin; öyle şey yok. Ama ben Meclise 'bakıyorum, ora
da kuliste, «Yahu memleket gidiyor» diyorlar, herkes 
uyuyor., 

ALİ KURT (Tokat.) — Çay içiyorlar orada. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Meclis gi
der, Meclis. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Allah göstermesin, bir gün felaket gelip d© kapımı
zı çaldığı zaman ne o çay içen kalır, ne sen kalırsın, 
ne ben kalırım. Her şey gider; namus gider, şeref gi
der, bayrak gider, din gider, iman gider. 

Evet, bunu ben söylemiyorum, yetkililer söylü
yor. Bunun içinde yaslıyoruz. Millet de söylüyor. Mil
letin acısını size duyuramıyoruz, milletin derdini size 
işjttiremiıyoruz. Ne zaman anlayacak bilmiyoruz, lâfla 
geçiyor ömırümüz. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Samimi ko
nuşun sizi bütün millet dinler. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bakın efendiler, şurayı dikkatle dinlemenizi rica ede
rim: Bu hususta Hükümete rey" veren arkadaşların he
nüz ümitlerini yitirmedlikleri anlaşılmaktadır; yani 
bunu size söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, toparlayın efen
dim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
10 aylık denemenin yetmediği anlaşılmaktadır. Aksi 
halde bu vebal, bu sorumluluk çekilmez, yüklenil-
rnosi mümkün değildir. Partilerimiz bizi; yani biz 
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Sayım, arkadaşlar dla zaten konuşmanızı tensip ödü
yorlar, buyurun. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendim, dinlemek mesele değil, eğer bu sözlerim 
doğru değilse, bu sözlerimde hilaf varsa, işte sıramı, 
işte yakam. Eğer ıdeğilse, buyurun size vazife düşü
yor. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Söylüyorsunuz ama, 
aynı konuda yardımcı olmuyorsunuz. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Davamla) — 
Efenıdüm, bu Hükümeti© bJiçlbir konuyu halledemıez-
siinîz. 

Evet, size açıkça şunu söyleyeyim. Ben, 30 sene 
bu memlekette hâkimlik yapıtım, 5 sene mebusluk yap
tım. Bültiüm varlığımı, maddi varlığımı ilkin Allaıha, 
«onra milletime borçluyum; yalnız kimseye diyet bor
cum da yok, onu da söyleyeyim (AP sıralarımdan 
«Bravo» sesleri) 

milletvekillerini vebal ve sorumluluktan kurtaramaz. 
Aksi davranışımız ettiğimiz yemine ters düşer. 

Büyük ve zor sorunları halledecek hükümetlerin 
yıpranmaması lâzımdır. Daha bu Hükümet ilik kurul* 
düğunda yıpranmıştır; «Kuruluş şekli demokrasi ilke
lerine aykırı» dendi ve yadırgandı. Hükümetin bazı 
bankalarının milletvekili seçilmesine ben de oy ver
dim gitmelerine razı olmadım ve sebep olmasını ben 
'işitemedim. Binaenaleyh, bir rey sahibi olarak bun
lara soru sormak benim hakkımdır. 

Şimdiye kadar olup bitenler, Hükümetin güçlü. 
olmadığnını göstermektedir. Eğer olsaydı, hadiseler 
dururdu. İktisadi sahadaki başarısızlık da bir neden
dir. Vaadine rağmen devam eden pahalılık, dayanıl-' 
maz hale gelmiştir, anarşiye cesaret vermiştir. Kemer
leri sıkmaya razıyız efendiler, yalnız bize huzuru sağ
layın. Biz yokluktan geldik; zaten sizin yokluk geti
receğiniz, pahalılık getireceğinizi, fukaralık getirece
ğinizi biliyorduk, yadırgamadık ama, bu huzuru sağ
lamanız lazım. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğiu, rica ediyorum, 
toparlayınız efendim.. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Efendiler, meselenin zamana tahammülü kataamıştır. 
Zamanın geçmesi, sorunların zorlaşmasına sebep ola
caktır. Sorunların hallini zamana 'terk etmeniz, daha 
çok kan akmasına ve daha çok can kaybına sebep ola
caktır. 

Bizden gidenler bazı sorunların hali için gittiler. 
Fakat, halletmek istedikleri sorun olmadığına göre 
hâlâ bu vebali niye çekiyorlar bir türlü anlamıyorum; 
orada oturanlar, boyunları bükük arkadaşlar bizim... 
(AP sıralarından gülüşmeler) 

Bu Hükümet, kısa tarihte, kendisine beslenen umut 
ve güveni yitirmiştir. Tarihte, güveni yitiren hükü
metlerin muvaffak olduğu henüz görümemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğiu, konuşmanızı bağ
layınız efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

1. ETEM KILIÇOĞLÜ (Samsun) — Heyecanını 
yem biraz Köylüoğiu, dinlen, sonra konuş. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Davamla) — 
Müsaade etmiyorlar ki dinlenmeye. 

BAŞKAN — Efendim, dinlienme payınızı arıyo
rum. (CHP sıralarından «Konuşsun, konuşsun» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğiu, toparlayınız efen-
I dim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Yalınız milletime minnet ve şükran borcumdan başka 
dünyada hiçbir borcum yoktur. Bütün bunlara rağ
men sizlere diyorum ki, bu kuruluş itarzıyla, bu dav
ranışıyla, bu tu'tumuyla, bu gidişatıyla, bu becerik-
ısizliğiyle, bu başarısızlığıyla bu Hükümetten bir şey 
beklemeyin. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğiu, toparlayın lütfen 
I efendim. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bu Hükümetin en büyük icraatı, bu memlekete en bü
yük icraatı, en büyük hizmeti bu memleketi terk edip 

\ gitmesi olacaktır. (CHP sıralarındatn «Vakti bitti» 
I sesleri) 

BAŞKAN — Saym Köylüoğiu, toparlayın rica 
I ediyorum efendim. Rica ediyorum toparlayın. Kesi

yorum, rica ediyorum, toparlayın, teşekkür sözünü
zü yapın. 

ETEM EKEN (Çorum) — Hizmeti Cephe mi ya-
I pacalk? Süleyman Demire! Başbakan olursa mı yapa

cak? 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum, bitiriyorum Sayın Başkan. 

Boyler; giderse ne olur diyeceksiniz. Toparlanıp gi
derse ne olur diyorsunuz. Giderse dünya mı batar? 

ETEM EKEN (Çorum) — Demirel'in Başbakan
lığını mı bekleyeceğiz?* 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
I Işjto Türkiye Büyük Millet Meclisi var, ne güne du-
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ruyor? İşte Devletin sahibi sizsiniz, ne güne duruyor
sunuz. «Devlet gidiyor» diyoruz, ne güne duruyoruz? 
«Anarşi var, ölüm var» diyoruz, «Katliam var, gasp 
var» diyoruz, diyorsunuz ne güne duruyorsunuz? Ni
ye ayaklarınızı vur muyorsonuz? 

BAŞKAN — Tamam Sayın Köylüoğlu, rica edi
yorum!. 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Çak sözlerim var, efendiler hepinize saygılarımı su
narım efendim. (AP sıralarımdan «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Efendim, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adina-

na Erzurum Milletvekili Sayın. Nevzat Kösıoğlu, bu
yurun efendim. 

Sayın konuşmacılardan bilhassa çok çok rica edi
yorum; Başkan olarak ben çok güç durumda kalıyo
rum, sizlerin yüksek hüsnüniyetinize iltica ediyorum, 
rica ediyorum. 

Sayın Kösıoğlu, konuşma süreniz 20 dakikadır 
efendim. 

MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, saygı değer MecMis üye
leri; partim ve şahsım adına saygılarımı sunarım. 

Size maruz bulunduğumuz anarşi ve zulümden 
manzaralar çizecek değilim. Gözleri, kulakları ve vic
danları mühürlenmemiş olan insanlar, bu manzaraları 
hep birlikte yaşıyor ve değerlendiriyorlar. Her şıeye 
rağmen görmek isteyenler var ise, şimdi şu anda Kı
zılay'a gitsinler, gökdelenin önündeki manzarayı sey
retsin, vicdanlarıyla başjbaşa kalsınlar, inanıyorum 
bir hükme varabileceklerdir. 

Bu tarz görüşmelerdeki bir ciddi maksat da, aynı 
görüşte olmayan milletvekillerinin, farklı siyasi ka
naatleri paylaşanların hiç olmazsa Mecliste şu kürsü
de bir diyalogu kurabiıkne imkânıdır. Ben şimdi kar
şımdaki boş sıralarla bu diyalogu kuramam; ama İç
işleri Bakanının burada olması ve söylediklerimizin 
geleceğe aksetme imkânı bakımından yine de bazı 
noktaları vurgulamak işitiyorum. 

Anarşi, devleti ve onun nizamım yıkmayı hedef 
alan fiili ve silahlı hareketlerdir. Türkiye'nin 10 yılı 
aşkın süredir maruz kaldığı anarşi de bu tarifin için
dedir. 

Değerli arkadaşlarım, evrensel hukukun değişmez 
prensibidir ki, ameller niyetlere göredir. Anarşi olay
larım da mütalaa ederken, eğer gerçek bir değerlen
dirmeden şuurları saptırmak istiyorsanız, eğer ger
çeğe yaiklaşmafc işitiyorsanız neticeler üzerinde değil , 

bu amellerin, bu fiililerin, niyetlerin üzerinde düşün
mek, önce niyetleri tespit etmek zorundasınız. 

Şimdi özellikle Cumhuriyet Halk Partili arkadaş
larıma hitap ediyorum: Allanınız, vicdanınız ve na
musunuz hakkı için, düşünün ve vicdanlarınızla fik
re varın. Yıllardan bu yana bir milliyetçi kalemfin, 
bir milliyetçi gencin «Ben bu devleti yıkacağım, ben 
bu nizamı yıkacağım ve bunu silahlı bir hareketle, 
bir isyanla gerçekleştireceğim» dediğine şaıhiit oldu
nuz mu, okudunuz mu? Cevaplarını kendinize verin. 

ETEM EKEN (Çorum) — Okuduk, okuduk... İz
mir İl Başkanınız «Biz istersek 24 saatte Türkiye'yi 
(teslim alırız» dedi. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bir de so
lun envai çeşidinin beyanlarını ve yazdıklarını düşü
nün. Bunlar hakkında sadece iki cümle söyleyeceğim 
ve solun niyetini anlamak için bundan daha fazlasını 
benden istemeyeceğinizi düşünüyorum. 

«İşçi, köylü, gençlik elelie proleter iktidarını kan
la kuracaktır. Yaşasın halk savaşı» ve bir pankart, 
ki onu bir kısım Cumhuriyet Halk Partili milletvekil
leri yakından bilirler: «Bu kan denizinin ufkundan 
kızıl güneş doğacaktır.» 

Şimdi, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığının ko
nu ile ilgili olarak yayınladığı kitaptan bir cümle ile, 
fiili hareketlerin maksadını ifade edeyim!. 

«1968'den itibaren başlayan ve hâlâ devam ede-
gelen hareketler; Marksist, Lenınist bir ihtilali ger
çekleştirmek kasdına dönük bir eylem devresidir.» 

Aziz arkadaşlarım, Türkiye'deki anarşi hadiseleri 
Marksist bir temelden başlarken; buna bölücük .gay
retleri ve niyetleri de dklenmiştir. Zaman zaman aşırı 
sol bölücülüğü; bölücük, aşırı solu sırtlanarak, yar
dımlaşarak ve bazı metot ayrılıklarına rağmen hemen 
bütün noktalarda aynileşeriek bu belayı gittikçe bü
yüyen bir çığ haline getirmişlerdir. 

Size bölücülüğün sloganlarından, mahiyetinden 
bahsetmem elbetteki gerekmeyecektir. Ama her şeye 
rağmen yine merak edenler varsa, Kızılay'a insinler 
ve daha Meclisten çıkar çıkmaz suratımıza bir şamar 
gibi inen bölücü sloganları elektrik direklerinde, ya
hut Karamürsel'in önünde okusunlar. 

Aziz arkadaşlarım, konuya soğukkanlı olarak 
yaklaşan herkes görür ki, anarşide daima iki taraf 
vardır ve hep böyle olmuştur. Taraflardan birisi dev
lettir ve onun müesses, nizamıdır. Diğer taraf ise, onu 
silah zoruyla yıkmayı hedef edinen anarşistlerdir. 
«Taraflar» sözünde yine değerlendirmeleri saptırma
yalım. Yıllardan beri Türkiye'de de bu böyle olmuş-
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tur. Devlet bitaraf olmuştur. Kiminle? Silahlı Kuvvet
leriyle, ordusuyla, polisiyle, memuruyla ve devletine, 
nizamına bağlı olan bütün vatanperver insanlarıyla 
bitaraf olmuştur ve bunu yıkmaik isteyen silahlı ey
lemler, anarşistler bir başka taraf olmuş; anarşist bu 
hödlsfe ulaşmak için devleti ve nizamı yıkmak hede
fine ulaşmak için önüne çıkan her engel silahla aş
mayı gaye edinmiştir, metot edinmiştir, bunu yap
maktadır. Öınüne kim çıkarsa çıksın, ister asker, is
ter polis, isterse vatanperver bir ülkücü, isterse devle
tinin herhangli bir memuru, isterseniz hapishanedeki 
gardiyan hepsini silahı ile aşarak devleti yıkmayı ilan 
eömjelklteidlir, 

İSMAİL AYDIN (Uşak) — Vatanperverlik yal
nız sizin ülkücülere ait değil mi? 

BAŞKAN — Rica ederim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Peki, bütün 
bu açık görüşlere rağmen, niçin Cumhuriyet Halk 
Partili milletvekili arkadaşlarımızla aynı çizgide bu
luşamıyoruz. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Ülkücüleri 
ne yapacağız? 

ETEM EKEN (Çorum) — Milliyetçilik inhisarı
nız altında da ondan. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Gördükle
rimi, düşündüklerimi çok sade ve açık olarak ifalde 
edeyim. Bu olaylar başladığından beri Cumhuriyet 
HaUk Partili yöneticileri ister iktidarda olsunlar, ister 
muhalefette olsunlar, bu net müşahadeleri önlemek ve 
değerlendirmderdöki sıhhati baltalamak için daima 
sebepler üzerinde değil, neticeler üzerinde durmuşlar 
ve daima dikkatleri sebeplerde celbederek, neticelere 
çekmeye çalışmışlardır ve Cumhuriyet Halk Parti
sinin yöneticileri için, halen de bugün Hükümet olan
lar için, anarşi bir istatistik, fenomenden ibarettir. Şu 
kadar ölmüş, şu kaıdar öldürülmüş. Şu öldlürülmüş, 
bu öldürmüş, hiçbir zaman niçin sorusunu sordutnra-
dılar, sormadılar ve özenle bunu gizlemeye çalıştılar. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Katillerin 
kim olduğunu sen biliyorsun. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ölüm, ina
nan insanlar için halktır. Ölüm, istatistik için sadece 
bir rakam'drr. Ölümü manalandiran şey, niçin öldü
rüldüğü, niçin öldüğüdür. Cumhuriyet Halk Partisi 
yöneticileri daima bunu gizlemişlerdir, 

AKIN SİMAV (İzmir) — Meclis kürsüsünden 
katillere prim veriyorsun. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Akın Simav, ri
ca ediyorum efendim. 
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NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ve bu en
gellemeleri, bu saptırmaları bir faşizm öcüsü yarata
rak tlevam ettirmeye çalışmışlardır. 

DOĞAN GÜNEŞ (İstanbul) — Kimlerin yaptır
dığını biliyoruz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Daima dik
katleri mevhum bir faşizm tehlikesine çekerek, va
tandaşın ve entellektüelin sebepler üzerinde düşün
mesini engellemişlerdir. 

Aziz arkadaşlarım, halbuki, komünist diktatörler 
bütün muhaliflerine faşist damgası vururlar ve bu 
sözler bana değil, Cumhuriyet Halk Partisinin Genel 
Başkanına aittir. Bu sözleri söyleyen Genel Baş
kan, dünyanın her yerinde komünist hareketlerin 
saptırmada bir metot olarak benimsedikleri bu itha
mı, yıllardan beri kendisi de kullanmaya devam ede-
gelmiştir. 

Aziz arkadaşlarım, özellikle Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarım, Marksizmden söz ettiğim, onu 
tenkit ettiğim zaman, içinizde rahatsız olacakların 
olduğunu biliyorum; bölücülükten bahsettiğim za
man rahatsız olacak olanların da varlığını biliyorum; 
fakat, çoğunlukla bölücülükten ve «Bu kan denizinin 
ufkundan kızıl güneş doğacaktır,» sloganından da 
şiddetle rahatsız olan, muazzep olanlarınızın da bu
lunduğunu biliyorum. 

GÜNAY YALIN (Ordu) — Sen veremli oldu
ğunu bil, yeter. 

NEVZAT* KÖSOĞLU (Devamla) — Ama hiç 
bir şey yapamıyorsunuz. Biraz evvel burada Sayın 
Köylüoğlu'nun ifade ettiği gibi, acz içindesiniz; hiç 
bir şey yapamıyorsunuz. Tehlikenin hangi noktadan 
geldiğini görüyorsunuz, komünizmi görüyorsunuz, 
bölücülüğü görüyorsunuz; ama hiç bir şeyi yapmaya 
muktedir olamıyorsunuz. Çünkü Genel Başkanınız 
öyle istiyor. Çünkü Genel Başkanınız o istikameti 
gösteriyor ve siz de, değil bizim sözlerimize, efkârı 
umumiyeye bile kulaklarınızı kapamak, değerlendir
melere vicdanlarınızı kapalı tutmak zorunda kalı
yorsunuz. Çünkü Genel Başkanınız, partinizin ge
leneksel tavrı içerisindedir, ona karşı bir şey söyle
mek iktidarında değilsiniz. 

ALİ KIRCA (Malatya) — Genel Başkanımız 
geri dönenleri vurdurmuyor. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ne var ki, 
bu haliniz, bu kesilen diyalog Mecliste bile kurula
madıkça sadece sizin için değil, rejim için de bir ölü 
noktadır; bunu da düşünmek zorundasınız; gene 
kendi menfaatleriniz için. 
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GÜNAY YALIN (Ordu) — Sen kendi işine 
bak.,. Bunu bir doktor muayenesinden geçirtmek 
lazım. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Sayın Başkan, ko
nuşan (2) kişi mi? Bir kürsüden konuşuluyor, bir 
buradan konuşuluyor. (CHP sıralarından «Seninle 
3 oldu»sesleri, Başkanın tokmağı vurması) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, anarşi konusunda özellikle Cumhuriyet 
Halk Partililerin ciddi ve sıhhatli bir teşhise vara-
mayışlarındaki çok önemli bir noktayı daha ifade 
etmek istiyorum. 

Sayın Ecevit iktidar olduğu günden bu yana 
12 Martın intikamını almak hırsıyla Hükümet etmek
tedir, İçişleri Bakanlığınca yürütülen bütün bu 
zulümler, işkenceler ve bu Hükümetin mümeyyiz 
vasfı haline gelen memur, öğretmen ve işçi kıyımı 
hep bu intikam duygusuna dayanmaktadır. Hem 
de 12 Martın bir paşasının, - ne gariptir ki 12 Martın 
bir paşasını - bir sıkıyönetim komutanının bu zulüm 
makinesinin başına getirerek intikamını sürdürmek
tedir. (MHP sıralarından alkışlar) 

12 Martın ilk gününde «Bu hareket bana karşı 
yapılmıştır» diye bağırmıştır. Ondan sonraki her 
gün zamanın hükümetlerine ve komutanlarına, mah
kemelerine saldırdı durdu. Mahkemeleri tarafgir
likle suçladı, «katil ordu», «faşist generalleri» diye 
bağıranların sırtlarını sıvazladı. Nihayetinde de 
mahkemelerin bütün mahkûm ettiklerini eline geçen 
ilk fırsatta salıverdi. Ve 12 Mart hadisesine, bu 
Devleti kurtarma, vatanperverlik hadisesine her an, 
iktidarda ve muhalefette saldırmakta devam etti, 
devam ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, 2 dakikanız kaldı, 
toparlayın efendim, rica ediyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ecevit bu 
intikam ve kin duygularını, kendi mizacım şu anda 
iktidar yapmış durumdadır. Ecevit'in mizacıdır di
yorum. Muhalefetteyken miting meydanlarında ce
ketini sıyırarak kabadayılıklar yapan aynı zat, Baş
bakan olduktan sonra da televizyonda yüzü takallüs 
etmiş sahte bir Sezar öfkesiyle, sadece Türkiye'de 
değil, bütün dünyaya meydan okumaya çalışmakta
dır. (MHP sıralarından alkışlar) Onun bu mizacının 
ceremesini eğer sadece Cumhuriyet Halk Partisi çek-
seydi aldırmazdım; ama bütün bir millet olarak onun 
bu mizacının ceremesini çekmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümeti bir reklam hükümeti olmuştur. Hadiselerin 

gerçeklerini hiç bir zaman değil, kendi işlerine nasıl 
geldiyse öyle takdim etmenin ustası haline gelmiştir. 
Bu reklamcılıkta ise TRT en büyük yardımcısıdtr. 

AKIN SİMAV (İzmir) — Siz de tiyatro öğre
tiyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Simav. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Devletin 
büyük imkânları yanında TRT kullanılmaktadır ve 
onun habis neşriyatının görüşülmesi ayrı bir konu 
olmak gerekir. 

Başbakan Ecevit son kurultayında bir düzmece 
raporla bizi faşist ilân ediyor. Bir Başbakan eğer 
reklamcılık, eğer gösteri yapma hevesine tutulma
mışla; gerçek olan bir şeyi televizyonlarda bağırnıaz, 
onun gereğini yapar; ya bunu yapmaktan acizdir ya
hut yalancıdır. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» 
sesleri alkışlar) 

içişleri Bakanı da geçen gün buradaki konuşma
sında Balgat hadiselerinin sanıklarından birinin, da
ha önce arkadaşlarımızdan birinin Bakanlığında 
Özel Kalemde işe alındığını söylemişti. 

Değerli arkadaşlarım, ben ilmi nücumla devlet 
. idare edildiğinin çok eskilerde kaldığını zannediyor
dum, sayenizde bunu da öğrendik. Şu anda Meclisin 
çatısı altında kaç ölünün gezindiğini bilemiyorum, 
kâhin değilim; ama siz, Cumhuriyet Halk Partisi 
Hükümeti, kendi idare kademelerinizde, değil bir se
ne sonra'suç işleyecekleri, suç işlemiş olanları, dev
letin mahkemelerinde mahkûmiyet ilamı boyunlarına 
asilmiş olanları istihdam ediyorsunuz. Bunun hesa
bını önce vermek zorundasınız. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu toparlamanızı rica 
ediyorum efendim. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan... -

SADÎ SAMUNCUOĞLU (Niğde) — Daha 5 da
kikası var efendim. 

BAŞKAN-— Efendim, ben buraya not etmişim, 
rica ediyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Toparlayım 
efendim. . 

Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, bizim 
komando kampları kurarak insanları eğittiğimizi söy
lüyor ve bu düzmece rapora istinat ediyor. 

Şimdi, bir başka rapordan, kurulan kampları oku
yacağım. Bu raporu benim emrimin altında olan in
sanlar değil, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka
nının emrindeki Gençlik Kolları hazırlamıştır. 
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«CHP Gençlik Merkezi ilk kez 1975 yılında Mer
sin'de kamp kurdu. O kamptan edindiğimiz deney
lerle bu yaz üç kamp yapmayı düşünüyoruz. Mersin, 
İstanbul, Çorum'da yapılacak kamplar 15'er günlük 
olacaktır. Partimize her gün yüzlerce kişi kayıt olu
yor; ama parti içinde militan olarak çalışan, kaydo
lanların çok az bir yüzdesidir. 50 bin kişiyi hedef alan 
bir eğitim planlıyoruz. Bizler çay ve simitle yaşar
ken, partisi için hayatını vermeye hazırken, aylardır 
belediyelere, bizzat Genel Sekreterin emrine rağmen, 
işe alınamıyoruz; ama Mao'cıüarın rahatlıkla aym 
belediyelerde işe alındığını görüyoruz. İskenderun mi
tinginde Genel Başkanın konuşmasını engellemek is
teyen Mao'cuların bizzat CHP milletvekillerince ör
gütlendiğini biliyoruz. Bana komünist derseniz mem
nun olurum» diyen parlamenterleri biliyoruz.» 

Bunlar CHP Gençlik Kolları raporundan (AP ve 
MHP sıralarından alkışlar) 

Konuşmamın sonuna gelmiş oluyorum. 
BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Sadece İçişleri Bakanının iki noktadaki yanlışı
na işaret edeceğim. Birisi; bir partinin, sorumluluk 
ve salâhiyetin orduya devredildiğini bu kürsüden söy
ledi. Sayın İçişleri Bakanı okuduğunu anlayamayacak 
kadar bu meselelerden uzak bir insan değilse, kötü 
niyetlidir. Ya olan bitenden hiç haberdar değildir, 
yahut da müthiş bir surette haberdardır ki, bunu te-
meni etmiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, toparlamanızı rica 
ediyorum son defa. Rica ediyorum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sıkıyöne
tim Kanununun, 1402 sayılı Kanunun 2 nci madde
si; «Sıkıyönetim altına alınan yerlerde genel güven
lik ve asayişe ilişkin zabıta kuvvetlerine ait görev ve 
yetkiler sıkıyönetim komutanlığına geçer» der. Biz 
de bunu kullandık ve bunu talep ediyoruz. 

En son olarak, Erzurum'daki, Kars'taki olayları 
hâlâ Erzurum ile Kars arasındaki şehir rekabetine 
dayandırıyor Başbakan, bugün Senatodaki konuşma
sında. Yer ayaklarımızın altından kayarken, Devlet 
çatısı çatlarken, Kars'a Türk insanının girmesi bile 
bir problem haline gelmişken, bu idrak seviyesinde, 
«Kars ile Erzurum'un, vilâyet arasındaki sürtüşme
dir» diye meselenin üzerine yaklaşan bu insanların, 
bu idrakin, bu Hükümetin sizlere ne vaat edebilece
ğini, bu millete ne vaat edebileceğini takdirlerinize 
sunuyorum, 

Saygılarımla. (MHP, AP ve MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına Amasya Milletvekili 

Sayın Muhammet Kelleci, buyurun efendim. (AP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Kelleci, süreniz 20 dakikadır efendim. 

,AP GRUPU ADINA MUHAMMET KELLECİ 
(Amasya) — Sayın Başkan, muhterem milletvekille
ri; Grupum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selam
larım. 

Sayılmayacak kadar çök, peşlini takip edemeyecek 
kadar da süratle gelişen anarşik hadiseler zincirin
den bir tanesi bahse konu edilerek, İçişleri Bakanı 
hakkında gensoru açılması istenmiş idi. Bu gensoru 
ile ilgili Adalet Partisi Grupunun görüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Değerli milletvekilleri, daha önce yaptığımız anar
şiyle ilgili bir konuşmada, «Devlet olma kavramıyla 
asayiş arasında sıkı bir münasebet vardır. Devlet ay
nı zamanda içtimai nizamı kuran ve koruyan bdr 
müessesedir. Asayişsizlik bu nizamın, bu dengenin 
sarsılması ve bozulmasıdır. Devletin varlığı ve kud
reti nizamın garantisidir, teminatıdır. Anarşi Devleti 
sarsan ve yaralayan en müessir menfi bir unsurdur. 
Bir memlekette anarşi çıkaranlar, aslında Devlete düş
man olanlardır, Devlet otoritesinin yıkılmasını iste
yendir.» demiştik. 

Bugün de memeketimizin gündemini yine bütün 
vahşetiyle ve dehşetiyle maalesef anarşi teşkil et
mektedir. Halbuki bu Hükümet, anarşiyi bir günde 
durduracağım iddiasıyla işbaşına gelmişti. Göz yaş
ları dinecekti. Ne yazık ki bu geçen zaman zarfında, 
anarşi durmak şöyle dursun, memleketin her köşe
sinde ve hatta Hükümet merkezinde, Ankara'nın or
tasında bölücülüğün ve yıkıcılığın en tehlikelisinin, 
slogan ve propagandası açıkça yapılır hale gelmiştir. 
Kafasına ve gönlüne Türk Milletini ve Türk büyük
lerini sığdıramayanların aczinden istifade eden anar
şist bölücüler, Kızılay'da, bugün bayram kartı diye 
ne kadar komünist lider varsa yerli yabancı, onla
rın posterlerini, hem de dernekler yararına diye sat
maktadırlar. O dernekler ki, 1973 Akgünler kitabı
nın 186 sayfasında, 4 Kasım 1974 İstanbul Üniver
sitesinin açılışında, bugünkü Hükümet Başkanının, o 
günde Hükümet Başkam sıfatıyla yapmış olduğu ko
nuşmada, «Siyasete doğrudan doğruya derneklerin 
girmesini, siyasetin sadece politikacılara bırakılamaya
cağım, derneklerin mutlaka siyasetle - uğraşması la-
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zım geldiğini kendi teşvik ettiği derneklerdir ki, bu
gün aynı Hükümet Başkanının 2 Kasım 1978 tarihin
de televizyon konuşmalarında bu derneklerden müş
teki olarak birtakım tedbirler getireceği kanaatini yü
ce millete takdim etmektedir. 

Bu aziz vatanda yaşamak âdeta şans ve tesadüf 
haline gelmiştir. Bir hafta evvel Ankara'nın belli baş
lı caddelerini dolduran hatta bakanlık duvarlarına 
kadar uzanan bölücülük ve Devlet yıkıcılığını sergi
leyen afişleri bilmem gördünüz mü? Acaba bunları 
görmek ve gereken tedbiri almak için Yüce Meclis 
duvarlarına kadar yazılması ve yapıştırılmasını mı 
bekleyeceğiz, yoksa Hükümet duyarlılığını mı yitir
miştir? Esasen anarşik hadiselere sağ ile sol arası bir 
mücadele diye son derece basit ve sathi teşhis ko-
yon Hükümetten ve bu Hükümetin İçişleri Baka
nından daha fazlasını beklemek de hayal olurdu. 

Hatta bu Hükümet uzun müddet anarşi kaynak
larını sayarken aşırı sol ve komünist tahripçileri bir 
türlü kabul etmek istememiş kraldan çok kralcı bir 
eda ile onların cinayetlerini örtmek istercesine, bun
ları temize çıkarmak için, olağanüstü bir gayret sarf 
etmiştir. Son günlerde Hükümet Başkanının âdeta 
bu yoldaki sadakatini kâmil manada ispat etmek is
tercesine hatta taviz verircesine müflis bir ticaret er
babının iflasını kamufle etmek veyahut da teselli 
bulmak maksadıyla yaptığı eski defterleri karıştırma 
metoduna benzer bir metotla üç defa Başbakan ol
duğu halde hiçbir değerlendirmeye ve denetime tabi 
tutmadan geçiştirdiği bir tanıtma broşürünü taraf
gir bir hedef tayin ederek asıl suçlu ve komünist 
anarşistleri gizleme gayretinde görünmesine üzül
memek mümkün değildir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sayın Baş
kan, dün bu zaman da söylendi bunlar. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Elinde 
bilgi ve belgeler olduğu halde öğreninceye kadar, ka
bul edeceğiniz zamana kadar, her gün, her saat mil
let adına bu söylenecektir 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ya
rın yine söyleyeceğiz. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Elinde 
bilgi ve belgeler olduğu halde, iddiasını tasdik ve tah
kik safhasına koymayanların o iddıalardaki suça iş
tirak teşkil edeceğini, dünkü basın toplantısında sa
vunan Hükümet Başkanının, 1973 seçimlerinden son
ra Hükümet Başkanı olduğu halde, bugün büyük bir 
gürültü ile söz konusu etiği broşürü, o gün ortaya 
koymaması kendi ifadeleri ile suça iştirak sayılmaz 
mı? 

Bu durum Türk Milleti adına bir talihsizliktir. 
Şu kadar var ki, solcu anarşistler varlıklarını ve ey
lemlerini bunlara gösterebilmek ve kabul ettirebilmek 
için bu Hükümetten daha açık davranarak, bütün 
güçleri ile ortaya çıkmışlar, kanlı eylemleri ile hami
lerini millet huzurunda mahkûm etmişlerdir. 

Bu şaşı bakıştan dolayı, hiçbir olayın faili ger
çek'olarak tespit edilememiş, hatta masum insanlar 
suçlu diye işkencelere maruz bırakılmışlardır. 

Bunun neticesi olarak, hemen hemen her olay için 
hayali suçlular icat edilmiş, bunlar ilgililerin beyan
ları ile de kamuoyuna, TRT ve basın yolu ile ilan 
edilmiştir. 

Bunun en tipik misalini Malatya Belediye Başka
nı, Merhum Hamit Fendoğlu'nu hunharca şehit eden 
bomba olayında gördük. Hükümet Başkanı ve İçiş
leri Bakanı «Bu bombanın Ankara'da Nükleer Araş
tırma Merkezinde yapıldığını, bunu da milliyetçilerin 
yaptığım» beyan ettiler. Ancak, iki gün sonra da, bu 
beyanatlarını yalanlamaya, millet önünde iftiralarını 
yalamaya mecbur oldular^ 

Bundan sonra birbiri ardından cereyen eden, bü
tün önemli anarşik olaylarda buna benzer gerçek dı
şı beyanlar verildi. Kamuoyunda komünist ve anar
şist solcuların temize çıkarılması, suçun başkalarına 
yıkılması hususunda ne lazımsa yapan böyle bir Hü
kümetin anarşiyi önlemesi mümkün değildi, mümkün 
olmamıştır da. Bunun açık ve acı delili; on ay içe
risinde cereyan eden ve fakat Hükümetinize, size bir 
türlü tesir etmeyen anarşi bilançosudur. 

Bakınız, olay 4 957, ölü, 849, yaralı, 5 012; bom
balı ve silahlı saldırı 3 025, ölen öğrenci 252, öğret
men 35, polis, bekçi 25, er, astsubay 6, hâkim, sav
cı 2, işçi 122, diğer meslekler 406, toplam 849. 

Daha neyi bekliyorsunuz? 
Sayın milletvekilleri, hadiseler bu kadar elim ve 

vahim manzara arz, ederken, memleketin her köşesi 
barut fıçısı haline gelmişken, Hükümetin pişkinlik 
ve, umursamaz görünmesi daha da elem verici olmak
tadır. Millet, Devlet nerededir, Hükümet yok mu
dur, sorumlular nerededir diye feryat etmektedir. 

«Dün de İstanbul'da yine Devlet yoktu» (Hürri
yet Gazetesi) «Devleti arıyoruz» (Tercüman Gazete
si) diyen alarm ifadeli manşetlerle, büyük tirajlı gaze
telerde de bu feryada iştirak etmekte, ancak Hükü
met; «Etkin ve yansız tedbirler» aldatmacası ile bu 
feryatlara kulak tıkamaktadır. Hani etkinlik, nerede
dir tedbirler? 
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Değerli milletvekilleri, bu Hükümet anarşiyi ön
leme gayreti içinde değildir. Zira, Anayasanın ön
gördüğü tedbirlerin hiçbirisine müracaat etmemekte
dir. Birbirini nakzeden ve her satırında ciddiyetsiz
lik akseden beyanatları çare saymaktadır. Bu cüm
leden olarak, anarşinin en yoğun olduğu bir günde, «Ar
tık anarşiden söz edilemez; kanlı facianın son sahnesine 
ulaştık» dedikten hemen sonra, Ankara Üniversitesi
nin açılışında, «Anarşiye karşı tılsımlı bir çözüm yok
tur» diyen beyanatı ile, âdeta anarşiye ve anarşist
lere teslim olmuş bir görünümde bulunan Hükümet 
Başkanının ve «Anarşinin son çırpınışları; ateş söaer-
ken duman daha fazla çıkar» diye anarşiyi hafife 
alırken, bu beyanatı ile hafifledikçe hafifleyen İçiş
leri Bakamnın durumunu Yüce Meclisin takdirleri-
na sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, anarşinin önlenmesi husu
sunda Halk Partisi, muhalefette ikeûj Devlet Güven
lik Mahkemeleri Kanununu engellemiş, şimdi de ya
naşır görünmemektedir. Asknda, bu milletin talihsiz
liği, Halk Partisinin iktidar : olmaSı; ânla 
Halk Partisinin talihi isey Adalet Partisi 
gibi yapıcı bir muhalefete muhatap olması
dır. (CHP sıralarından gülüşmeler) Adalet 
Partisi olarak, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanu
nu başta olmak üzere, anarşiye karşı meşru ver mü
essir olan bütün tedbirlere yardımcı olacağımızı her 
fırsatta lilan ettik. Bir defa daha, yardımcı olacağı
mızı ifade ediyoruz; ama anarşiye yanlış teşhis ko
yan, anarşinin soldan kaynaklandığım bir türlü kabul 
etmeyen Hükümete diyoruz ki, gelin, Devlet Güven
lik Mahkemeleri Kanununu çıkaralım; Polis Yetki 
ve Salahiyetleri Kanunu ile, Siyasi Partiler Kanunun
da yapılması gereken değişiklikleri yapalım. 

Şimdi soruyorum: Bu görüşlerimize iştirak edecek 
misiniz, yoksa, etmeyecek misiniz? Bu tavrınız, si
zin hangi çizgidet. olduğunuzun bir kere daha kesin 
delilli olacaktır. I 

AKIN SİMAV (İzmir) — Siz de sağ anarşinin 
varlığını kabul etmesenize. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bunlar
dan başka, bugünkü emniyet teşkilat! da endişe veri
ci bir duruma getirilmiştir. Bizzat Hükümet Başka
nı ve İçişleri Bakanı tarafından, polis, hasta ve bö^ 
lünmüş olarak ilan edilmiştir. Hükümetçe, gerçek po
lis diye de, «Hükümet gider, POL - DER kalır» di
yerek, Hükümete ve Devlete meydan okuyan,. Mark
sist intikam mangası zihniyetini taşıyan POL - DER'e 
sahip çıkılmıştın 

Bu zaaf içerisindeki Hükümetin kuruluşunu fır
sat bilen anarşi, tam bir tırmanma, yayılma istida* 
di göstermiş; aradığı toprak ve iklim şartlarım bu
lan bir yabani ot gibi, memleketi bir uçtan bir uca 
sarmıştır. Toplu katliamlar yoğunlaşmış; kahvehane
ler taranmış, yangın ve sabotajlar artmış; hâkim, 
savcı, polis, öğretmen ve asker başta olmak üzere, 
Devlet görevlilerine karşı saldırılar alabildiğine hızlan
mış; siyasi parti temsilcileri hunharca kurşunlanmış
tır. Siyasi partilerin merkez binalarına bombalı saldı
rılar yapılmıştır; Devlet veznesi, bankalar soyulmuş, 
gasp, yağma ve tehditle para alma gündelik hadise
ler haline gelmiştir. 

Mamak'ta bir otobüste masum olarak yolculuk 
yapan vatandaşlara boşaltılan kurşunlar da bunlardan 
bir tanesidir; ama ne yazık ki, henüz bu bütün hadi
selerin de failleri bilinmemektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu faili meçhul hadiseler sa
yılamayacak mesafelere ulaşmıştır. Hâlâ dehşeti ile 
vicdanları sızlatan, bugün Cumhuriyet Senatosunda 
«Hadiselerin, vakaların, cinayetlerin failleri bulundu» 
beyanında bulunan Sayın Başbakana da sesleniyo
rum: Burada söylesinler... 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Kelleci, bak 
MHP'liler seni beğeniyorlar. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Ümrani
ye vahşetinin failleri meçhuldür; üniversite katliamı--
nm katilleri bilinmemektedir; merhum Hamit Fend-
oğlu ile yakınlarının feci şekilde ölümüne sebep olan
lar nerededir? 1 Mayısta Taksim Meydanını «Kahrol
sun Türkiye, yaşasın Rusya» sloganlarıyla «Kızıl mey
dan» haline getirmek isteyenlere hiçbir şey yapılama
mıştır. 

AKIN SİMAV (İzmir) — 1 Mayıs 1977 hadisesi
nin failleri nerede? 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — 20 Mart 
günü Ankara'yı işgal edenlere ses çıkarılmamış, âdeta 
tesvip edilir bir görünüşe bulunulmuştur. İstanbul'da, 
Ankara'da, Kars'ta, İğdır'da, Ardahan'da, Elazığ'da, 
Malatya'da; Kahramanmaraş'ta, Bitlis'te, Gaziantep' 
te, Amasya'da, Sivas'ta, yurdun her köşesinde cere
yan eden vahim hadiseler karşısında Hükümet sus
kundur; içişleri Bakanı da, çaresizliği çare saymak
tadır. 

İSMAlL AKIN (Afyonkarahisar) — Amasya'da-
ki olayları sen yapıyorsundur. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Hatta 
istanbul'da bir siyasi parti il başkanına yapılan hun
har saldırı hakkındaki beyanatı ile de, önceden bil
diği hadiselere dahi tedbir alamamaktadır. 
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Derin ve genişliği herkesçe bilinen ve 10 vatan- 1 
daşımızın ölümüyle neticelenen Sivas'a ve bütün mem- I 
leketimize bayramı kara gün yapan Sivas'ta cereyan I 
eden elim hadiseyi çocuk münakaşasına bağlayan îç- I 
işleri Bakanına ve bu Bakanın üyesi bulunduğu Hü- I 
kümete, bu Devlet daha ne kadar tahammül etmek I 
mecburiyetinde kalacaktır? (CHP sıralarından gürül
tüler) 

Devletin polisini öldürenlerin çoğu meçhuldür. As- I 
keri Hâkim Naci Gürü öldürenler nerededir? Askeri I 
Hâkim Binbaşı Yaşar Değerli'yi öldürmek isteyenler I 
kimlerdir? İşçi, öğrenci, öğretmen, profesör, asker, I 
polis, toplumun her kesiminin hedef olarak seçilişi I 
tesadüfi değildir; bir gayeye matuftur ki, o menfur I 
gaye, Devletimizin parçalanması, milli birliğimizin I 
bozulmasıdır. Kim bu yolda ihmal gösterirse, o, tarih I 
önünde mesuldür ve vebal altındadır. I 

Sayın milletvekilleri, «Halk mahkemesi» diye ad- I 
landırılan cinayet şebekelerinin hunharca öldürdük- I 
leri masum insanların katilleri de meçhuller arasında- I 
dır. Hükümetin gözleri önünde, Halk Partisi millet- I 
vekillerinin de şahidi olduğu, hazır bulunduğu kong- I 
rede, günlerce, «Rusçu mu yoksa Cinci mi olalım?» I 
münakaşasında birbirine düşerek, milli eğitimi tah- I 
rip edenlere ne yapılmıştır? I 

Bahçelievler faciasının katilleri nerededir? I 
Millet bunları bilmek istiyor. Ne yazık ki, bun- I 

ların da failleri, etkin ve yansız tedbir oyalamaları I 
sayesinde elini kolunu sallayarak gezmekte ve cina- I 
yetlerine devam etmektedirler. I 

Memleketin birçok köşesinde «kurtarılmış. bölge» I 
ler ilan edilmekte, kurtuluş yürüyüşleri, yani Türk I 
Devletine isyanlar yapılmaktadır. Bombalı, makineli I 
tüfekli saldırılar sabahlara kadar devam etmektedir. I 

Bütün bu hadiseler takipsiz ve faili meçhul I 
olarak milleti tedirgin ederken, içişleri Bakanını ve I 
Hükümeti de tedirgin edip etmediği merak konusu I 
olmaktadır. Bunun içindir ki, Ecevit'in iktidarından I 
bu yana, memleket tam bir kargaşalık ortamına sü- I 
rüklenmiştir. Vatandaş, hiçbir devirde görmediği deh- I 
şet ve endişe ile, ne zaman, nerede, kim tarafından I 
soyulacağı ve öldürüleceği korkusunun içerisinde ha- I 
yatından bezmiş bir vaziyette, bu işin neticesinin ne- I 
reye varacağını acı acı düşünmektedir. I 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, 2 dakikanız kaldı, to
parlayın efendim. I 

MUHAMMET KELLECİ (Devanda) — Önüne 
kim çıkarsa, işyerinde, dairesinde, sokakta, lokanta- I 
da, kahvehanede, dolmuşta, hatta camide bu durum, I 
memleketin bu elim hali ne olacaktır sorusunu sor- | 
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makta, Devletin varlığından endişeli bir tavırla soru
larına cevap aramaktadır. 

Bu cevabı siz vereceksiniz; veremezsiniz, yerinizi 
bu cevabı verenlere vereceksiniz. Ben de soruyorum: 
Ülkede mal ve can emniyeti var mıdır? Yok ise, si
zin şaşkınlık ve pişkinliğinizin kanlı faturasım bu 
masum millete ödetemezsiniz; (AP, MHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, sosyalist enternasyonale üye 
olarak, hem de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Dış
işleri Bakanını temsilci göndererek, beynelmilel sol 
örgütlerle ittifak içerisinde olduğunu tescil eden Halk 
Partisi, iktidar uğruna solun her çeşidiyle kolkola 
olarak Dışişleri Bakanının da temsilci olması Anaya
sada var mıdır, onu soracağız, 

Doğu - Batı ayrımı yaparak, yaptırarak, mezhep 
tefrikasını körükleyerek, yıllarca sürdürdüğü bölücü
lük faaliyetleriyle memleketi tam bir barut fıçısı ha
line getirmiştir. Vahşice işlenen cinayetlerle her gün 
asgari 33 ilâ 10 arasında değişen ölüm hadiseleri yü
zünden tam bir huzursuzluk ve tedirginlik içerisinde 
olan vatandaş,. evinden ocağından ayrılarak göç et
mek, öğrenci okulundan, işçi işyerinden ayrılmak su
retiyle canını kurtarmak, iş sahipleri fabrikalarını 
kapatarak, profesör kürsüsünü terk ederek hayatını 
korumak yolunu çare olarak kabul etmek mecburi
yetinde kalmıştır. 

Ey köy - kent edebiyatı yapan, bu edebiyatı dahi 
bölücülük için yapanlar, size sesleniyorum: Yurdumu
zun en güzel köşelerini - Başşehir dahil - bütün bü
yük şehirlerini körleştirdiniz. Barış güvercini uçuran
ların omuzlarında şimdi ölüm habercisi baykuşlar 
ötüyor. Anarşi, sokağa çıkma yasağı koydu; daha 
hava kararmadan, herkes biribirini çiğnercesine evine 
koşuyor, kapılarını kilitliyor. Başşehir daha akşam 
saatlerinde boş şehir havasına bürünüyor. Bu durum 
dahi sizin ve memleketin -durumunu anlatmaya kâ
fidir s 

Kısacası, Hükümetiniz, mevcudiyeti ve politikası 
ile vatandaşın huzuruna, gönlüne ve ekmeğine kan 
doğramıştır. 

BAŞKAN — Sayın Kelleci toparlayın efendim, 
rica ediyorum.-

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım. ••-.,• 

Anaların gözyaşlarını dindireceğiz diyenler, ana
ların gözyaşlarını dindirdiniz; çünkü, anaların göz 
pınarları kurudu artık?-yaş yerine gözlerinden kan 
akıyoü. Size lâyık» eserinizle ve. başarınızla istediği
niz kadar öğünebilirsiniz. 
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Sayın milletvekilleri, işin başka bir vahim tarafı 
da, suçluları bulmakta acze düşen Hükümet ve İç
işleri Bakanı, suçlular yakalanıyor görüntüsü verebil
mek için masum insanları suçlu diye yakalayıp iş
kencelerle inletilmesine alet olmakta, Devletin taraf
sız olması gereken radyo ve televizyonunu da bu 
maksat için kullanmaktadırlar. Biraz sonra çıkacak
lar, yine aynı hadiseyi de sağcılar yaptı diye masum 
insanların üzerine yıkacaklar. Onu lütfen söyleme-
yesiniz Sayın Bakan, onu biliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kelleci lütfen bağlayınız. Bağ
layın efendim, lütfen. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bu tu
tum asgariden adalete gölge düşürür, kamuoyunu ya
nıltır, ki öyle olmaktadır ve insan haklarına karşı 
husumeti davet eder. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — MHP'ye 
ne zaman geçeceksin, onu da söyle. 

BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Şentürk. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bunlar

dan bir tanesi de gensoruya esas olan Mamak hadi
seleridir ki, biraz evvel söylediğim gibi masum in
sanlar üzerine yıkılmak istenen hadiselerden bir ta
nesidir; ama bütün bunlara rağmen hâlâ kan deni
zinde yüzdüğünüz şu günlerde politikanızın yanlı, sa
mimiyetinizin şüpheli ve zanlı olduğu ima ve ifade 
edilmektedir. Bunun için her şeye rağmen adaletin te
celli edeceğine inanıyor, inancımızı muhafaza etmeye 
çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen, bitirin rica edi
yorum. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, bu kısa zaman içerisinde arz etmeye 
çalıştığım ama neresinden başlayıp neresinde bitiril
mesi bilinmeyecek kadar engin hale gelmiş olan ha
diseler zinciri içerisinde, İçişleri Bakanı hakkında gen
soru açılmasını ülkemizin menfaatleri bakımından za
ruri görmekteyiz. Bunu bir Devlet, bir millet vazifesi 
olarak telâkki ediyoruz. Bu sebeple de önergeye müs
pet oy kullanacağımızı Yüce Meclise ifade eder, he
pinizi Grupum ve şahsım adına saygıyla selamlarım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kelleci. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Tokat Mil

letvekili Sayın Ömer Dedeoğlu, buyurunuz. 
Sayın Dedeoğlu, konuşma süreniz 20 dakika efen

dim, buyurun. 
CHP GRUPU ADINA ÖMER DEDEOĞLU 

(Tokat) — Zamana uymaya çalışacağım Sayın Baş
kanım. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Ankara Mil
letvekili Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu ve 9 arka
daşı tarafından Mamak'ta meydana gelen şiddet olay
ları nedeniyle gerekli önlemleri almadığı savıyla İç
işleri Bakanı Sayın İrfan Özaydınlı hakkında verilen 
gensoru önergesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupunun görüşlerini açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Sözlerime başlarken Grupum ve şahsım adına he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Gensorudan amaç Mamak olayları olduğu halde 
Sayın Köylüoğlu ve benden önce konuşan sayın par
tilerin grup sözcüleri, nedense Mamak olayları üze
rinde durmadılar. Yine de gensoru yoluyla Mamak 
olaylarının açıklığa kavuşmasındaki katkılarından do
layı gensoru önergesi veren Sayın Köylüoğlu ve ar
kadaşlarına teşekkür ederim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kabul edin de gö
rüşelim. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Gerçi Ma
mak olayları nedeniyle verilen önergede bu ve buna 
benzer olayların aşırı soldan ve aşırı solun fraksi
yonlarından kaynaklandığı ileri sürülmüşse de olay
dan sonra yakalanan sanık ifadelerinden olayı yapan
ların solcu değil sağcı militanlar olduğu... 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — On
larda mı sağcı?... 

VELİ YILDIZ (İçel) — Mahkeme zabıtlarına da 
mı inanmıyorsun?... 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Hatta bir si
yasal partinin yan kuruluşu gibi çalışan ülkü ocak
ları ile ilişkili kişiler olduğu kuşkuya yer bırakma
yacak biçimde ortaya çıkmıştır. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sana 
yakışmıyor; hiç olmazsa sen söyleme. 

ÖMER DEDEOĞLU (Tokat) — Anlatacağız 
efendim; yakalandı bunlar. 

Her ne kadar gensoru önergesinde yine Mamak 
olaylarının tarihi 9 Ağustos olarak gösterilmişse de, 
demek ki, önergeyi veren değerli arkadaşlarımız bu 
konuyu enine boyuna araştırmadılar? Önergede Ma
mak olaylarının tarihi 9 Ağustos gösterilmiş ise de, 
aslında bir gün önce, yani 8 Ağustos tarihinde ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım dinlerlerse, olayı, sanıkla
rın basına yansıyan ifadelerinden aynen vermeye ça
lışacağım. Olayı açıklığa kavuşturmak amacıyla olay 
sanıklarından Yaşar öter'in basında geniş şekilde yer 
alan ifadesine^. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Anayasanın 132 nci maddesine aykırıdır konuşmanız. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Ben bu ifadeleri 
başka bir yerden almadım Sayın Köylüoğlu, bu ifa
deler daha önce, olaydan sonra tüm basında yayın
landı. 

Olayın sanıklarından Yaşar Öter'in basında ge
niş şekilde yer alan ifadesine kısaca değinmek istiyo
rum. Yaşar Öter, bakınız ne diyordu: «Olaydan önce 
mahallelerinde ülkücü olarak tanınan bir arkadaşımn 
kendisine gelerek Maltepe Ülkü Ocakları İkinci Baş
kanı ile görüşmek istediğini, birlikte gittiklerine İkin
ci Başkanın Keçikıran'da durumu sorduğunu, Keçi-
kıran'da durumu anlatmaları üzerine, olayda kullanı
lan silahı almak üzere kendilerini Site, yani Atatürk 
öğrenci Yurduna gönderdiğini, orada bir kişiden oto
matik silahı aldıklarını, kullanmasını öğrendiklerini... 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sayın 
Başkan, bir vatandaş burada suçlanıyor, olay mahke
meye intikal etmiştir, müsaade etmeyiniz. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Efendim, hem 
Mamak olayları hakkında gensoru önergesi veriyorsu
nuz, Mamak olaylarının açıklığa çıkmasını istiyorsu
nuz, Anayasadan bahsediyorsunuz, mahkemeye inti
kal ettiğini de biliyorsunuz, o halde bunu gensoru 
olarak niye Meclise getirdiniz? 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — İsim 
zikrediyorsunuz. Biz şahısları getirmedik, olayı ge
tirdik. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Efendim, biz 
de bu kanıtları daha evvel sanıkların basma, gaze
telere intikal eden, gazetelere yansıyan ifadelerinden 
buraya aktardık. 

ALİ ELVERDİ (Bursa) — Ne olursa olsun Mec
liste görüşülemez, basına beyanat verilemez. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — O halde efen
dim, niye verdiniz bunu? 

ALI ELVERDİ (Bursa) — Anayasa gereğince o 
şekilde Mecliste görüşme konusu yapamazsınız. 

AHMET MELlK (Urfa) — Eski cellattır, o bi
lir. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Efendim, be
nim hayret ettiğim bir husus var. Ülkü ocakları aca
ba sizinle mi ilgilidir? (AP sıralarından gürültüler) 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Söy
lediğinizle alakası yok. «İsim veremezsiniz» diyoruz. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Dalkıran, lüt
fen yerinize oturun. Rica ediyorum, karşılıklı olarak 
konuşmayalım, lütfen. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Bu olayda 
suçlanan dernek, bu ifadelerde suçlunun dernek ülkü 
ocaklarıdır. Acaba, diyorum, kuşkuya düşüyorum, 
ülkü ocaklarıyla Adalet Partisinin arasında - hiç tah
min etmiyorum, ama - bir bağlantı var mıdır? Hal
buki bu sesin bir başka partiden gelmesi gerekirdi. 

AGÂH OKTAY GÜNER (Konya) — Kendimiz
den emin olarak huzur içinde dinliyoruz. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Devam edi
yorum efendim. 

Rica ediyorum, şimdiye kadar bu kürsüde konu
şan arkadaşların hepsine saygılı oldum. Bütün ar
kadaşlardan da bu saygıyı beklemek hakkımdır sanı
yorum. Teşekkür ederim. 

Eğer bu konuda suç unsuru varsa, ileride tahki
kat, takibat yaparlar, biz de buna katlanırız. Bir 
hukukçu olarak söylüyorum bunları. 

Site Atatürk Öğrenci Yurduna gönderdiğini, ora
da bir kişiden otomatik silahı aldıklarım, kullanma
sını öğrendiklerini, birlikte Keçikıran'a geldiklerini, 
aslında amaçlarının bu yerdeki halkevini, kalabalık 
olduğu bir saatte taramak olduğunu, ancak o sıra
larda halkevinde bekledikleri kalabalığı bulamayınca 
yeni bir hedef aradıklarını ve 8.8.1978 günü solcula
rın oturduğu Tepecik semtine giden belediye otobü
sünü Mamak Lisesi yanındaki ilkokul bahçesine mev-
zilenerek beklediklerini, otobüs önlerinden geçerken 
birlikte ateş ettiklerini, ertesi gün de Maltepe Ülkü 
Ocaklarına gelerek burada ikinci Başkandan 500'er 
yüz lira para aldıklarını geniş bir biçimde açıklamış
tır. Yine ifadesinde sağ görüşlü olduğunu söyleyen 
Mamak olayı sanıklarından Faruk Saygılı, suçta kul
lanılan otomatik silahı olaydan sonra gömülü olduğu 
bahçelerinden çıkararak arkadaşlarıyla birlikte Bahçe-
lievler*deki Milliyetçi Hareket Partisi binasına götür
düklerini söylemiştir. Sanıkların kendi ifadeleriyle 
Mamak olayları böyle gerçekleşmiştir. Sonuçta hiç
bir şeyden habersiz evlerine giden, masum insanlar
dan üçü ölmüş, 16 kişi de yaralanmıştır. Gensoru 
önergesinde failler hakkında takip - biraz evvel arka
daşlardan bir tanesi de niye yakalamadınız dedi
ler - onlarda takip meçhuldür denilmesine karşın 
olaydan sonra iyi çaba gösteren emniyet görevlileri 
sanıkları yakalamış, altı sanığın tümü gönderildikleri 
mahkeme tarafından tutuklanmıştır. 

Mamakta olayları kimlerin çıkardıklarına başka 
bir örnek daha vermek istiyorum. 

Mamak'ta bazı evlere patlayıcı maddeler atılma
sı, silahlı saldırılar yapılması üzerine emniyet görev
lileri bu yerde önlemler almış, . sonuçta Satılmış 
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Cenkçi, Kürşat Özbek, Mustafa Alagöz, tabancala- I 
rıyla birlikte yakalanmışlar" ve bu 'sanıklar da gön
derildikleri mahkeme tarafından tutuklanmışlardır. I 

Sanıkların alınan ifadelerinden sağ görüşlü olduk- 1 
leri saptanmıştır. Bu olaylardan sonra Mamak'taki 
olaylarda belirgin bir azalma olmuştur, Kahraman
maraş'ta olduğu gibi. 

Bu örneklerden genelleme yaparak, bazılarının 
yaptıkları gibi; tüm sağcılar olay çıkarır denilemez, 
demiyoruz da. Sağda anarşik olaylara karışan parti 
ve dernekler artık herkes tarafından bilinmektedir. 

Gensoru önergesinde yazıldığı şekliyle, tüm olay
ların aşırı sol fraksiyonlardan çıktığı görüşü de ger- I 
çekçi değildir. Soldaki bazı fraksiyonların silahlı ey
lemlerde bulundukları doğrudur. Ne var ki tüm olay
ları sol fraksiyonlara yüklemek insaflı bir yaklaşım 
değildir. Teşhis doğru konmazsa, tedavi başardı ol
maz gerçeğini kabulde yarar vardır. 

Anarşik olaylarda doğru teşhis ise şöylece özet
lenebilir: Sağda ve solda olay çıkaranlar vardır. Son 
zamanlarda yansız hareket eden emniyet görevlilerin- I 
ce kanıtlarıyla birlikte yakalanıp mahkemelerce tu
tuklanmaktadırlar. I 

Cumhuriyet Halk Partisi, Hükümetin alaylar üze- I 
rine yanışız bir biçimde gittiğine inanmaktadır. İster I 
sağdan, ister soldan, silahlı eylemlerde bulunan kimse
ler için tüm partilerin bu şekilde konuşmalarını dili- I 
yoruız. Tekrar ediyorum, ister sağdan, ister soldan I 
silahlı eylemlerde bulunan herkesin karşısında olan I 
Cumhuriyet Halk Partisi, bumdan sonra da karşıların
da olmaya devam edecektir. I 

Gensoru önergesinde değinildiği gibi, vatandaşla
rın genel olarak ' asayişsizlikten şikâyetçi oldukları 
gerçektir. Özellikle kentlerde yaşayanlar can güven- I 
ligi ve huzur istemektedirler. Ne var ki, ülkemizde' 1 
olduğu gibi, halkın % 15*1 yani 6 milyon insan açık 
işsizse, gizli işsizlerle'birlifete bu sayı 8 milyonu aşı- I 
yorsa, o ülkeye huzur hemen gelmez. Yine bir ülke- I 
de dış borçlar toplamı 16 milyar dolara, yani Türk li- I 
rası ile 400 milyar liraya ulaşmış, zamanın' devlet yet- 1 
killeri «75 cent'e muhtaç hale geldik» demişse, o ül
kede huzur hemen ̂ ğlanîmaz. 

Bir ülke siyasi'liderler tarafından «Miilliyetçİler, 
milliyetçi otaayarifar>> diye kamplara ayrılmış, ülke 
savaşa gider gibi cephelere bölünmüşse, kendilerinden I 
olanlar rejim koruyucusu, kendilerinden olmayanlar 
rejim düşmanı ilan edilmişse, '6 ülkeye huzur hemen 
gelmez. 

8 bin kişinin çalışması: gereken bir yere, örneğün 
İskenderun Demir Çelik Fabrikasına' 18 bin kişi partici 

rozetine, dernek kartına bakılarak alınmış ve bu anla
yış tüm kamu kuruluşlarına yayılmışsa, .huzurdan 
söz edilebilir mi? 

Eğer bir ülkede vatandaşların can ve mal güven
liğini sağlamakla yükümlü olan emniyet görevlilerinr 
den bir kısmı sağ ve sol kamplara, derneklere ayrılıp, 
bu yüzden birbirlerine silah çeker hale gelmişse, 28 
kentte silahlı eğitim yapan komando kampları kurul
muş, bu durum yetkililerce zamanın başbakanına ge
niş bir raporla iletildiği halde, hiç bir önlem alınma
mışsa ve bu kamplarda yetişenler devletin güvenlik 
kuvvetlerinin âdeta resmi yardi'meıisı havasıma solkul-
muşlarsa, o ülkede huzur hemen sağlanmaz. 

Yine bir ülkede, siyasi parti liderlerinden biri, 
«Davadan döneni vurun» der, bir diğeri, «Vergi ka
nunlarım getiriyorlar, anarşistleri besleyecekler, mil
letten alıp, onlara verecekler» derse, «Kanımız aksa 
da zafer bizimdir,» «Kana kan, intikam,» «KutftiulU)-
şa kadar savaş» sloganları her yeri doldurtmuşsa ve. 
şeriat isteyenler bunu meydanlarda haykırır hale gel
mişlerse, o ülkeye huzur hemen gelmez. 

Ülkenin okullarında kendileri gibi düşünmeyenle
re okuma olanağı verilmeyip, gençlere, bilim yerine 
kin ve nefret aşılanımışsa, Cumhuriyetin 55 nci Yılında 
okuma yazma bilmeyenlerin oranı hâlâ % 50 civarın-
daysa ve o ülkede Anayasaya uygun olarak kurulan 
Hükümetin ömrüne, yandaşlarının çözülmesini önle
mek için her ay birkaç kez vade biçilip, «Hükümet 
ayın başında, ayın ortasında, sonunda yıkılacak» şek
linde dedikodular çıkarılırsa, o ülkede elbette huzur
suzluk bir süre devam edecektir. 

Bugün olduğu gibi, ülkede siyasi parti lider yetki
lileri ülke sorunlarını bir yana bırakıp, zamanlarının 
çoğunu birbirlerini kıyasıya eleştirmeye ayırıp, yapı
lan her şeyi kapkara göstermeye çalışırlarsa ve tehli
keyi tek yönde görürlerse, o ülkeye huzur hemen gel
mez. 

Halk arasında Alevi - Sünni ayırımı yapılarak, 
«Aleviler camiye saldırdı, solcular camileri bomlbala-
dı» şeklinde halk tahrik edilirse, camilerde halk ci
hada çağrıhırsa, milliyetçilik, belli kişilerin tekeline 
alınırsa, o ülkeye huzur hemen gelmez. 

Biraz evvel burada gündem dışı konuşan Sayın 
Tokat Milletvekilli Feyzullah Değerli, «Anarşinin Al-
mus ve Tokat'a geldiği» şeklinde söz istediler. Yine 
bugün görüşülen Gensoru önergesi aslında Mamak 
olayları için verildiği halde, Gensoru önergesini ve
ren arkadaşımız İsmail Hakkı Köylüoğlu ve ondan 
sonra konuşan grup sözcüleri bu konuya değinmedi-
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lense; Alimus ve Tokat olaylarından bahsederek anar
şinin oraya kadar geldiğini söyleyen Sayın Değerli de 
bu olaylara değinmediği için, sadece isim olarak zik
rettiği için olayları kısaca açıklamakta yarar görüyo
rum. 

Almus olayları diye bahsedilen olaylarda esas şu
dur: Bundan 15 gün önce meydana gelen bu olayda 
Almus'un Arısu köyünde kahvede oyun oynarken iki 
arkadaş kavga etmişler, bu yüzden Orman istetme 
Müdürlüğünde şoför olarak çalışan sarhoş birinin 
oyun oynayanlara müdahale etmesi üzerine meydana 
gelen olayda Orman İşletmesinin şoförü öldürülmüş, 
sanık da - hemen söyleyelim - bir süre önce yakalan
mıştır. 

Fakat bu olayı bahane edenler aynı gece Aknuis' 
da Cumhuriyet Halk Partisine ne kadar oy veren va
tandaşlarımız varsa - genellikle Alevi vatandaşların -
25 işyerinin camlarını kırmışlardır. Bu olaylar nede
niyle 21 kişi tutuklanmıştır. Bunların başında da yine 
büyük çoğunluk olarak Ülkü Ocaklı gençler bulun
maktadır ve görüş olarak da bu olayı çıkaranların 
tümü sağ görüşlüdür. 

FARUK DEMİRTOLA (Tokat) — İki tane de 
Halk Partili var. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Tokat'da bun
dan bir hafta önce daha ziyade Alevi vatandaşları
mızın oturduğa bir kahvehaneye saat 20.30 sıraların
da otomatik tüfekle - Mamak'da otobüse yapılan 
atış gibi - ateş açılmış ve burada da üç vatandaşımız 
ölmüştür. 

BAŞKAN — Sayın Dedeoğlu sözlerinizi toparla
yın, bir dakikanız kaldı efendim. Rica ediyorum, lüt
fen. 

ÖMER DEDEOĞLU (Devamla) — Arkadaşımın 
isminden bahsedip, olayın gerçek yönünü açıklamadı
ğı olayın aslı, gerçeği böyledir. Yüce Meclisin bilme
sinde yarar görüyorum. 

Eleştiri kolay yoldur değerli arkadaşlarım. Anarşi 
ayrık otu olsa bu kadar kısa sürede kök salamazdı. 
Ülke güllük gülüsitanlıktı da on ayda mı bu hale gel
di? Tüm anarşik olayların sorumluluğunu sadece bu 
on aylık Hükümete yüklemek insafsızlık olur. Ger
çekten ülkenin huzura kavuşturulmasında iktidarlar 
kadar muhalefetlerin de görevi vardır. Demokrasiyi 
yaşatmak, düzlüğe çıkarmak için dürüst, sabırlı, ce
saretli olmak zorundayız. Rahmetli İnönü'nün dediği 
gibi, «Bir ülkede namuslu kişiler en az namussuzlar 
kadar cesaretli olmadıkça ülke için kurtuluş yolu yok
tur.» 

Sayın rnilletvekilleri, bu ülke ve sağcısıyla solcu
suyla bu yurttaşlar bizimdir. Gereksiz tartışmaları ve 
engellemeleri bir yana bırakıp, güçlükleri elbirliği gö
nül birliğiyle aşmalıyız. Demokrasi treni raydan çı
kar, uçuruma yuvarlanırsa kimin ne olacağını önce
den kestirmek mümkün değildir. Yakındığımız bugün
lerin geride kalacağı ve ülkenin huzurlu günlere ulaşa
cağı inancıyla hepinize saygılar sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar) 

: BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dedeoğlu. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Konya Millet

vekili Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 

MSP GRUPU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Milli Se
lâmet Partisi Grupu adına Anayasamızın 89 ncu mad
desi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 noi maddesi ge
reğince Ankara Milletvekili Sayın İsmail Hakkı Köy-
lüoğlu arkadaşımızın Mamak olaylarıyla ilgili olarak 
verdikleri Genesoru önergesi üzerinde görüşlerimizi 
arz etmeye çalışacağım. Hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Andre Morua (Andre Mau-
rois) der ki, «Faşizm ve Komünizm umutsuzluk re
jimleridir. Biz umudumuzu kaybetmedik ki» diye cüm
lesini bağlar. Onun için, Yüksek Mıeelis kürsüsünde 
konuşurken «Faşizm ve Komünizm devleti teslim alı
yor» gibi cümleleri gördükçe, milletimize bu umut
suzluğu bilerek veya bilmeyerek reva gören siyasi be
yanları gördükçe inanınız muhalefet olduğumuz hal
de bu beyan sahiplerini sorumluluğa, idrake davet 
etmeyi vazife sayıyoruz. 

Biraz evvel Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcü
sü Dedeoğlu kıymetli düşünceleri arasında paylaşma
dığım şu cümleyle sözlerinin sonucuna geldi, dediler 
ki: «Şeriat isteyenler meydanlarda bağırıyorsa cami
lerde halk cihada davet ediliyorsa, «Kanımız aksa da 
zafer Islamın» diye söyleriiyonsa, «Faşistlere ölüta, 
komünistler şöyle olsun» gibi sloganlar söyleniyorsa, 
o ülkede eibeiüte huzur kolay kolay gelmez» diye cüm
lesini noktaladılar. Iklbidar, hefe Guımihuriyeıt Halk 
Partiisi iktidarı umut konuisıunlda hassas bir iktidardır. 
Böyle olduğu halde milMmiztiın heyecanla, ümit bek
lediği günlerde huzur kolay gelmez diye bu umutsuz
luğu Millet Meclisi! kürsüsünden ifade etmesi, Cum
huriyet Halk Partisi iktidarının başarısızlığının ilanı 
manasına kabul etmesek bile, umsulösuzluk teMn öden 
bir cümle olarak siyasi talihimize geçmiş olacak bir 
cümle gibi gelmiştir. Onun için şu Milfet M'eçMsi kür-
süsünden büyük bir güvenle ilan eidüyoruz ki; hiçbir 
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ihian'dt, hiçbir terör, hiçfbir menfi fidir, şer düşünce 
Türk Devfelfiini tesDim alamı'aıyacakltıır. Hiçbir ihanettin 
gücü Türk DevMiriin gücümden daha kuvveti değil
dir. Mili Selâmdt Partisi olarak bunu büitün dünyaya 
tilan ediyoruz değerli arkadaşlarım., 

Günlerdir Meclis kürsülerinde anarşiyi kbnıuşuıyo-
ruız. Senatomda anarşi konuşuluyor, KonuşmaJlar ne
dir; siyasi paMntin ytülksıak sorumluları «Siz belimize 
kadar çamura batmı'şsınız» diyor, diğeri de «Hayır 
efendim, daha diz kapağıımızdadır; kuisuruımuz o ka
dar büyülk değildir. Siz gırtlağımıza kadar çamura ba)t-
mıışsınız» gibi fcarşılılklı su l̂amolıarlia anıarşıi konuşu
luyor. 

Değerli arkadaışlarıım, farzedin ister kusur sizde, 
fe(tar bizde. Gelin sen kusurlu, ben kusurlu tartışma
sını bırakıp da Türkiye'nin bu tarihi gününlde, Türkü-
ye^nin 21 yiayetlik yenii bölümü diye dış ülkelerde 
Türkiyetyi bölme hari!taîarımıın yapıilıdığı bu günlerde 
bu kusur tartısımaliarı'nı bııraklalıım da Mıİliöt Meclisi 
olarak, Parlamento olarak, siyasi partilerin hıer kade
mle sorumluları olarak bunu nias.il yenıeriz, haitaımuzı 
ısonra tartışalım!, şu felaketi ndkltlayı, şu tehlikeyi bir 
aşalım, ondan sonra kusurumuzu konusalımı diye bir
lik, beraberliği ellbelüüe dıüşümmeye mecburuz. Bunu 
düşünimeZsdk ne .olur? Değerli mi'lıeibvekilîeri, bunu 
düşümmıezsdk, maazallah ateşkes anlaşmasının konu
şulduğu ülkelerde, ateşkes konuşulduğu günlere gelir 
Türkiye'de. Onun iç'in ılsrarla ve ömeımıl'e gelliniz şu 
karşılıklı suçlamalardan vazgeçirüz diye süyasi partii 
sorumlularına buradan seslenmek işitiyoruz. Hele s'i-
yaJsi partfi liderlerimiz maşalah, o millletimizlin birlik, 
beraberlik islflddiği midsuliydtiini bir tarafa bırakımız, 
birbirlerine - şu kürslüden tdkraflamıalkfcan üızünltü du
yuyorum. - faşist, birbirine komıümist, birbirinıe klöprü 
atı zibidisi, birhirfime soydan, soptan mıahrum, yani 
CibiİiydÖSiz diyecek ifadeleri© siyasi tartışma sürdü
rüyorlar, ondan sonra da bakıyorsunuz Türk toplu
munun tabanımda, bu kavgamın duşunda kalan «Aklı
nızı başınıza alın» diyen politikacıya, «Sen niye kav
gada taraf değilsin, riiye komünist şu partiye haddini 
bildiırmıiyorsun; faşist şu partiye hladdinli billdirrnliyor-
sumı» diye aklıselimi sahibinle tabanda hesap sorar ha
le geliyor valtıanıdaş. 

ÎŞfle onun için sorumluluğumuz büyüktür. Bu so
rumluluktan bahsdderken değerli mıileltivelfcileri, dün, 
Grup Başikanıvelkilimıiz tarihi bir grup tebliği yayınla-
mıişitır. Bu tebliğde siyahi parti liderlerinlin sorumlu
luklarımı dikkate atnaıîan gerekliğini ifade dtımiştir. 
Diğer anarşiyle miücadlele eden ülfceîerde geniş vatan-

ıdaiş külfclelieni anarşiyi konuşmuyor, anıarŞiye priim ver
miyor, amarş'iyle allakast-yok; anarşi oralarda tabama 
yayılmamış. Çünkü orada yüksek seviyede politika 
yapanlar, birbirlerine hitap ederken, birbiriieriyle ko
nuşurken, tabana anarşiyi yaıymaımanın soırumıMuğu-
nu gösteriyorlar. Bfolim liderleramüız d© bunu dikkate 
alsınlar, tabamda vatandaşımıza bu yayılhıasiin diye ta
rihi bir tebliğ yay iniliyor; TRT üç - beş kavgayı veri
yor, aıma grup tebliğini geoenıin li2.00Mnıden sıonrasn-
na bırakıyor. 

Muhlterem arkadaşlarımı, yine bu TRT ciddi ha
berler yerine kavgayı, skandali kendisin© siermaye 
ederse anarşiyi önleyebilir m'isiniz? 

Dördüncü Beş YıMık Plan görüşülüyor. M'iıli Se-
lamdt Paritisü siyasi parti liderlerinin, siyasi partli so
rumlularınım birbirlerine anarşi konusunlda en ağır 
suçlamaları dururken, plan komusumdakü oi'dldli görüş
lerini söylüyor: «Türkiye'riin planı şöyle oSmalııdır,» 
«Türkiye pîanmdla manevi kallkımima kalkmışltıır, bunu 
telafi dtoezsdk anarşiyi ilerde 10-20 yıl sonra daha 
büyülk boyutlarla karşımızda görürüz.» «Planımızı 
konuşurken, bu manevi kalkınmayı dikkate atonaliyiz», 
«Planın gentel dkonom'ik projeksiyonu şö'ylie oümah-
dır» diye çok ciddi tebliğ yayınlıyor ama, TRT plan 
üzenimde herkesin düşüncesini söylüyor, Milli Selâmelt 
Partisiniim hem anarşiye teşhis ve tedavi nokltasıınlda-
ki beyanını, hem de plan gibi ciddii bir meısetddidki 
görüşünü vermemıdkfe acaip bir temierrült gösteriyor 
ve böyle olunca televizyonunuzu açıiyorsumuz, diyor 
ki: Şu sağcı şunu öldürdü, şu yiyaleötie olaylar çıktı, 
bir sağcı bir solcu öldü. Valtanıdaş da diniyor; «tiyi» 
diyor, «Bir sizden, bir bizden ne güzel dengeyi sala-
dılk.» Televizyon bu şekilde. Ölenlerin solcu olduğunu, 
sağcı olduğumu ve bir bir berabere kaldığımı da âdöfia 
ilan ediyor, 

Değerli arkadaşlarımı, böyle olursa anarşiiıyfi günler
ce fcomuşısanıiZda neyi çözensiniz, karşılıklı suçîaımalar-
la nereye ulaşırsınız? Liderler birbirine veryansın dt-
tiği mıüdddfcçe anarşiyi nasil halledersiniz? D'ialıoğ ko
nusunlda işbirliği yapmazsanız nerelere yaorsıınız? Ve 
ibülfiün bunların ötaslinlde, Türkiye'nüln gdlieceği açıısıin-
dan, planı açışımdan inisanfliarıo kalbıime ne koymıamız 
gerekltliğinli,-plana kaymıazsanız; insan öldürmenim dün
yayı yıklmiak kadar vahim olduğunu, oinaydLin kö*ü 
olduğumu, hırsızlığım, haydutluğun, eşlkiyalığım zul'üim 
olduğuna, insana yakışmadığına planlda, programda 
yer vermezseniz, bilesiniz kli, gdlleoek iç'hı «Umutsuz
luk» konusunda Halk ParMü arlkadaşıımın görüşüne ka
tmanların sayı!sı daha da fazla olur, 
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Plan konıuisunldaıki bu hassasiyötilmi klonu ile alaka
lı bulduğum için, ifaıdie ediyorum. 

Günlerdir, Bütçe Plan Komisyonunda söz almak 
için bulundum. Tabii ki, statü itibariyle Plan Komis
yonu üyelerinin önceliği var. Onların da 1 saat konuş-
ma halkları Var. Sırayı en önde alsak bile, Bütçe Plan 
Komisyonu üyesi olmayan bir arkadaşımızın orada 
tonuşalbütoııasi âdeta imkânsız gibi. 

lOralda genel düışünoellerimî i ifaıde ötmek isiüamfiş'tlik 
ve bunun için Plana bafldtik; gençlik sorunları bollu
mun© baktık. İnanınız, «Gönç inşamın kalbine nıe ko
yacağız? Onun eğltimi'ni nasıl yapacağız? Anarşüslt ol
maması için neler yapmamız gerektiği» huluslarında 
bir tek cümleye rastlamaldık. Sadece, yurt mesölesîn'-
•de şu kadar kredi artırılacak, yurt sayisı çoğaMacak 
'diye kupkuru gençlik meselesini almaş ve Milli Eği-
ıfcim Programındaki gençllik meselesini dahi alsaydı-ki, 
Fîanın daha geniş boyutlarla alması lazım- o bile tat
min öderldi. Kupkuru bir gençlik meselesini almış, 
kültür meselesini almış. 

Böyle olunca, burada saaitfleröe konuşacağız, olay
ları konuşacağız, «Olayların toihuımunıu, yeşermesini 
nasıl önleriz?» bunu konuşmayacağız ve üzücü, sivil 
halikın bindiği bir otobüse üç-tbeş başıbozuğun, insaf
sızın, insanlıktan bihaber insanın, bomba atmasını, 
dinamüt alömasını konuşacağız ve belki de o sadistler 

* Parlamento kürsülerimde kendilerinin koınuşulmasın-
dan dolayı memnun bile olacaklar. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin htemen burasında 
bir husuisltakli hassasiyetimi de ifaıde edeyam, 

Hüflcüimet, anarşi konusunda, tddbirîer konusunda 
kenldirii mazur gösteren beyanları sık silk yapmakta
dır. Ellbötite anarşinin böylesine büyük boyultlar ka
zandığı bir memidkeltjfce Hükümet kendi mazeretlerini 
anlatmak yolunu tercih edecekltür, ancak bu tercihi 
yaparken, hukukun gefnel prensiplerinin oiğnenımeme-
sürue önemle dikkat edilmesini rica ediyoruz;; o da 
şudur: 

Farz edelim, savcılık hazırlık tahkikatı gizM oldu
ğu hailde, siz bir sanığın beyanım, fcendü siyasî demıe-
cinüzin malzıemıesi olarak kullanmak isteyip de bu ha
zırlık tahIkifcatındaM, gizili taifokiikaıtitakli ve sanık duru
munda olan bir kimısenü'n, henüz delilerin takdir ve 
münakaşası olmadığı safihiada siyasi beyanatınızın 
tmalzeımıesi yaparsanız, bu, hukuku rencide öder, hu
kuk devletimde normal karşılanan bir durum değiMr. 
Bunu genellikle söylüyorum ve bunu söylerken, dik
kat ederseniz Maaniak olayları ile ilgüli konuşmaımm 
temas eltltiğültn husuislan son derece az. 
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Çünkü, gazetelere inltikal öden olaylar ve elde et
tiğim resmi raporlara göre bu oliay adaletle irifcikal et
miştir. Anayasanın 132 nci maddesi gereğince adalete 
(intikal öttaiiş meseleleri derinliğine kürsüden komuş-
ımak mümkün değildir. O zaman cüddi bir Anayasa 
suçunu Parlaımetnlto işlemiş olur ve Millet Meclisini 
yöneten Sayın Başkanların da bu- konuda teyakkuz 
durumunda olmalarını, hassas olmalarını bu vesile 
(ile hiç kümıseye herhangi bir imada bulunimaımak sü
ratliyle belirtmekte fayda görüyorum. 

DeğerKi arkadaşlarım, bu genel ifadelerden sorara, 
hemlen ifade edeylim ki, hemen belirteyim ki, Türk 
Devlâtinıin bölünmezliğini üsCemöyenüer vardır. Türk 
Devletinin bütünlüğünü ilstemıeyenfer vardır ve bu gö
rüşte olanları, bu anlayışta olanları küçümsemeye de 
hiç Mrimlizin hakkı yoktur. Hükülmıeltlin bu husustaki 
ıdikkaitjinin daha ziyade olmasını temenni ediyorum1. 
Ve anarşi konuşumda dış mihraklar sözümüzle çok 
geniş siyasi bir tarif yaptığımızı Hükümetin dikkate 
almasını yine rica ediyorum. Değilse 3-5 tane bir bi
rime kan gülden; anarşi, /terör isteyenlerin peşime ka
tılıp da, diğer dediğim hususları ihmal ödersek, bu
nun büyük bir baisftrettlslizlik olduğumu ileride maazal
lah aklümıza getirir, üzülürüz. Onun için bu geniş 
planda meselelerin ele alınmasını işitiyoruz. Ve ne olur 
isliyasi partfilerin yüksek sorumluları; bir birinize biraz 
inansanız da inanmasınız da ısiert bakmaktan, ters bak
maktan, sefilinizi yükseMp dişlerini bileyip, yumruklla-
rınızı sıkıp en ağır sözlerle konuşmaktan biraz olsun 
yaz geçiniz. Mıernliekdfcimizin birilik beraberliğe, kar-
idöşliğe ihtiyacı vardır..Ve hemen ifade ödayim ki, 
Mıillİ Seilâmıöt Partisi olarak biz, Türkiye'de rmezth'ep 
ayrılığı kavgalarımın olmasınla hiçbir zaman müsaade 
öümedik. Din kavgasının, din tartışmasının olmasına 
miülsaade ötmedik. Zira, ta Faltih Sultan Mehmet İs-
tartbul^u aldığında Patriği çağırmış, «Sen dinlinde ser
bestsin küsenle serbestsin, cemaatinle serbestsin» de-
m!iş. İslâm'ın bu geniş müsamahasını dikkat© alarak 
Türkiye'dle hüç kıimse din tartışması, mezhep tartış
ması yapmağa bunlar arasında kavga çıkartmaya me
zun değldir, haklı değildir. Bu düşüncemizi Avrupa 
Ortak Pazar Parlamentosunda, Hollanda Hıristiyan 
Milletvekili Mister Göçsınla da ifaıde eütik ve kendisi
ne, Türkiye'de böyle bir din ayrılığımdan dolayı hu
zursuzluk 'hakkında konuşmaya müsaade ötmediğimi
zi; Türkiye'de azınlık proibleminin olmadığını, azın
lıkların Türkiye'de diğer inanç sahiplerine nazaran 
'daha üstün haklara sahip olduğunu ifade ötltlik. Avru
palıya vermediğimiz bu müsaadeyi Türkiye'de hiç 
kimseye vermeyiz. Çünkü inancımızın gereği kavga 

— 137 — 



M. Meclisi B : 4 

d̂eğil barıştır. 45 raiyıcm mfetnul'edcet evlâdının birlik ve 
'beraberliğini, dirik düzenlini savunacağız, 

Milli Selâmet ParifcM olarak- bu siyaısli ptarlti taritıış-
ımlalannıda süzin birbürinüzıe kızgın tavırlarınızı tasvip 
dtoiyoruız ve biz o tavırlara gürmeıyeoegiz inşallfalh. 

Saygılar sunar, tesjdklküir ederim, (MSP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — TeşiökJkfür ederim Sayın Baititial. 
İçişleri Bakanı Sayiın irfan özlayldiınlır, konuşima 

süreniz 20 dakikadır, boyunun efieödsiim* 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygıdeğer 
üyeleri; sözlerime başlamadan önce hepinize en derin 
saygılarımı sunarım. 

Sayın üyeler, Ankara Milletvekili Sayın İsmail 
Hakkı Köylüoğlu ve arkadaşlarının Gensoru önerge-
lerindeki anarşi ve şiddet eylemleriyle ilgili görüşler 
bundan önce verilmiş olan önergelere benzer bir öner
gedir. Sayın konuşmacılar da bilinen görüş ve iddia-
alarını burada tekrar etmişlerdir. Yüce Mecliste daha 
önceki Gensoru önergelerinin görüşülmesi sırasında 
bu iddia ve görüşleri yanıtlamış, anarşi ve şiddet ey
lemleri hakkındaki düşüncelerimizi ve somut olaylara 
dayanan uygulamalarımızı ayrıntılı olarak sizlere sun
muştuk. Bu nedenle konuları yenilemede yarar gör
müyorum. Ancak önergede somut bir olay olarak hu
zurlarınıza getirilen Mamak katliamı konusunda Yüce 
Meclise çok kısa bilgi sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, konu, adalete intikal etiği için ve
receğim bilgiler, Anayasamızın 132 nci maddesiyle sı
nırlı olacaktır. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Sayın Başbakan, 
öbür tarafta veriyor zaten. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, 8 Ağustos 1978 günü 
Mamak'ta, Kayaş Caddesi Lise Durağı yanından geç
mekte olan belediye otobüsüne, ideolojik amaçla yapı
lan insanlık dışı saldırı sonunda 3 yurttaşımız haya
tını kaybetmiş, 16 yurttaşımız da yaralanmıştır. Olay
dan sonra güvenlik kuvvetlerimizin cansiperane çalış
maları sonunda yapılan operasyonlarla 6 sanık yaka
lanarak adalete teslim edilmiştir. Sanıklarca da kabul 
edildiği ve açık itiraflarıyla olay; önce, biraz evvel 
Cumhuriyet Halk Partisi konuşmacısı Sayın Dedeoğ-
lu'nun ifade ettiği gibi, kendi görüşlerine aykırı olan 
yurttaşlarımızın çoğunlukta bulunduğu Mamak Keçi-
kıran semtinde Halkevinin kalabalık bir anında silah
la taranması planlanmış; ancak bu planlama, o gün 
orada kalabalık bulunmadığı için değiştirilmiş ve 
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8 . 8 . 1978 günü de, yine kendilerince görüşleri ka
bul edilemeyen ve otobüslerde çoğunluğu bulunan 
yurttaşlarımıza karşı vahşice bir plan hazırlanmıştır. 
Sanıklardan birkaçı, Mamak Lisesinin yanındaki ilko
kulun bahçesinde mevzilenmiş, bir tanesi Dikimevi'n-
den itibaren taksi ile, Ulus'tan gelmekte olan otobüsün 
önüne gelerek otobüsün gelişini onlara haber vermiş, 
diğerleri de önlerinden geçerken silahlarını ateşlemiş-
lerdir. Gördüğünüz gibi tertip planlıdır, vahşidir, gözü 
dönmüş canilerin yaptığı bir eylemdir. Bunu, Türk 
polisimizin ciddi ve hayatını tehlikeye koyarak yap
mış olduğu operasyonlar sonunda kısa sürede failleri
ni ortaya çıkarabilmiştir. 

Saygıdeğer üyeler, bahsettiğim elim ve feci olayın 
sanıklarından birinin, Büyük Ülkü Derneği Üreğil Şu
besi yönetim kurulu üyesi olduğu; 19 . 1 . 1976 tari
hinde Devlet İstatistik Enstitüsünde görev aldığı, 
28 . 1 . 1977 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Müdürlüğüne açıktan atandığı, 23 . 1 . 1978 günü 
Erzurum Bölge Ticaret Müdürlüğüne atandığı, ancak 
21 . 7 . 1978 tarihinden itibaren görevine gelmediği 
ve müstafi addedildiği saptanmıştır. Olay sanıkların
dan biri, ifade ve ikrarında, bir gün mahallelerinden 
ülkücü bir arkadaşının kendisine gelerek, Maltepe'de 
Ülkü Ocakları Ankara Şubesi yetkililerinden biriyle 
görüşmesini istediğini; birlikte gittiklerinde, bu yetki
lilerin, kendisine, Keçikıran'da durumun nasıl oldu
ğunu sorduğunu ve bilgi aldığını, vereceği silahı ken
disinin kullanacağını bildirdiğini ve dikkatli olması
nı öğütlediğini; kendisine, silahı, Site Öğrenci Yur
dundaki bir yetkiliden alacağını ve gidip silahı oradan 
aldığını; otobüsün taranması olayından sonra da silahı 
sakladıklarını, aynı gün, Ülkü Ocakları yetkililerine 
telefon ederek, işin bitirildiğini haber verdiğini açık 
açık ifade etmiştir ve ertesi gün de bu işin bittiğini üst 
yetkiliye bildirerek tekmil vermiş ve ondan da, pek 
cüzi olarak bugünkü ortamda, 500 lira para aldığını 
da beyan etmiştir. 

Bir diğer kanıt ise, kendisinin, siyasi görüş olarak 
sağ sempatizanı olduğunu, otobüsün kurşunlanma ola
yının ertesi günü, bir arkadaşının, saldırıda kullanı
lan silahı kendi bahçelerine gömdüğünü bildirdiğini, 
bunu Ülkü Ocakları Derneği yetkilisine haber verme
sini söylediğini, kendisinin de bu kişiye telefon ettiğin
de, iki kişi gönderip silahları saat 17.00 civarında al
dıracağını bildirdiğini; hep birlikte kendi evlerinin 
bahçesine giderek otomatik silah torbasını çıkarttıkla
rını ve kendilerine söylenen yere de götürdüklerini 
itiraf etmiştir. Bu konuda, adalet, hükmünü verecek
tir. 
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Sayın milletvekilleri, Mamak olayları bununla da 
kalmamış, Keçifcıran Mahallesindeki bazı evlere si
lahlı saldırılar, bomba atmalar gibi olaylarla da bu 
failler çoğalmıştır ve üzerlerinde silah, şarjör bulun
muştur. Böylelikle, bunlardan ayrı olarak 6 kişi de ad
liyeye verilmiş; bu 6 kişiden üçü hemen tutuklanmış, 
üçünün de gayri mevkuf olarak davası devam etmek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, özet olarak sundu
ğum Mamak olayını vurgulayarak arz etmek istediğim 
bir konu vardır. Bu Mamak olayı, birçok kişilerin gö
remediğini göstermiştir, perdeyi aralamıştır. Şiddet 
olaylarının tek taraflı olmadığım, senelerce bir yandan 
gibi gösterildiğinin, artık, Mamak olaylarıyla, silahlı 
eylemler içerisinde senelerce devlet içerisinde yuva
lanmış kişiler tarafından da yapıldıgımn belirli bir 
kanıtı olarak ortaya çıkmıştır. Onun için, Mamak ola
yı önemlidir. Hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak 
şekilde, bunu, ifadeleriyle, sanıklar kanıtlamış bulun
maktadır. 

Sayın üyeler, burada Adalet Partisi sözcüsü Sayın 
Kelleci'nin konuşmasındaki bir vurgulamasına temas 
etmek isterim. Demektedir ki, «Hayali suçlular icat 
edilmektedir.» 

Talihsiz* bir konuşma yaprmştır. îki gün evvel ken
di seçim bölgesinde ve o doğduğu zaman ben o yö
rede göreve başlamış, o güzel yerde, istanbul'dan 
Sağmalcılardan kaçan kişi kendi köyünde, seçim 
bölgesinin köyünde yakalanmış ve bize çok değerli 
bilgiler vermiştir. 

Nasıl bir bilgiler vermiştir? Sağ görüşten silahlı 
eylem içinde olmadığını bildirenlere karşı, kafalarına 
vuracak^ şekilde ifadeler vermiştir. Genç yaşta nasıl 
iğfal edildiğini, nasıl Belgrat Ormanlarında atış ta
limleri yaptırıldığını ifadeleriyle savcı önünde vermiş
tir; talihsiz bir ifade vermiştir, Sayın Kelleci. 

Onların hesabını elbette adalet verecektir, adalet 
önünde hesap vereceklerdir.. 

Sayın üyeler, bu kürsüden defalarca arz ettim; 
Hükümetimiz şiddete şiddetle değil, demokratik hu
kuk devleti kuralları içerisinde, şiddetin ve terörün 
üzerine tam kararlılıkla gitmekte kararlıdır ve gidece
ğiz, köküne kadar gireceğiz; ister sağdan olsun, ister 
soldan olsun. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar)' Ulusumuzun esenliğine, hep beraber sizlerin 
güvenine sahip olduğumuz sürece yılmadan çalışarak 
gideceğiz. 

Değerli milletvekilleri, bu dönemden itibaren Yü
ce Mecliste konuşmalar devam etmektedir. Huzurunu-
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za sık sık Gensorularla ilgili olarak çıkmaktayım ve 
zaman öldürmekteyiz; ulusumuzun beklediği kanun
ları çıkaramamaktayız. 

Eğer müsaade buyurursanız, şimdi, hazırladığımız, 
yakında huzurunuza gelecek olan yasalardan bahse
deyim ve takdirini sizlere bırakayım. 

Sayın üyeler, Bakanlığımla ilgili hazırlanan yasa 
tasarıları hakkında da şu özet bilgiyi sunmak istiyor 
rum. 

İSMET ANGI (Eskişehir) — Zaman öldürmeye
lim Sayın Bakan, kanunlar. Meclise gelince söylersi
niz. 

BAŞKAN — Sayın Angı, lütfedin dinleyin. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Efendim, getireceğimiz kanun tasarılarının, 
'camu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin bazı 
kanunlarda değişiklik yapılması ve bunlara yeni hü
kümler eklenmesi hakkındaki kanun tasarı! arının ana 
maddeleri şunlar olacaktır : Bir tanesi, 2559 sayılı 
Polis Vazife ve Salahiyet Kanununda olacaktır; bu
rada iki fıkra değiştirilerek, kişilerin üstlerinin, araç
larının, eşyalarının ve özel kâğıtlarının aranabileceği, 
gerçek ve tüzel kişilerin hangi amaçla olursa olsun, 
'çullandıkları bütün binalara ve bunların eklentilerine 
girilip, buralarda arama yapılabileceği haller saptan
mış ve polisin yapacağı kimlik denetimine ilişkiler, 
esaslar getirilmiştir. 

İkincisi ise, hepimizin senelerce şikâyet ettiğimiz 
konu olarak ele aldığımız, 171 Sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşü Hürriyeti Hakkındaki Kanuna ek
lenen hüküm ve yapılan değişiklikler olacaktır. Bura
da da kısaca, onlar hakkında bilgi sunayım. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında şiddet ha
rekelerine girişileceği veya toplantı veya yürüyüşün 
şiddet hareketine dönüşeceği veya toplantı veya yürü
yüşün ihlal edileceği veya yapılmasına ve devamına 
engel olunacağı yolunda ciddi bilgiler elde edildiği 
yahut toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğünün ko
runması ile ilgili etkin önlemlerin alınabilmesi için 
daha uzun süreye ihtiyaç duyulduğu takdirde, top
lantı veya yürüyüşün, en büyük mülki amiri ile 10 
»üne kadar ertelenebilme yetkisi getirilmiş olacaktır. 
Yasa dışı eylem ve davranışlar için verilecek ceza 
miktarları artırılmış olacaktır. 

Yine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek
lenen bir madde ile de, kamu görevlilerinin ifa ettik
leri kamu görevlerinin amaçları, işlemleri, sorumlulu
ğu ve yansızlığı ile bağdaşmayan amaçlar güden der
nekler kurmaları ya da bu yönde faaliyet gösteren 
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derneklere üye olmaları veya bu doğrultudaki dernek 
çalışmalarına katılmaları yasaklanmış; bu şekilde, 
devlet memurlarının yansızlıktan ayrılmalarının, gö
rüş ayrılıklarının, kamu hizmetini olumsuz yönde et
kilenmesinin önüne geçilmiş olacaktır. 

Yine, 5442 sayılı îl idaresi Kanununda yapılan 
değişiklikle de, vali ve mülki idare amirlerine de daha 
geniş yetkiler verilecek; bu yetkilerden bir tanesi de 
halen uygulanmakta olan, fakat herhangi bir olayın 
zuhuru olmadan elde edilen istihbarat bilgilerine göre, 
askeri birliklerin görev yerine celbedilmeleri, mülki 
idare amirleri ve valiler tarafından da talep edilebile
cektir ve bir de, Dernekler Yasası üzerinde Yüce Mec
lisin sık sık bu kürsülerden dile getirdiği konularda 
da bazı değişikliklerimiz olacaktır. 

Bunun, yanında 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Ka
nununda yapılan değişiklikleri de içeren yasa tasarı
sı yakında huzurunuza gelmiş bulunacaktır. Bu yasa
lar çıkana kadar, polis örgütümüzdeki disiplini sağla
ma bakımından da tüzük değişikliği halen Danıştayda 
bulunmaktadır. Danıştaydan çıktığı andan itibaren 
polis örgütümüzün daha ciddi, daha disiplinli ve ger
çekten kendilerinin arzu ettiği bir duruma gelmiş ola
caklardır. Böylelikle, herhangi bir polisin, gerek afiş 
asma durumunda, gerek sarhoşluk durumunda, ge
rekse siyasi amaçla bir derneğe girmesi halinde, tü
züğe verilen yetkilerle, gerektiğinde polislikten çıkarı
labilecektir. 

SELÂHATTİN KILIÇ (Adana) — Grev hakkı 
verecektiniz, grev hakkı verecektiniz Sayın Bakan; 
hani ne oldu? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Saygıdeğer üyeler, burada bir de, güncel 
bir konu olan, Emniyet Genel Müdürlüğünün ve 
Önemli İşler Dairesinin hazırlamış olduğu bir rapo
ru hakkında bazı arkadaşlarımız «düzmecedir» dedi
ler. 

Onun hesabını elbette ki, o zamanın hazırlayanları 
verebiilr; ama rapor gerçektir. Raporda çok önemli 
konular ele alınmıştır; aşırı sol da ele alınmıştır, aşırı 
sağ da ele alınmıştır. Devletin dışında, devlet kuru
luşlarının dışında, bugüne gelişteki tohumlarının atı
lışında, kampların kuruluşunu bildirmiştir. Şimdi ora
lardan 7 sene sonra, seçimlerden üç ay evvel... (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim sayın üyeler, sonuna 
gelmiş bulunuyoruz; sükûnetle dinleyelim, lütfen. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Gene 7 sene sonra o rapordan istifade edi

lerek, 1977 seçimlerinden üç ay evvel, zamanın Ba
kanlar Kuruluna, gene çok çok önemli, bugünlere 
gelişimizde oldukça dikkate değer bir brifing veril
miştir, takdim edilmiştir. Hatta o takdimden sonra, 
bir partinin Başbakan Yardımcılığını yapan, Devlet 
Bakanlığını yapan kişi de toplantıdan çıkarken, etra
fa âdeta ateş püskürmüştür. Bakınız, o brifingin ana-
hatları nelerdir? 

GALİP ÇETİN (Uşak) — Senin yağmur duasına 
çıkanları püskürttüğün gibi. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — O anahatlar şunlardır. Aşırı sol faaliyetler, 
sağda aşırı faaliyetler, bölücülük, olayların ulaştığı 
boyutlar, muhtemel gelişmeler ve sonuçlar olarak, 
gaye, bir devlet memuruna, bir devletin örgütüne ya
kışır bir şekilde hazırlanmış olan bir brifingin şu 
maddelerine dikkatlerinizi çekmek isterim; bakınız, 
burada açık ve kesin ifadelerle, olayların değerlendir
me kısmında ne diyor (dinleyiniz efendim, ders al
manızda, bunu düşünmenizde, düşünerek dinlemeniz
de fayda var) : 

Miliyetçi, toplumcu hareketin geliştirdiği faaliyet
lerin yoğunlaştığı bildirilerek, 

Madde 1. Bu milliyetçi, toplumcu hareketin 
mensuplarının sayıca giderek artacağı, 

2. Örgütün çok disiplinli davranacağı, 
3. Bütün yan kuruluşlara hâkim, merkezi bir ör

gütün otoriter bir durumda olacağı, 
4. Örgüt mensuplarının hızla, bir yerden diğer 

bir yere intikal kabiliyetinin artırılacağı, 
5. Pek çok devlet kuruluşlarına belirli ölçülerde 

sızmış ve yerleşmiş olacağı ve en sonunda da, çok ca
libi dikkattir, bugünlere gilişimizin nedenlerini de bu
rada bu nokta çok vurgulamaktadır; diyor ki : «Fa
natik timlerin kurulacağı.» 

Şimdi bunları alalım... Ne zaman bu brifing veril
miştir Bakanlar Kuruluna? 1977 seçimlerinden üç ay 
evvel verilmiştir. Hangi hükümet vardır? Koalisyon 
hükümeti vardır. İşte, koalisyon hükümetinin ortak
larından bir tanesinin hazırladığı, bir tanesinin beğen
mediği; fakat gerçekleri dile getirdiği bir durum var
dır. 

Ne olmuştur? Örgüt merkezi olarak tam bir otori
ter olmuştur. Vurucu timler kurulmuştur. Vurucu 
timler nerelerden kaynaklanmıştır? İşte, «düzmece» 
denen, « mevhum»1 denen 1970'lerdeki kamplardan 
olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Özaydınlı, bir dakikanız kaldı, 
toparlamanızı rica ediyorum efendim. 



M. Meclisi E : 4 8 . 11 . 1978 O : 1 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Hay hay efendim. 

Sayın üyeler, burada bir konuya daha değinmek 
isterim. 

BAŞKAN — Kısaca, kısaca rica ediyorum efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — «Bu kış Türkiye'ye komünizm gelecek» di
yenler bilımeidirler ki, Türkiye'ye ne komünizm gelir, 
ne de faş/izim geir; ne 'bu kış gelir, ne de gedecek kış 
gelir, ne de sonsuza dek kaşlarda gelir. (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) Türkiye'de Türk 
ulusu devletine sahiptir; Türk ulusu, rejimine salhıiptıir; 
Onun için, komünizm Türkiye'ye giremez, faşizm 
Türkiye'ye glitremez. 

Saygıdeğer üyeler, miülbaırek Kuıriban Bayramının... 
(AP sıralarından glüriüfltüJ'er) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sonuna geldik, sakin 
olunmasını rica ediyorum. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Mübarek Kurban Bayramının yaklaştığı şu 
günlerde, yurttaşlarımın seyahat edeceği, seyahatlerin 
sıklaşacağı şu günlerde, şu acıklı tabloyu da huzuru
nuzla getftrmek isterim. O da, trafikle olan kazalar ve 
ölümlerdir. (AP sıralarından gürültüler) Bu, 1977 yı
landa 43 295'e karşı 4 759 ölü... (AP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum... 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — ... 25 870 yaırallı; 1978'de ise 35 278 olaya 
lkarşı,4 008 ölü.,. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuyla ilgisi yok. 
Rica ediyorum kısa kesiniz, rica ediyorum efendim. 

/. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Muş 
Valisi hakkındaki gündem dışı konuşması ve Yerel 
Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir'in cevabı (Devam) 

BAŞKAN — Şimdi Başkanlığımıza bazı talepler 
vardır; geliş sırasına göre onları Yüce Meclise arz 
ediyorum efendim: 

Sayın Esat Kıratlıoğlu, «Sayın Bakan, Muş Va
lisi Sayın Rasim Gezmiş hakkında konuşurken, sa
tın almayı Adalet Partililer çok iyi bilirler demek su-

| İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Sayın Başkan, lüifcfediniz, yüce ulusumuza 
buradan da hitap etme fırsatım veriniz. Gensorularla, 
önergelerle zaman kaybettirmeyiniz ve bu bayram 
yaklaşıyor. Bu 'bayramda, ulusça, kırgınlıkları gidere
lim, küskünlükleri giderelim, ölümleri önleyelim. (AP 

[ sıralarından gürültüler) Onun için... (Zonguldak Mil
letvekili Ahmet Gültekin Kızılışik'ın kürsüye doğru 
yürümesi) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika 
I Sayın Kızalışık... Rica ediyorum... (Gürültüler) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI (De
vamla) — Onun için, hep beraber, 'hiç olmazsa asgari 
müştereklerde birleşelim. 

Hepinize en derin saygılar sunuyorum sayın mil
letvekilleri. (CHP 'sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar; AP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — telisleri Balkanı İrfan Özaydınlı hak
kındaki gensoru önergesinin gündeme alınıp alınma
yacağı konusundaki görüşmeler tamamlanmıştır. 

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

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş
kan, önergemiz var. 

I BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu, şu anda Baş
kanlığımıza vaki dört tane talep vardır. Oylamadan, 
sonra, onların izahını yapacağım, işleme ondan son-

j ra başlıyacağım; lütfen sabır buyurun. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Önce yap

sanız da, bilsek; daha iyi olmaz mı Sayın Başkan-
(Gürûltüler) 

BAŞKAN — Şimdi, Gensoru önergesinin günde
me alınıp alınmayacağı hususunu oylarınıza sunaca
ğım. Gensoru önergesinin gündeme alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 

I efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

retiyle, Grupumuza sataşmıştır. Bu bakımdan söz is-
tiyorumj» diyor. Tutanağı okuyorum: 

[«Yerel Yönetim Bakam Mahmut Özdemir 
(Devamla) — Sayın Başkan, sözlerim yanlış an
laşıldı, tavzih etmek istiyorum... Arkadaşım laf ata
rak, Valiye satılmış diyorsunuz, dedi. Ben de de
dim ki, Valiye satılık demedim. Sayın Vali bir gaze
tenin yazıhanesine giderek resimleriyle tespit ettiri
yor ki, haber veriyor, yazın bunu diyor. Bu bir ha-

MI. — BAŞKANLIĞIN GİENEL KURULA SUNUŞLARI {Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 
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ber satışıdır. Vali Satılık değil; sattığı, haberdir. Bu
nun vali satışıyla ilgili olmadığını Sayın Adalet Par
tililer anlasınlar ve bilsinler şeklinde söyledim.]» 

BAŞKAN — Bu meyanda (Bir AP sıralarından 
gürültüler) Bir dakika... 

Sayın Yerel Yönetim Bakanının daha evvel ko
nuştuğu, «Ben, vali satılıktır demiyorum arkadaşlar. 
Haber satan insan durumunda bir vali diyorum, tşte 
bugünkü.. p> 

MEHMET ŞEREFOĞLU (Kahramanmaraş) — 
Zabtı okuyun, zabtı. 

BAŞKAN — Efendim, işlemi, şu anda gelen za
bıtlardan Yüce Meclise arz ediyorum. Rica ederim... 

«Ben vali satılıktır demiyorum arkadaşlar. Haber 
satan insan durumunda bir vali diyorum, tşte, bu
günkü Tercüman Gazetesinin yazıhanesine giderek, 
daktilo başında haber yazan adam, haber satan 
adamdır. Her satışın bir bedeli vardır. Bu bedeli en 
iyi Adalet Partililer bilirler...ı» 

Şimdi, bu, zabtın 19 ncu sayfasında cereyan eden 
konuşma/Sayın Kıratlıoğlu buna itiraz ediyor; diyor 
ki «Adalet Partililer çok iyi bilirler demek suretiyle 
Grupumuza sataşmıştır. Bu bakımdan söz istiyorumı» 
diyor. Yerel Yönetim Bakanı buna karşı diyor ki, 
«Sözlerim yanlış anlaşıldı. Tavzih etmek istiyorum.)» 
(AP sıralarından gürültüler) Bir dakika efendim, ri
ca ediyorum arkadaşlar... 

«Ben dedim ki, Sayın Valiye satılık demedim. 
Sayın Vali bir gazetenin yazıhanesine giderek, 
resimleri ile tespit ettiriyor ki, haber veriyor, bunu 
yazın, diyor. Bu, bir haber satışıdır; Vali satılık de
ğil; sattığı, haberdir. Bunun vali satışıyla ilgili olma
dığını Sayın Adalet Partililer anlasınlar ve bilsinler 
şeklinde söyledim.)» 

Devam ediyor Sayın Bakanın konuşması: «Kal
dı ki, değerli arkadaşlarım, alım satımı bilmeyecek 
kadar saf da değilsiniz. Siz de bilirsiniz, ben de bi
lirim alım satımı. Bunda alınacak ne var, çok rica 
ederim. Sözlerim bu kadardıi]» diyor. 

Bu durum karşısında vaziyet anlaşılmıştır. O iti
barla, Sayın Kıratlıoğlu, Sayın Bakan, «Ben bunu 
böyle kastettim. O itibarla sözlerimde alınacak bir 
şey yoktüıı» diyor. 

isteğinizi yerine getiremiyorum efendim. (AP sı
ralarından gürültüler) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, müsaade edermisiniz?.. 

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

BAŞKAN — Bir dakika efendim... Sayın Kırat-
lıoğlu'nun konuştuğunu anlayabilmem için sayın 
üyelerin sakin olmalarını rica ediyorum. 

Evet efendim... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, burada dün de aynı hadise oldu, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partili üyeler veya Cumhuriyet 
Halk Partili • Bakanlar, uluorta Adalet Partisine ha
karetimiz cümleler sarf ediyorlar, zapta geçiriyor
lar, arkasından da, buna ya «sürçü lisan» diyorlar 
veyahut da «biz böyle konuşmadık» diyorlar. 

Burada madde tasrih etmek suretiyle, «Siz bu
nun bedelini pek iyi bilirsiniz» demek suretiyle ne
yi kastediyorlar? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bedel yok. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Biraz ev
vel okundu. 

Hadise böyle iken, yani Adalet Partisine yapılan 
hücumlara Adalet Partisi olarak cevap verme hak
kımızı neden kısıtlıyorsunuz, bunu anlayamıyoruz 
Sayın Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yok öyle 
bir şey; tavzih, tavzihtir. 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, ben burada hiçbir 
parti farkı gözetmeden, içtüzüğe, Anayasaya ve vic
danıma göre hareket ettiğime inanıyorum. 

Sayın Bakan, evvelce, «Adalet Partililer bunu 
böyle bilirler» diyor; İkinci konuşmasında da «Vali 
satışıyla ilgili olmadığını Adalet Partililer anlasınlar 
ve bilsinler şeklinde söyledim» diyor. 

«Sayın arkadaşlarım, kaldı ki, alım satımı bilme
yecek kadar saf da değilsiniz. Siz de bilirsiniz, ben 
de bilirim alım satımı. Bunda alınacak ne var? Çok 
rica ederin?)» diyor. 

Bu itibarla, sözlerinden rücu ediyor. 
Bu durum karşısında... (AP sıralarından gürültü

ler, «Daha ne desin?)» sesleri) 
Rica ediyorum, bir dakika... 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan burada, «Alım satımı» yeniden 
açıkça ifade ediyor, diyor ki; «Alım satımın ne oldu
ğunu siz çok iyi bilirsiniz.» 

Biz iyi bilmiyoruz; biz, alım satımın ne olduğunu 
iyi bilmiyoruz; ama kendisi çok iyi biliyor. Neden 
bizi bu itham altında bırakıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Kıratlıoğlu, tavzih edilen bir 
beyan karşısında, geri alınan bir beyan karşısında... 
(AP sıralarından «Neyi geri aldı?» sesleri) 

«Ben öyle söylemedim)» diyor. 
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ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Israr edi
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Israr mı ediyorsunuz efendim? 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kıratiıoğlu. (CHP 

sıralarından gürültüler ve sıralara vurmalar) 
ETEM EKEN (Çorum) — Böyle Meclis çalışması 

görmedik. Zaten söylediklerinin hepsi zapta geçti 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kısa olmak şartıyla buyurunuz Sa
yın Kıratiıoğlu. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın 
Başkan, çok değerli arkadaşlarım, 

Ben burada hiç kimseye hakaret etmek için söz 
almadım ve hiç kimseye de hakaret etmeyeceğim. 
Yalnız, burada Adalet Partisine dostluktan bahsede
rek, Adalet Partisinin son günlerdeki anarşik olay
larda bu anarşik olayların dinmesi bakımından yar
dımcılık talebinde bulunan Genel Başkanınız Sayın 
Bülent Ecevit, Sayın Genel Başkanımızın yamndan 
çıktıktan sonra, «Adalet Partisi sert bir muhalefet 
takip edecektitj» diyor; peşinen, bir beyanın içerisine 
giriyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, burada Sayın Yerel 
Yönetim Bakanı bir kabine üyesi olarak, dışarıdaki 
anarşinin tansiyonunu Adalet Partisine hücum etmek 
suretiyle Meclis içerisinde de tansiyonu yükseltmek 
ve âdeta anarşiye yeşil ışık yakmak suretiyle bir 
tutum ve davranışın içerisinde bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yerel Yönetim Ba
kanı, Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesidir. Bu
rada, elbette ki, Cumhuriyet Halk Partisinin görü
şünü belirtebilir; ama ben o kanaatteyim ki, Sayın 
Yerel Yönetim Bakanı, «Adalet Partililer alım. sa
tımın bedelinin ne olduğunu gayet iyi bilii)» demek 
suretiyle, taşımakta bulunduğu bakanlık sıfatını ayak 
altına almaktadır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Cumhuriyet Hükümetinin bakanları sokak edası 
ile konuşmamalıdır. Sayın Yerel Yönetim Bakanı, 
Cumhuriyet Hükümetinin bakanıdır. Burada, hiç bir 
zaman ve hiç bir surette, sorumluluktan tecerrüt et
mek suretiyle konuşamaz. 

Adalet Partisi hiç bir zaman ve hiç bir surette son 
zamanlarda oynanan alım ve satımın bedellerini bile
memektedir. Eğer siz bunu bilmekteyseniz, lütfen 
burada ifade etmek mecburiyetindesiniz. (CHP sıra
larından gürültüler) 

I OSMAN KAYA (İstanbul) — Çok iyi bilir, sen 
onu Süleyman'a sor. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, eğer burada, Millet Meclisinde ve eğer 
dışarıda anarşinin önüne geçmek istiyorsak, her 
şeyden evvel, Cumhuriyet Halk Partililer olarak, ik
tidar partisi olarak ve sayın bakanlar olarak, sevi
yenin ayak altına alınmasına fırsat vermemelidirler. 

Değerli arkadaşlarım, burada Bakan olarak, eğer 
I kalkarsanız ve Adalet Partisine hücum ederseniz ve-
I yahut da Cumhuriyet Halk Partililer olarak Adalet 

Partisine hücum ederseniz, hiç şüpheniz olmasın, 
I bunun cevabını çok ağır olarak alırsınız. (AP sıra

larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Siz değerli arkadaşlarım, değerli Cumhuriyet Halk 

Partililer, lütfen burada, Millet Meclisinde birbirimi
ze düşecek vaziyette bir tutum ve davranışın içerisine 

I girmeyin. Eğer bu şekilde hareket ederseniz, sizin 
I fikrinize fikirle, kaba kuvvetinizle de bizi yıldırma 
I hareketi içerisinde bulunursanız ona da cesaretimizle 
I cevap vereceğimizden zerrece şüpheniz olmamalıdır. 

(AP sıralarından alkışlar) 
I Sizden tekrar rica ediyorum, burada bakanlarınıza 

lütfen ikazda bulunun, bakanlarınız dışarıdaki sevi-
I yelerini, buradaki seviyelerini, bakan olarak seviye-
I lerini, bakan olmayarak seviyelerini muhafaza etmek 
I mecburiyetindedirler... 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, ikinci 
I sataşmaya davet etmiyor mu? 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo-
I rum, beyefendi rica ediyorum... 
I Bir dakika Sayın Kıratiıoğlu... 
I Beyefendi ne diyorsunuz? 

ETEM EKEN (Çorum) — Taraflı görev yapıyor-
I sunuz. Sataşma ile ilgisi var mı? 
I BAŞKAN — Rica ederim beyefendi, rica ede-
1 rim... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Burada, 
I Sayın Bakan çıkıyor, her şeyin üstünde; burada mü-
I dafaası yapılamayacak... 

ETEM EKEN (Çorum) — liknci sataşmaya da-
I vet ediyorsunuz. 
I BAŞKAN — Rica ederim beyefendi... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — . . . Bir. 
t devlet memurunu ki, o devlet memurunun müdafaa-
I sini yapmak size de düşer, Adalet Partisine düşer; 
I çünkü, devlet memurlarının haysiyetini, bir valinin 
I haysiyetini Millet Meclisinde «satılıktır» diye ayak 
I altına alan bir Bakan, Cumhuriyet Hükümetinin ba-
I kanlığına layık olamaz. 
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Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kıratlıoğlu. 
(CHP sıralarından gürültüler, AP sıralarından alkış
lar). 

İkinci talep efendim... Rica ediyorum sayın arka
daşlar... 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
müsaade eder misiniz? (CHP sıralarından «taraf tu
tuyorsun» sesleri). 

BAŞKAN — Tarafların birbirlerine karşı, gerek 
şahsi ve gerekse siyasi tutumlarının keskinliği Baş
kan olarak beni çok güç durumda bırakıyor. 

ETEM EKEN (Çorum) — Taraf tutuyorsun; ye
ni bir sataşmaya meydan veriyorsun. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Koltuk satarak ik
tidar oldu bunlar. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Sayın, rica ede
rim... Meseleyi büyütmeyelim, rica ediyorum. (CHP 
sıralarından gürültüler). 

O itibarla, bütün gruplardan rica ediyorum, bil
hassa heyecanlı gruplardan rica ediyorum, Başkan 
olarak beni de güç duruma sokmayın, rica ediyorum. 

Şimdi efendim, ikinci talebe geliyorum... 
CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Sayın Başkan, 

Sayın Kıratlıoğlu'na biraz önce söz veremeyeceğinizi 
açık açık belirttiniz; sataşma olmadığını ifade ettiniz. 
Bundan sonra hangi işlemi yaptınız da... • 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Doğan, zatıâlinizin de
diğini ben gayet iyi anladım. Bir hususu... 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — Hangi işlemi 
yaptınız? 

BAŞKAN — Başkan olarak herhangi bir itham 
altında kalmamak için söz vermek zorunda kaldım. 
Rica ediyorum... (CHP sıralarından «yan tutuyor
sun» sesleri, gürültüler). 

Rica ediyorum efendim, rica ediyorum, ihtiyacım 
yolk. 

ETEM EKEN (Çorum) — Kaba kuvvete boyun 
eğdiniz. 

CELAL DOĞAN (Gaziantep) — İthamdan kur
ullasınız diye size saygı duyduk; ama siz tarafsız ol
madınız, vicdanınızı dinlemediniz. Herhangi bir iş
lem yapmadan, biraz önce vicdan muhasebesi yaptı
ğınızı söylüyorsunuz. Gereken işlemi yapmadınız. 
(CHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum.., 

Sayın Hayrettin Uysal... 
ORHAN BİRGlT (istanbul) — Sayın Başkan, 

ben de bundan sonra ısrar edersem herhangi bir iş
lemde, Tüzük dışı kaba kuvvetle, kabul edecek misi
niz? (CHP sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Hayır efendim, kaba kuvvet değil 
efendim. Rica ederim, rica ederim... Hayır. (CHP sı
ralarından gürültüler). 

Sayın Hayrettin Uysal... 
ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Anarşi budur iş

te. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim... (Başkanın 

tokmağı vurması, CHP sıralarından gürültüler). 
«Sayın Ekinci, konuşmasında...»| (Gürültüler). 

Rica ediyorum sayın arkadaşlar. Rica; ediyorum 
Sayın Çelebi..1. Rica ediyorum efendim... Çok rica 
ediyorum... 

«Cumhuriyet Halik Partisinin resmi organlarının 
Genel Başkanı hakkında, yani Kadın Kolları Genel 
Başkanlığı hakkında ve Cumhuriyet Halk Partisinin 
resmi organları olan örgütü hakkında, Sayın Genel 
Başkanımızın eşi hakkında yanlış beyanlarda bulun
dular» diyor. 

Tetkik ettik, «Ecevit Hükümeti dernekler iktida
rından sonra yeni iktidarların Türk siyasi hayatına, 
Devlet hayatımıza ortak edildiğini ibretle görmekte
yiz. Her vatandaş gibi Hükümet boşluğunu gören sa
yın bakan eşleri ve Cumhuriyet Halk Partisinin Ka
dın Kolları Genel Başkam, bu örgüt mensubu hanım
lar yurt sathında denetlemelere çıkmışlardır. 5.10.1978 
tarihinde bu denetleme heyetinin yolları Muş iline 
düşmüştür.» deniyor ve çok yaygın şekilde devam et
mektedir : «Yerel Yönetim Bakanı Sayın Mahmut 
Özdemir'in eş'i ve Cumhuriyet Halk Partisi Kadın 
Kolları Genel Başkanı Güler hanım ve beraberindeki 
1 5 - 2 0 kişilik örgüt mensubu hanımlar, Muş Valisi 
Gezmiş'i ön teftişe tabi tutmuşlardır...»ı Devam edi
yor efendim bu. Yaygın bu, yaygın : 

... Başkanı ve CHP örgütü mensubu hanımların 
Devlet Üretme Çiftliğinde misafir edilemeyeceğinin 
ifade edilmesi, hele gezilerinde bakan eşi ve Kadın 
Kolları üyesi hanımefendilere Eskort'un sağlanma
ması bardağı taşıran son damla olmuştur...») 

Sayın Uysal, şu ana kadar ki... 
MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Bun

lar basına intikal eden konular Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okuduğum yerlerde bütün bu arz 

ettiğim hususlar basında çıkan yazılar ve haberler
dir. 
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ORHAN BlRGİT (İstanbul) — Yani uydurma. 
BAŞKAN — Uydurma veya uydurma değil efen

dim; basında çıkan haberlerdir diyorum. O itibarla, 
sayın arkadaşımız bunları tekrarlamıştır. 

Buyurun efendim. 
ÖZER YILMAZ (Bursa) — Vakit tamam efen

dim. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, ta başından beri İçtüzüğü çiğniyorsunuz. 
BAŞKAN — Evet... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğü si

ze çiğnettirmek 'istemiyorum, 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Uysal. Bu şekilde 

bana hitap edemezsiniz, «İçtüzüğü çiğniyorsunuz»; 
diye, 

Evet... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz hakkım 

bana ait, size değil. 
BAŞKAN — Evet, zatıâlinize ait; ama o söz 

hakkını da ben veririm efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamam. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Şimdi efendim, benim şahsımla ilgili durumu bı

rakın da, zatı âliniz hangi konuda söz istediniz? 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizi parti

zanlıktan kurtarmak için söylüyorum. 
BAŞKAN — Öyle mi efendim? Evet... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şamataya 

prim verdiğiniz için... 
BAŞKAN — Evet... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — ... İçtüzüğü 

çiğnediğiniz için... 
BAŞKAN — Evet... 

1. — Kastamonu Milletvekili Fethi Acar'ın, 11 
Ağustos 1978 tarihinde Kastamonu - Tosya ilçesinde 
meydana gelen olaylara ilişkin, sorusu ve İçişleri Ba
kanı İrfan Özaydınlı'nın yazdı cevabı. (71323) 

25 . 8 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın İrfan 
Ozaydınlı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — ... Sizi pro
testo etmek kaydiyla konuşmuyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal, te
şekkür ederim Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şamataya 
prim verdiniz, şamataya. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hiçbir şamataya da 
prim vermedim. (CHP sıralarından gürültüler). Yüce 
Meclise karşı vicdanımı tebriye etmek için söz ver
mek zorunda kaldım efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Anarşiye 
prim verdiniz, anarşiye, anarşiye prim verdiniz. 

BAŞKAN — Hayır efendim. (AP ve CHP sırala
rından gürültüler). Bir dakika efendim... 

Şimdi, Sayın Mahmut Özdemir'in talebi vardır 
efendim. (CHP sıralarından gürültüler). Bir dakika... 

ORHAN BlRGİT (İstanbul) — Saat kaç, saat 
kaç! Saati çiğneme bari; Tüzüğü çiğniyorsun, saati 
çiğneme bari. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, saat şu anda 
19.00. O itibarla... 

ORHAN BİRGlT (İstanbul) — Hayır, bak, bak, 
bak; yalan söyleme, bak... 

BAŞKAN — 19'u 1 geçiyor. 
Efendim, sataşma konusunun sonucuna kadar otu

rumun devamını oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Oturuma son veriyorum. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 

9 Kasım 1978 Perşembe günü saat 15.00'te toplan
mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.02 

hususunda delâletlerinizi rica ediyorum. 
Saygılarımla. 

Kastamonu Milletvekili 
Fethi Acar 

11 Ağustos 1978 Cuma günü akşamı saat 22.15 
(yirmi iki onbeş) sıralarında Tosya ilçemizde bir ca
miye bomba konulmasıyla başlayan olaylarda; 

• > ^ w ^ mm 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A)' YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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1. Camiye bomba koyanlar veya elde edilen bil
gi ve ipuçları hakkında olay oluş anından bu yana 
ne gibi bir işlem yapılmıştır? Faile ait, mahaldeki ba
zı ipuçları ve bilgiler değerlendirilmiş midir? Ve bu 
failler yakalanabilmişse olaydan ne kadar zaman son
ra mümkün olabilmiştir? 

2. Olayların ikinci bölümü olan tahribat olayları 
ile ilgili olarak ne işlem yapılmıştır? Kaç kişi gözal
tına alınmıştır? Netice ne olmuştur? 

3. Bomba olayı ile tahribat olayı biri başlangıç 
diğeri tahrik sonucu mu olmuştur? Hangi şekilde de 
olsa iki olay arasında nelere dayanılarak irtibat sağ
lanmaktadır? 

4. Tahribatla ilgili soruşturma yapılırken Cami
ye konan bomba olayı hakkında aynı ianda mı işlem 
yapılmıştır? Yoksa ayrıca başlanıpta mı yürütülmüş
tür? 

5. Bomba olayından itibaren ve devam eden orya
lar anında yöneticiler olayı anında olduğu biçimde 
üst makamlara intikal ettirmiş midir? Bu gibi olayla
rın devam etmemesi için ilgili ve yetkililer ne gibi 
tedbirler almışlardır? 

6. Olayın başlangıcı camiye bomba atılması ol
duğu halde, haber olarak ve basında sadece tahrip 
olayından bahsetmesi, ayrıca sizlerle 12 Ağustos 1978 
günü akşamı Tosya - Kumburgaz telefon görüşme
mizde sizlerin «Mutlaka camiye bomba koyanların 
da yakalanması gerekir, bununla ilgili talimatı derhal 
vereceğim» buyurdunuz. Tosya Kaymakamı ile tele
fonla görüşmenizden sonra ancak bomba olayı ile il
gili olarak Kaymakamın Belediye Başkanlığında biz
lerin yanında olaydan yirmidört saat sonra ancak 
harekete geçmesi, halkı tahrik edici bir sebep değil 
midir? Bu ana kadar bir ihmal olmuş değil midir? 

7. 13 Ağustos 1978 Pazar günü basında ve TRT' 
de haber kaynağının Tosya Kaymakamı olduğu be
lirtilerek yanlı veya yansız bu gibi özellikle olayları 
büyültücü haber ve beyanları vermeleri görevle ve 
sorumlulukla ilgili yasaları ihlal sayılmaz mı? 

8. Bilhassa Hürriyet Gazetesinin 13 Ağustos ta
rihli sayısında taraflı olan bu haberin Kaymakamdan 
alındığı belirtildiği halde, bu konuda ilgililer hakkın
da nasıl bir işlem yapılmıştır? 

9. Bu asılsız ve taraflı beyanlarla bu yöneticiler 
olayları önleyebileceklerine inanıyorlar mı? Yoksa ga
yeleri illa da isimlerinin bahsedilmiş olması mıdır? 

TC 
içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. B. 
7/323 282939 

7.11,1978 

Konu : Kastamonu Milletvekili 
Acar'ın önergesi Hk. 

Fethi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kastamonu Milletvekili Sayın Fethi Acar'ın öner

gesinde yeralan hususlara ilişkin bilgiler aşağıdaki 
maddelerde sunulmuştur. 

Yerinden alınan bilgilere göre : 
1. Kastamonu tline bağlı Tosya ilçe merkezinde 

bulunan Abdülrezzak Camiinin avluya bakan pencere
sinin alt kısmına 11 Ağustos 1978 günü patlayıcı mad
de atıldığı, patlama sonucunda herhangi bir hasar, 
yaralama veya can kaybının olmadığı, 

Bu olayla ilgili soruşturmanın C. Savcılığınca yü
rütülmekte ve Mustafa Akça adlı bir şahsın olay sa
nığı olarak zabıtaca aranmakta olduğu; 

2. Patlama olayına bağlı olarak ilçe merkezinde 
meydana gelen toplu kanunsuz hareketler ve bazı yer
lerin taş atılmak suretiyle hasara uğratılması olayları 
ile ilgili olarak, idare ve zabıtaca gerekli önlemlerin 
hızla alındığı, kanunsuz hareketlerin daha fazla bü
yümesi ve yaygınlaşmasının önlendiği, adli işlemlerin 
C. Savcılığınca yürütüldüğü, 38 kişinin gözaltına alın
dığı, 12.8.1978 günü adliyeye verilen sanıklardan 7'si* 
nin ilgili mahkemece aynı gün tutuklandığı, tutuklu
lardan birinin sonradan salıverildiği, halen 6 kişi
nin tutuklu durumda olduğu; 

3. Patlama olayının ilk anda halk üzerinde olum
suz bir etki yapmadığı, o sırada camide bulunanların 
ibadete devam ettikleri, ancak camiden çıkan cemaa
tin ülkücü olarak tanınan bazı kişiler tarafından tah
rik ve teşvik edilmesi sonucunda toplu saldırı hare
ketlerinin meydana geldiği, bu nedenle ilgililerce iki 
olay arasında bağlantı kurulduğu; 

4. Patlama olayı ile toplu kanunsuz hareketlere 
C. Savcılığınca anında elkonulduğu ve olaylarla ilgili 
soruşturmaların sabaha kadar sürdürüldüğü; 

5. tlçe Kaymakamı tarafından, olaylar ve alman 
önlemler hakkında aynı gece 23.45 sıralarında Kasta
monu Valisine telefonla bilgi verildiği, CHP parti bi
nasının da taşlandığı, olayların büyüme İstidadı gös
terdiği görülünce Kaymakamın Vaiye tekrar telefon 
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ederek durumu bildirdiği ve yardımcı güvenlik kuv
veti isteminde bulunduğu, olayların devam etmemesi 
için pohs ve jandarma işbirliği ile gerekli önlemlerin 
alındığı, yerel güvenlik kuvvetlerinin, bir saat içinde 
20 po&s ve 20 jandarma olmak üzere toplam 40 kişi
lik bir güvenlik ekibiyle takviye edilmesi olanağmm 
sağlandığı; 

6. Basında ve TRTde olaylarla ilgili olarak ya
yınlanan haberlerin halkı tahrik edici etkisinin gö
rülmediği, 

Olaylara C. Savcılığınca anında elkonulduğu ve 
soruşturmaların hemen başlatılıp arasız sürdürüldüğü, 
önleyici güvenlik önlemlerinin de zamanında alındığı 
bu itibarla olaylarla ilgili adli ve idari hizmetlerde 
herhangi bir gecikmenin sözkpnusu olmadığı; 

7. Basına veya TRT'ye olayları büyültücü ya 
da taraf tutucu biçimde herhangi bir açıklamanın ya
pılmadığı, 

8. Olaylara idare, zabıta ve adliye, ilgili görevli
lerince anında elkonulduğu, alman güvenlik önlemle
rinde, sürdürülen soruşturmalarda ve yapılan işlemler
de gecikme olmadığı, herhangi bir şekilde taraflı tu
tum ve davranışta bulunulmadığı, olayların kısa sü
rede önlendiği ve ilçe merkezinde huzur ve sükûnun 
sağlandığı; 

Anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

trfan Özaydınlı 
içişleri Bakanı 

2. — Rize Milletvekili İzzet Akçal'ın, Rize - Çay
eli bölgesindeki bakır madenlerine ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın 
yazılı cevabı. (7/325) 

11.9.1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Birlikte sunulan yazılı sorumun Sayın Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yazı ile cevaplan
dırılması hususunun teminini arz ve rica ederim. 

Rize Milletvekili 
İzzet Akçal 

Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını istediğim soru
larım : 

Fenni ve Gama Anonim Ortaklığının işletme ta
lebi reddedilerek dört yıldan fazla bir zaman evvel 
«Sayın Cahit Kayra'nm Bakanlığı devresinde» Eti-
banka devredilmiş bulunan Çayeli Madenköyü böl
gesindeki mevcut zengin bakır madeni sahasına ait 
26.4.1978 tarihinde Bakanlığınıza tevcih ettiğim yazdı 

soru önergesine Sayın Bakan Deniz Baykal imzası 
ile verilen cevap tatmin edici nitelikte bulunmamakla 
beraber, bu bölgede Devlet Su İşleri ve Karayolları ve 
Limanların proje çalışmalarıyla Etibank çalışmaları
nın uyumlu olarak hedefe yöneltilmediği zannım tev
lit ettiğinden, aşağıdaki yazılı sorularımın da cevap
landırılmasını istemek zarureti hâsıl olmuştur. 

1. Madenköyü bakır madeni sahası, Fenni ve 
Gama Anonim Ortaklığı uhdesinde bulunduğu zaman 
içkide, Japonya'dan iki jeolog," bir maden mühendisi 
ve bir iktisatçıdan müteşekkil beş kişilik heyetten alı
nan rapor üzerine, derin su altı ve yeraltı madencili
ğinde büyük tecrübesi olan Mitsui Mining and Smel--
ting Co. firmasına, önfizibilite raporlarının hazırlattı
rılmış olduğundan ve teşvik belgesinin alınarak dış fi
nansman ihtiyacının sağlanması için Dünya Bankası 
ve IFG ile öntemaslarm yapıldığından ve olumlu ce
vaplar alındığından, Etibank Umum Müdürlüğünün 
malumatı var mıdır? «Bakanlığınızın 3 Ocak 1974 ta
rih ve Kot 216-120-170 işaretli yazılarına karşılık ola
rak Fenni ve Gama Anonim Ortaklığı tarafından on-
beş sayfalık bar yazıyla Bakanlığınıza verilen cevapta, 
bu konunun etraflıca arz edildiği öğrenilmiştir. Yazı
nın fotokopisi dosyamda mevcut olup, lüzum görül
düğü takdirde tevdi edebilirim.» 

2. Eti'bankm çalışmalarına ışık tutmak maksadı 
ile, Fenni ve Gama Anonim Ortaklığının bahsettiğim 
bu yazısmın Etibarika verilmesini ve hatta Etibankın 
Fenni ve Gama Ortaklığından önfizibilite raporu ile 
sair rapor ve teşebbüslerine ait yazışmaları alarak bun
lardan faydalanmalarını uygun bulur musunuz? 

3. İktisadi Devlet Teşekküllerinin altkomisyonu-
nun, «Mayıs 1978 tarihinde» Etibank hesaplarının tet
kiki sırasında, Madenköyündeki bakır madeni sahası
nın, ne zaman işletmeye açılabileceği yolunda tevcih 
olunan şifahi soruyu 5 ila 7 sene gibi bir müddet son
ra işletmeye geçebilecekleri yolunda verilen cevaptan 
Bakanlığınız haberdar edilmiş midir? 

4. Döviz darboğazını aşmak için ciddi gayretler 
sarfettiğkriz bu dönemde, denize 4 * 5 km. mesafede 
bulunan sahayı, kısa bir müddet içinde işletmeye aça
rak bu yerden çıkarılacak yüksek tenörlü cevheri Ka
radeniz Bakır Tesislerine sevkedip düşük kapasite tte 
çalışan ve büyük zararlar kaydeden Karadeniz Ba
kır Tesislerini verimli hale getirmeyi ve bu yola dö
viz tasarrufu sağlanmasını Bakanlığınızın uygun mü
talaa etmemesinin sebebi nedir? 

5. Sayın Büen* Ecevöt'in 2,6.1977 tarihankte Ri
ze'de yaptığı konuşmada, Maden Köyünde zengin ba-
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kır, çinko, kurşun madenlerini Çayeli halkıyla birlik
te değerlendireceğiz yolundaki beyanları bu işletme 
için halka yönelik bir Anonim Ortaklık kurulacağını 
(işaret etmektedir. Bakanlığınızın bu konudaki görüşü 
nedir? 

6. «Madenköyü:» Latum Deresi yatağının ıslahı 
işinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce halen ya
pılmakta olmasına göre, savurganlığa mahal verilme
mesi için Etibankın bu Umum Müdürlükle temas ede
rek dere yatağının ıslahı işinin birlikte ve maksada 
uygun şekilde yürütmelerinde fayda mülahaza eder 
misiniz? 

TC 
Enerji ve Tabii 6.11.1978 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2-32/2945 51778 

Konu,: Rize Milletvekili Sn. izzet Ak-
çal'ın yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 2.10.1978 tarih ve 7/325-2299/13543 sayılı 

yazıları. 
Rize Milletvekili Sayın İzzet Akçal'ın Rize - Çay

eli bölgesindeki bakır madenlerine ilişkin yazılı soru 
önergesinin cevabı ilişiktedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın tzzet Akçal'ın Yazılı Soru 
Önergesinin Cevabıdır I 

Fenni ve Gama Anonim Ortaklığının işletme ta- j 
lebi reddedilerek dört yıldan fazla bir zaman evvel 
«Sayın Cahit Kayra'nın Bakanlığı devresinde» Eti-
bank'a devredilmiş bulunan Çayeli Madenköyü böl
gesindeki mevcut zengin bakır madeni sahasına ait 
26.4.1978 tarihinde Bakanlığınıza tevcih ettiğim ya
zılı soru önergesine Sayın Bakan Deniz Baykal im
zası ile verilen cevap tatmin edici nitelikte bulun- s 
mamakla beraber, bu bölgede Devlet Su İşleri ve Ka
rayolları ve limanların proje çalışmalarıyla Etibank ; 
çalışmalarının uyumlu olarak hedefe yöneltilmediği 
zannıru tevlit ettiğinden, aşağıdaki yazılı sorularımın 
da cevaplandırılmasını istemek zarureti hâsıl olmuştur. 1 

Soru : 1' Madenköyü bakır madeni sahası, Fenni 
ve Gama Anonim Ortaklığı uhdesinde bulunduğu za
man içinde, Japonya'dan iki jeolog, bir maden mühen- | 

dişi ve bir iktisatçıdan müteşekkil beş kişilik heyetten 
alınan rapor üzerine, derin su altı ve yeraltı madencili
ğinde büyük tecrübesi olan Mitsui Mining and Smel-
ting Co< firmasına ön fizibilite raporlarının hazırlat
tırılmış olduğundan ve teşvik belgesinin alınarak dış 
finansman ihtiyacının sağlanması için Dünya Banka
sı ve IFG ile ön temasların yapıldığından ve olum
lu cevaplar alındığından, Etibank Umum Müdürlüğü
nün malumatı var mıdır? «Bakanlığınızın 3 Ocak 
1974 tarih ve Kot 216-120-1701 işaretli yazılarına kar
şılık olarak Fenni ve Gama Anonim Ortaklığı tarafın
dan onbeş sayfalık bir yazıyla Bakanlığınıza verilen 
cevapta, bu konunun etraflıca arz edildiği öğrenilmiş
tir. Yazının fotokopisi dosyamda mevcut olup, lü
zum görüldüğü takdirde, tevdi edebilirim. 

Cevap : 1 Rize - Madenköy bakır sahasında 
Fenni ve Gama Anonim Ortaklığı tarafından Japon 
Mitsui Mining and Smelting Co. firmasına ön fizibi
lite raporları hazırlatılmış olduğundan ve teşvik bel
gesinin alınarak dış finansman ihtiyacının sağlanma
sı için Dünya Bankası ve IFG ile ön temasların ya
pıldığından Etibank Genel Müdürlüğünün malumatı 
vardır. 

Soru : 2 Etibank'ın çalışmalarına ışık tutmak 
maksadı ile, Fenni ve Gama Anonim Ortaklığı'nın 
bahsetltiğim bu yazısının Etibank'a verilmesini ve 
hatta Etibank'ın Fenni ve Gama Anonim Ortaklığın
dan ön fizibilite raporu ile sair rapor ve teşebbüsleri
ne ait yazışmaları alarak bunlardan faydalanmalarını 
uygun bulur musunuz? 

Cevap : 2 Çayeli bakır yataklarının' değerlen
dirilmesi amacıyla, bakır işletmeciliği ve izabesi ko^ 
nusunda tecrübesi olan Finlandiya'nın Outokumpu 
Oy Firması ile Etibank işbirliği halindedir. Bu işbir
liği tesis kurulmasına yönelik teknoloji ve dış kredi 
teminini kapsamaktadır. Etibank'ın bu çalışmalarına 
ışık tultmak ve teknolojiler üzerinde mukayese Olana
ğı sağlamak amacıyla Fenni ve Gama Anonim Ortak-
lığınca hazırlattırılan raporlardan da yararlanılması 
mümkündür. 

Soru : 3 iktisadi Devlet Teşekküllerinin alt Ko
misyonunun, «Mayıs 1978 tarihinde» Etibank hesap
larının tetkiki şırasında, Madenköyündeki bakır ma
deni sahasının, ne zaman işletmeye açılabileceği yo
lunda tevcih olunan şifahi soruyu 5 ila 7 sene gibi bir 
müddet sonra işletmeye geçebilecekleri yolunda veri
len cevaptan Bakanlığınız haberdar edilmiş midir? 

Cevap : 3 Madenköy bakır madeni sahasının 5-7 
sene sonra işletmeye geçebileceği şeklindeki cevap da-
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ha ziyade tesisin tam kapasiteye erişebileceği süre 
olarak ifade edilmiştir. Esasında ilk cevher üretimimin 
başlaması sahalara tamamen girilmesinden sonra 34 
senede gerçekleştirilebilir. 

Soru : 4 Döviz darboğazını aşmak için ciddi 
gayretler sarfettiğiniz bu dönemde, denize 4-5 Km. 
mesafede bulunan sahayı, kısa bir müddet içinde iş
letmeye açarak bu yerden çıkarılacak yüksek tenörlü 
cevheri Karadeniz Bakır Tesislerine sevkedip düşük 
kapasite ile çalışan ve büyük zararlar kaydeden Ka
radeniz Bakır Tesislerini verimli hale getirmeyi ve 
bu yolla döviz tasarrufu sağlanmasını Bakanlığınızın 
uygun mütalaa etmemesinin sebebi nedir? 

Cevap : 4 Kompleks bir yapıya sahip olan Çaye
li cevheri genel olarak direkt izabe edilebilir nitelikte 
değildir. Ancak mahdut miktarda zengin bakır cev
her istihsali yapılarak mevcut tesislerde işlenebilme 
olanağı vardır. Bu da cevap (3)*de değinildiği üzere 
sahaya girilmesinden sonra 3-4 senede gerçekleştirile
bilir. Esas olarak Etibank Madenköy'de mevcut re
zervin tamamını değerlendirerek bakır, çinko ve kur
şun konsantreleri üretmeye yönelik konsantratör te
sisleri kurmayı planlamıştır. 

Soru : 5 Sayın Bülent EcevJt'in 2.6.1977 tari
hinde Rize'de yaptığı konuşmada, Madenköy'deki 
zengin bakır, çinko, kurşun madenlerini Çayeli hal
kıyla birlikte değerlendireceğiz yolundaki beyanları 
bu işletme için halka yönelik bir Anonim Ortaklık 
kurulacağını işaret etmektedir. Bakanlığınızın bu ko-< 
nudafci görüşü nedir? 

Cevap : 5 Söz konusu maden yatakları kamu ku
ruluşu olan Etibank tarafından işletilecektir. Ancak 
gerek yatırım döneminde ve gerekse işletme dönemin
de Çayeli yöresinde mevcut iş gücünden faydalanıla
caktır. 

Soru : 6 «Madenköyü» Latum Deresi yatağının 
ıslaühı işinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce ha
len yapılmakta olmasına göre, savurganlığa mahal ve
rilmemesi için Etibank'ın bu Umum Müdürlükle temas 
ederek dere yatağının ıslahı işinin birlikte ve maksada 
uygun şekilde yürütülmelerinde fayda mülâhaza eder 
misiniz? 

Cevap : 6 Madenköyü Latum deresi yatağının ıs
lahı madencilik yönünden özellik gerektirmekte olup 
Etibank, halen bu konuda çalışma yapmakta olan 

Devlet Su işleri ile temasa geçerek dere yatağı ısla
hının maksada uygun şekilde yapılmasını sağlayacak
tır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

3. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1.1.1978 tarihinden bugüne kadar verilen memur ve 
işçi kadrolarına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Ziya 
Müezzinoğlu'nun cevabı. (7/332) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından ya

zılı olarak yanıtlandırılması için aracılığınızı saygıla
rımla rica ederim. 22.9.1978 

Gaziantep Mıilleltvekili 
Ekrem Çetin 

'1. Sayın Ziya Müezzinoğlu'nun Maliye Bakan
lığına başladığı 1.1.1978 tarihinden bugüne kadar dev
let kurumlarına ve İktisadi Devlet Teşekküllerine kaç 
adet memur kadrosu verilmiştir? Bu memur kadrola
rının Bakanlıklara, Devlet ve İktisadi Devlet Teşek
küllerine veriliş tarihleriyle kaç adet memur kadro
su verildiğini, kadro dereceleriyle bildirilmesini. 

2. Yine 1.1.1978 tarihinden bugüne kadar Dev
let ve İktisadi Devlet Teşekküllerine kaç adet işçi kad
rosu verilmiştir. Bu işçi kadrolarının Bakanlıklara, 
Devlet ve İktisadi Devldt Teşekküllerine veriliş tarih
leriyle birlikte kaç işçi kadrosu verilmiştir? 

13. Halen devlet kadrolarında ve İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde kaç adet memur kadrosu ve kaç adet 
işçi kadrosu vardır? Ayrı ayrı bildirilmesini. 

TC 
Maliye Bakanlığı 2 , 11 . 1978 

KY-1I 
BÜMKO : 117001-304 

33925 
IKonu : Soru önergesi Hk. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar Müdürlüğü) 

iliği : 10,10.1978 gün ve 2339/13786 sayılı yazınız. 
İlgi yazının ekinde gönderilen, Gaziantep Millet

vekili Sayın Ekrem Çetin'in yazıh soru önergesinde 
yer alan konulara ilişkin bilgi ekte sunulmuştur. 

Arz olunur. . Ziya Müezzinoğlü 
Maliye Bakanı 
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Gaaiantep Milötivekıili Sayını Ekrem Çetin'in öner
gesindeki sorunların yanıtları 

Soru : 1. Sayın Ziya Müezziinoğlu'nun Maliye 
Balkıanlkğınıa başladığı 1.1.1978 tarihinden bugüne 
kadar Devlet kurumlarına ve İktisadi Devlet Teşek-
küierinıe kaç adet memur Ikadrosu verilmiştir? Bu 
memur kadrolarının bakanlıklara, Devlet ve İktisadi 
Devlet Teşekküllerine veriliş tarihleriyle kaç 'adet me
mur kadrosu wrilld!iğini, kadro dereceleriyle bldirit-
mesıiınıi. 

Yanıt - III 
1 . 1 . 1978 gününden, 20 . 9... 1978 günüme ka

dar genel ve katma bütçeli daireler ile 'kamu iktisadi 
teşebbüslerine verilmiş olan memur kadroları; ilgili ku
ruluşlar, verilen kadlrölarıın dereceleri, adetleri ve tarih
leri itibariyle, ek -1 sayılı cetvdde gösterilmiştir. (Tab
lolar 20 Eylül 1978'e 'kadar Resmi Gazetede yayınlan
mış olan kararnameleri kapsamaktadır.) 

İBu kadrolardan 19 511 adetlik kısmı, 1.1.1978 
tarihinden lönceki dönemlerde hazırlanıp Başbakanlı
ğa sunulmuş olan kadro ihdası önerilerinden kaıynak-
temmakatdır. Bu tarihten sonra yapılanı ek kadro öne
rileni ise, sadece plan ve programlarda öngörülmüş 
bulunan zorunlu hizmet genişlemeleri, kurulan yeni 
birimler, devreye giren yeni yatırımlar, adalet, sağlık 
maliye ve iç güvenlik 'hizmetlerinde öngörülen etkin
lik artırma çalışmaları İçin ortaya çıkan zorunlu per
sonel gereksinmelerinin karşılanması esas alınarak ya-
pııîmıştır, Bu kadirtiardian 6 695 adedi üniversitelere 
varimıişıtlir. Bu arada, bugünkü personel rejimimizin 
ortaya çıkardığı ibiir sorun olan iyi .sicil almış yete
nekli memurların kadrosuzluk yüzünden terfi edeme-

meleriınıİrı yarattığı huzursuzluk birikimi de 'bir ölçüde 
giderilmeye çalısilimıştır. 

Soru : 2. Yine 1 . 1 . '1978 tarihinden bugüne ka
dar Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerine kaç adet 
işçi kadrosu verilmiştir. Bu işçi kadrolarının bakan-
lıkfeıra, Devlet ve İktisadi Devlet Teşekküllerine veri
liş tarihleriyle birlikte kaç işçıi kadrosu verilmiştir? 

Yanılt - 2 
1 Ocak 1978 tarihinden, 20 Eylül 1978 tarihine 

kadar genel ve katma 'bütçeli daireler »ille kamu ikti
sadi teşebbüslerinin başvuruları üzerine 1978 yılı 
Bütçe Kanununun 11 nci maddesine göre bakanlı
ğımca vize edilmiş olan devamlı işçi kadroları Ek 2 
sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Devamlı işçi kadrolarındaki artışın da önemli bir 
kısmı daıha önceki dönemlerde 'imzalanmış olan toplu 
sözleşmeler gereği geçici statüden devamlı kadroya 
geçirilen işçiler için verilenler olup, vize işlemlerinde 
de memur kadrolarında esas alınan yukarıdaki pren
siplere uyull!mıuştur< 

Soru : 3. Halen Devlet Kadrolarında ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinde kaç adet memur kadrosu ve kaç 
adet işçi kadrosu vardır? Ayrı ayrı bildirilmesini, 

Yanit -: 3 
20 . 9 . 1978 tarihi itibariyle genel ve katma büt

çeli daireler, döner sermayeli idareler ve kamu ikti
sadi teşebbüslerinde toplam 1 223 458 adet Devlet 
memuru ve 608 235 adet de devamlı işçi kadrosu 
mevcut bulunmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Maliye Bakam 

Ziya Miüezzinoğlu 
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SAYILI CETVEL 

GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR 

K u r u m l a r 

Yargıtay 
Başbakanlık 
Başbakanlık 
Başbakanlık Çevre Müs. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Adalet Bakanlığı 
Adalet Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Maliye Bakanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı * 
Ticaret Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Balkianlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Ulaştırma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Basın Yayın Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Köy. İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 

Yeniden ihdas 
edilen kadrolar 
(Derece ve adet 

olarak) 
(1-4) 

7 . 
18 
78 
48 

141 
12 

187 
— 
37 
— 

286 
— 
— 
— 

1 283 
400 
87 
16 

480 
149 
17 

1 875 
59 
34 
60 

145 
— 
25 
î 
7 

31! 
27 
— 

648 
— 
79 
19 
39 
84 

212 
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(5 -15) 

— 
— 
— 
67 

1 056 
288 

2 000 
46 

200 
1 850 
4 588 
1 600 
8 400 
1 000 
6 628 

— 
— 
— 

750 
300 
— 

6 920 
600 
— 

1 540 
— 

121 
71 
— 
— 
6 

154 
50 

2 894 
285 
— 
— 

252 
— 

1 043 

O : 1 

Yazı ve Kararnamenin 
Tarihi 

7.8.1978 
27.1.1978 
2.6.1978 
7.7.1978 

9.2-26.6.1978 
7.7-20.6.1978 
24-20.2.1978 

16.7.1978 
13.9.1978 
9.2.1978 

18.4.1978 
5.5.1978 

30.3.1978 
15.8.1978 

9.2-12.4.1978 
6.6.1978 

22.2.1978 
9.2.1978 

20.6.1978" 
27.2.1978 
7.2.1978 

22.5-30.5.1978 
1.2.1978 

16.7.1978 
22.2.1978 
15.3.1978 
16.7.1978 
27.2.1978 
13.9.1978 
24.2.1978 
24.2.1978 
16.7.1978 

6.6-7.7.1978 
20.3.1978 
13.7.1978 
24,2.1978 
24.2.1978 
11.4.1978 
22.2.1978 
20.7J978 

Sayısı 

7/16193 
7/14575 
7/15264 
7/15976 

7/15832-14612 
7/15973-15818 
7/14656-21 

7/16086 
7/16380 
7/14684 

7/15241-42 
7/15666 
7/15212 
7/16331 

7/14789-15237 
7/15763 
7/14633 
7/14607 
7/15851 
7/14738 
7/14596 

7/15662-97 
7/14593 
7/16168 

7/14649-41 
7/15183 
7/16048 

7/14725-24 
7/16381 
7/14689 
7/14661 

7/16040-39 
7/15636-15956 

7/15115 
7/16036 
7/14659 
7/14720 
7/15205 
7/14651 
7/16004 
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K u r u m l a r 

Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Kültür Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 
Yerel Yönetim Bakanlığı 
İşletmeler Bakanlığı 

Yeniden ihdas 
edilen kadrolar 
(Derece ve 

olarak) 
(1-4) (5 

12 
23 1 
11 
21!-
33 
13 

221 
181 

adet 

-15) 

— 
765 
— 
71 
— 
— 

467 
215 

Yazı ve Kararnamenin 
Tarihi 

18.4.1978 
22-27.2.1978 

7.2.1978 
3.5-25.4.1978 

28.2.1978 
30.3.1978 
9.2.1978 

27.2.1978 

Sayısı 

7/15243 
7/14634-91 

7/14598 
7/15587-15655 

7/14842 
7/15236 
7/14618 
7/14727 

Toplam 6 960+45 227 = 52 187 

KATMA BÜTÇELİ KURUMLAR 

Toprak Tarım Reformu Müsteşarlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Karayolları Genel Müdürlüğü 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Üniversiteler J 
Ankara (Antalya Tıp) 
Ankara (Üniversitesi) 
Ankara (Veteriner) 
İstanbul Üniversitesi 
İstanbul (Cerrahpaşa) 
İstanbul (Hukuk Fakültesi) 
İstanbul (Edirne) 
İstanbul (Veteriner) 
İstanbul Teknik 
İstanbul Teknik 
İstanbul (Metalürji) 
İstanbul (Nükleer Enerji) 
İstanbul (Tıp Fakültesi) 
İstanbul (Edebiyat Fakültesi) 
İstanbul (Kimya Fakültesi) 
Hacettepe Üniversitesi 
Hacettepe (Trabzon Tıp Fakültesi) 
Hacettepe (Kayseri İşletmecilik) 
Ege Üniversitesi 
Ege Üniversitesi (B. Eğ. S. Y< O.) 

75 
101 
385 
179 
852 
58 

494 
160 
167 
78 

• 

— 
— 

8 
— 
— 
— 
— 

3 
— 

1 
— 
— 
— 
—. 
19 
13 

• 

1 

270 
250 

2 961 
1 497 
4 941 
1 256 

— 
— 
— 

792 

228 
325 
45 
32 

338 
15 
12 

115 
192 
500 
59 
20 

295 
16 
16 

601 
297 

157 
89 

27-15.2.1978 
28.4-23.2.1978 

1-27.2.1978 
24-9.2.1978 

20.7.1978 
27-28.2.1978 

27.2.1978 
31.3.1978 
26.4.1978 
12,4.1978 

27.2-31.3.1978 
31.3.1978 

6.6.1978 
9.2.1978 

27.2.1978 
9.2.1978 

31.3.1978 
7.7.1978 

14,4-9.2.1978 

26.4.1978 
9.2.1978 
9.2.1978 
6.7.1978 
7.7.1978 
7.7.1978 
9.2.1978 
7.8,1978 

24.3-9.2.1978 
7.7.1978 

7/14737-14680 
7/15464,14647 
7/14592-14759 
7/14650-14648 

7/16005 
7/14788-15022 

7/14755 
7/15250 
7/15426 

7/15226-15225 

7/14747-15374 
v 7/15735-15376 

7/15769 

7/14716rl4715 
7/14750 
7/15061 
7/15257 
7/15914 

7/14713-15 

7/5416 
7/14663 
7/15085 
7/15890 
7/15960 
7/15811 

7/14639-40-15000 
7/16293 

7/14969-15060 
7/15981 
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İhdas edilen 
yeni kadrolair 

(Derece ve adet 
olarak) 

K u r u m l a r (1-4) (5-15) 

Ege Üniversitesi (Fen Fakültesi) 
Ege Üniversitesi (Tıp Fakültesi) 
Ege Üniversitesi (G. S.Fak. L. Y. O.) 
Diyarbakır (Urfa Ziraat Fakültesi) 
Diyarbakır (Diş Hekimliği Fakültesi) 
Çukurova Üniversitesi 
Diyarbakır Üniversitesi 
Atatürk Üniversitesi 
Fırat Üniversitesi 
İnönü Üniversitesi 
tnönü Üniversitesi 
19 Mayıs Üniversitesi 
Selçuk Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi 
Bursa Üniversitesi (Tıp Fakültesi) 
Cumhuriyet Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Akademiler 
Ankara D. M. M. A. ve Y. O. 
Kayseri D. M. M. A. 
Denizli D. M. M. A, (Fen Fakültesi) 
Adana t. T. I. A. 

— 
— 
— 

1 
— 
12 
26 
17 
21 
2 

— 
10 
— 
— 
— 
9 

— 
12 

105 
— 
— 
10 
— 

126 
İ 80 
84 
84 
35 
— 
27 

350 
182 
63 
35 

150 
47 

393 
13 

449 
240 
130 
339 
70 
7 

59 
20 

16.7.1978 
16.7.1978 
16.7.1978 
20.6.1978 
20.6.1978. 
9.2.1978 

31.3-9.2.1978 
27.2-26.4.1978 

9-28.2.1978 
9.2.1978 

22.8.1978 
9.2.1978 

10.3-9.2.1978 
27.4.1978 
31.7.1978 
9.2.1978 

27.2.1978 
30.7.1978 

7.4-15.3.1978 
711.7.1978, 

11.7.1978 
7.8.1978 

15.8.1978 

7/16053 
7/16172 
7/16100 
7/15971 
7/15971 
7/14744 

7/14678-15373 
7/14735-15492 
7/14711-14805 

7/15017 
7/16362 
7/15066 

7/15235-14712 
7/15474 
7/16070 
7/14716 
7/14729 
7/16142 

7/15182-15194 
7/16051 
7/16012 
7/16191 
7/16332 

Toplam 2 819+18 392 = 21 211 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ 

Ankara İmar Müdürlüğü 
Ankara ve İstanbul İmar Ltd. Şti. 
İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
TCDD (Frintaş) 
TCDD Genel Müdürlüğü 
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü 
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü 
Ankara Belediyesi 
Bazı belediye ve özel idareler 
İzmir ve Erzurum Belediyesi 
Bazı belediyeler 
Muğla (Yatağan) Belediyesi 
İzmir Belediyesi (ESHOT) 
İzmir İl özel İdare Müdürlüğü 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü 

19 
42 

132 
• 22 • 

183 
224 
232 
46 
19 
73 
8 
1 

18 
4 

22 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
10 

28.2.1978 
28.2.1978 

7/8-27.2.1978 
24.2.1978 
18.9.1978 
31.3.1978 
11.4.1978 
28.2.1978 
27.2.1978 

15-31.3.1978 
31.3.1978 
3.5.1978 

24.4.1978 
15.3.1978 
3L3J978 

7/15050 
7/15049 

7/14724-16200 
7/14719 
7/16395 
7/15214 
7/15206 
7/15167 
7/14792 

7/15192-15347 
7/15345 
7/15638 
7.15451 
7/15195 

7/15362-15294 
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Kararname ve yazının 
Tarihi Sayısı 
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K u r u m l a r 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü. 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 
Elektrik ve Etüt İdaresi Gn. D. 
TKİ Genel Müdürlüğü 
Simel Ltd. Şti. 
İstanbul Emniyet Sandığı 
Yurtaş Genel Müdürlüğü 
Makin® Kimya Endüstrisi Kurumu 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Ülfet Gıda ve S. S. A. Ş. 
Yem Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğü 
Güven Sigorta T. A. Ş. Genel Müdürlüğü 
Sümerbank Genel Müdürlüğü 
TÎMLO 
Y, öğ . Kredi Y. Kurumu 
Bursa Belediyesi 
Bazı belediyeler 
TC Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
PTT Genel Müdürlüğü 
istanbul Sular İdaresi Genel Müdürlüğü 
Maden Tetkik Arama 
Türkiye Halk Bankası 
Ankara EGO İşletmesi 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü 
Antalya Belediyesi 

İhdas edilen 
yeni kadrolar 

(Derece ve 
olarak) 

(1-4) 

87 
124 
80 

323 
23 
18 
10 
31 

245 
6 

73 
2 

— 
2 

51 
11 
10 

1 040 
358 

7 
426 
406 

11 
124 

9 

(5 

adet 

-15) 

102 
— 
— 

3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

175 
— 
— 
4 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Kararname ve 
Tarihi 

31.3.1978 
2.4.1978 

28.4.1978 
26.4.1978 
24.4.1978 
2.6.1978 
3.5.1978 

10.5.1978 
20.6.1978 
7.7.1978 

20.6.1978 
7.7.1978 

15.9.1978 
11.7.1978 
11.7.1978 
16.7.1978 
16.7.1978 
7.8.1978 

28.7.1978 
7.8.1978 

16.7.1978 
7.8.1978 
7.8.1978 
7.8.1978 
7.8.1978 

yazının 
Sayısı 

7/15370-19411 
7/15422 
7/15428 

7/15423-21366 
7/15452 
7/15498 
7/15621 
7/15720 
7/15970 
7/15972 
7/15850 
7/15974 

29001 
7/16031 
7/16030 
7/16054 
7/16096 
7/16032 
7/16068 
7/16192 
7/16094 
7/16159 
7/16255 
7/16305 
7/16337 

Toplam 4 522+ 294 = 4 816 
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(2) SAYILI CETVEL 

1.1.1978 - 1.10:1978 Tarihleri Arasında Vfee Edilen îşçi Kadroları 

Genel Bütçeli Kurumlar 
ÎŞÇİ 

kadroları 

Devlet Planlama Teşkilat* 
Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
T.; O. D. A. îd. Enstitüsü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
İmar ve İskân Bakanlığı 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 

İşlem tarihi 

102 
15 
4 
9 

500 
997 
350 
60 

2 164 
1 850 

362 

25.8.1978 
11.7.1978 
2.5.1978 
2.5.1978 
4.8.1978 

16.3.1978 
15.3.1978 
13.6.1978 
9.6.1978 

13.6.1978 
14.8.1978 

Toplam 6 652 

Katma Bütçesi Kurumlar 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Ankara Üniversitesi (D.T.C.F.) 
Ankara Üniversitesi (Merkez) 
Ankara Üniversitesi (Ziraat Fakültesi) 
İstanbul Üniversitesi (Merkez) 
Ege Üniversitesi (Mali Bilim) 
Ege Üniversitesi (Ziraat Fakültesi) 
Ege Üniversitesi (Güzel Sanatlar Akademisi) 
Ege Üniversitesi (Merkez) 
Ege Üniversitesi (Fen Fakültesi) 
Ege Üniversitesi (Gıda Fakültesi) 
Çukurova Üniversitesi (Merkez) 
Diyarbakır Üniversitesi (Merkez) 
İstanbul Teknik Üniversitesi (Merkez) 
İstanbul Teknik Üniversitesi (Merkez) 
Zonguldak D. M. M. A. 
Zonguldak D. M. M. A, 
Konya D. M. M. A, 
Konya D. M. M. A, 

İşçi 
kadroları 

465 
3 970 

15 
8 

53 
171 
47 
40 
16 

126 
4 
5 

50 
15 
3 
4 

10 
4 
7 
7 

işlem tarihi 

30.3.1978 
4.4.1978 

13.3.1978 
23.3.1978 
4.8.1978 

20.3.1978 
8.8.1978 

16.5.1978 
15.3.1978 
15.3.1978 
2.5.1978 
2.5.1978 

11.4.1978 
18.4.1978 
18.9.1978 
10.5.1978 
31.8.1978 
13.3.1978 
7.9.1978 

10.1.1978 

Toplam 5 019 

— IX — 
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îşçi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri . . . . . . . . . kadroları İşlem tarihi 

T, Yapağı Tiftik A. Ş< 
T. Süt End. Kurumu 
Sümerbank Genel Müdürlüğü 
Yem Sanayii A. Ş. 
T, M. O. Genel Müdürlüğü 
T. Çimento Sanayii 
SEKA Fab. îşl. Genel Müdürlüğü 
İller Bankası 

55 
500 

1 000 
65 
50 

315 
642 

2 

11.8.1978 
23.8.1978 
31.8.1978 
27.7:1978 
4.8.1978 

14.8.1978 
9.8.1978 

15.5.1978 

Toplam 2 629 

— 156 — 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

4 NCÜ BİRLEŞİM 

8 . 11 .1978 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğ-

lu ve 9 arkadaşının Mamak'ta meydana gelen tedhiş 
olayında gerekli önlemleri almadığı iddiasıyla İçiş
leri Bakanı irfan Özaydınlı hakkında Anayasanın 
89 ncu, Millet Meclisi içtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin önergenin 
gündeme alınıp alınmayacağı konusunda görüşme. 
(H/14) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz ve 9 arkada

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

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

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

4. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 
arkadaşının, 1 Mayısta 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) 

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

6. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşının, anarşik olayların gerçek nedenleri i e alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
neti, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir 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 - Yıba Çarşısı yangını konusunda Ana
yasanın 88 rnei, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkiin önergesi. (10/28) 

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

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

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

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



12. —. Antalya Milletvekili îhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'm 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men
faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclîsi içtüzüğünün 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 uyaonca bur 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. — istanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Demirci Eğitim Enstitüsünde meydana 
gelen olaylarla bu olaylar karşısında Milli Eğitim 
Bakanının, tutumunu saptamak amacıyla Anayasa
nın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/35) 

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

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

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

19. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun-

2 — 

da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

20. — Muğla Miletvekilfi Ahmet BuManlı ve 9 ar-
kadaşının, Hûkümıatin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı İM aşirötle ilgili tutamı konuşumda Anayasanın 
88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 100 ve 1C|1 nci 
maddeleri uyarınca bfir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

21. — Muğla Miltetevkilıi Ahmet Bulidanlı ve 9 ar
kadaşınım, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Miıiett Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca 'bir Meclis Araştırması açrlımasına ilişkin 
önergesi (10/39) 

22. — Istamibul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar-
kadaşının, Çalışma Balkanının Bakanlığı ile ilgili to-

.tumu konu>sıunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açıDmasma iıMşkin önergesli. (10/40) 

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

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

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

26. — Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sanoğlu 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 içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/44) 

27. — Balıkesir Milletvekili ilhan Ay tekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 



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 açrknasına ilişkin önergesi. (10/46) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şeref -
oğlu ve 9 arkadaşının, Uşak Eğitim Enstitüsünde bazı 
öğrencilere baskı yapılarak öğrenimden alıkonulduğu 
iddiasını saptamak amacıyla Anayasamın 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) (*) 

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 açıiklamalara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan 
hk girişindeki 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 alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi, (6/31) 

7. —. ilazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 

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

3 — 

| birliklerin kullanılmasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

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

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

10. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun4 

oazı öğrenci yurtlarının aranmasına ilişkin İçişleri 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/35) 

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

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Istan-
oul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

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

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

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

16. — Mardin Milletvekili Abdülkadir Timurağa* 
oğlu'nun, Doğu ve Güneydoğu yörelerinin sorunları
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 Dışişleri Bakanlığı men
supları bulunup bulunmadığına ilişkin Dışişleri Baka^ 
tundan sözlü soru önergesi. (6/45) 

19. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, çevre 
i 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 alman müfettişlere 

| ilişkin Devlet Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/59) 



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

23. — İzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Hükü
metin dış politikasına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru 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 Başkam Mc. Namara'nın ziyare
tine iîiskin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/63) 

26. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
lin, Türküye Elektromekanfrk 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 Çatalbaş'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 Valistine 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 sözlü soru önergesi. (6/68) 

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

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

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
in, Mersin 4 ncü Gübre Kompleksinin ihalesine iliş
kin 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 gösteriler© 
ilişkin Başbakandan »özlü 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 Somuncuoğîu'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 MMetvekii Erol H. Yeşilpınar'ın 
1 Mayıs gösterilerine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/78) 

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

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

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

44. — Hatay Milletvekili Ali Yulmaz'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 İçişleri 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'nun, 
YSE Genel Müdürlüğünde bir kısım işçilerin siyasi 
nedenlerle işten çıkarıldığı iddiasına ilişkin Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/86) 

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

50. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, orta de
receli- okullardan ahlak 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) 

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

53. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, öğ
renci yurtlarıyla 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 Küttür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

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

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

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

58. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polk derneklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

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

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

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

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

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

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

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

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

67. — 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) 

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

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

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

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

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

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

74._ — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin cân gü
venliklerine Miskin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/113) 

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

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



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

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

79. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

80. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Dün
ya Komünist Gençliği toplantısına Türkiye'den katı
lan olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/119) 

81. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alman kişilere ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

82. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

83. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu'nun, 
TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER Genel 
Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/122) 

84. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
italya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/123) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

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

2. — İsparta ili Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeliha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet M»hmet 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. Debbağlâr Mahallesi. Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylı'nıa, ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/85) (S. Sayısı : 13) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

4. — Malatya, Merkez ilçesi, tsrnetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de kayıtlı Hacıbekir 

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

, ğıtma tarihi: 14.2.1978) 

5. — Hendek ilçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay hak
kında TCK'nun 450/3, 4 nci 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 ilçesi, 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 Başbakaalık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1978) 

7. — Korkuteli ilçesi, Yazır Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı ismail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demir oğlu'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-
çiei 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'm, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi 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-
aununun 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) 
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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 . ?.. 1978) 

14. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragip Üner'in, 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesi
nin 2 nsi fıkrasında değişiklik yapılmasına ilişkin 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/312) 
(S. Sayısı : 54) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

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

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

21. — Milli Savunma eski Bakanı tlhami Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayıü 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. Meclisli 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 noi 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 metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen metne dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/İ26) (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 Emeldi Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

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

'26, — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 657 nu
maralı Kanunun 1897 numaralı Kanunla değişik 36 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 tarihti : 10 . 5 . 1978) 

2|7. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5 . 1 . 1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 nci maddesine bir fıkı a 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 tarihi : 18 . 5 . 1978) 

30. — 1475 sayılı İş 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 İşler Komisyonu 
raporu. (1/132, 2/470) (S. Sayısı : 110) (Dağıtma ta
rihi : 29 . 5 . 1978) 

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

32. — Tokat - Merkez- İlçesi Sofyon Mahallesi Ha^ 
ne : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıüı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nm, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 i 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
rlısı ve Adalieıt Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayışa : 
119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

35. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

36. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru, (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

37. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasamsı ve Adalet Kotrıiisıyomı 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 .6 . 1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komıisıyono raporu. (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 



39. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
rambahçeci'niın özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 6 .1978) 

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

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

42. — O Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu MilletvekÜi Sabri Tığlı Me Ankara Mil 
letvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19. 6.1978) 

X 43. — Uyuşmazlık Mahkemesimin 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 : 2 2 . 6 . 1978) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

X 53. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar-
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ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C Senatosu : 2/134) (M. 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, aynı konuda tek
lifi ile İstanbul Milletvekili Süleyman Arif Emre ve 
Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, Devlet Ar
şiv Kanun teklifi ve Adalet, İçişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/45, 2/223, 2/309) (S. Sayısı : 144) 
(Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

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

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

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

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

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

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

~ hi: 20.9.1978) ? 

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

64. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yakama dokunulmazlığının kalldıntaıasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlar 
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı : 153) (Dağiitma tarihti : 20. . 9 . 1978) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyoınla-
Mudan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/202) (S. 
sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığımın kaldirılmasıına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komiisıyotıla-
nndan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

67. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yasama dokunulmazlığının kaMrılmıasıma üişikkı 
Başbakanlık (tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyom-
ların>dan kurulu Karma Koımıiısyon raporu. (3/207) (S. 
Sayası : 156) (Dağıtma tarihi : 2Q . 9 . 1978) 

68. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığınım k aldırı İmasın a ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyoınliann'-
dan kurulu Katrmıa Komisyon raporu. (3/208) (S. Sa
yısı : 157) (Dağıtana tarihi : 20 . 9 . 1978) 

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaMirıimaısına ilişkim Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonfa-
nndam kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Saıyjsı : 158) (Dağıtma tarihi : 2Q . 9 . 1978) 

70. — İsparta Milletvekili Süleyman Demircl'in 
yasama dokunulmazlığının kaJaMimaısıma. ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komûlsyonila-
rındam kuruffiu Karma Karndisıyom raporu. (3/216) (S., 
Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

71. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının ikalidiırılmasına ilişkin Baş-
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bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlar I 
randan 'kurulu Karıma Komisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya- I 
sama dotkuınulmazlığıııi'n kalldırılımaisına iüşkdn Başlba- I 
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlann-
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/223) (S. Sa
yısı : 161) (Dağıtma (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- 1 
dan 'kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) ' 

75. — Siirt Milletvekili Abdülkadir Kaya'nın ya- I 
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 ıtezîkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. I 
(3/187) (S. Sayısı : 165) Pağıtma tarihi : 20.9.1978/ 

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

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

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

80. — Denizli Milletvekili Ömer İhsan Paköz'ün I 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla- I 
nndan kurulu Karma Komisyon raporu, (3/195) (S. I 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20 , 9 , 1978) | 

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

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

83. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın ya
sama dokunulmazhğımn 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 t 9 . 1978) 

85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanh'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 dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla-
nndan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161) 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

87. — Konya Miletveklilii Necmettin Erbaıkan'ın 
yasama dokunulmazlığınım 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. — ZonguDdlaık Müetvekili Bülent Eeeviıt'in ya
sama dokunulmazlığının 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 MiffiaCvdkil Süleyman Demıirel'in 
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 MiMatvekiIi 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 MiHetvek'ili Bülent Ecevi^in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasitu ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Kanmıa Konniisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

92. — Sivas Milötvekil Ali Gürfoüz'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 Milletvekilli Bülent Ecevk'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon raporu. (3/170) 
(S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi: 20.9.1978) 

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

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

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

97. — Ağrı Miltetvekili Mikâil Aıydfemir'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. — fetanıbul Milletvekili Cengiz Özyalçan'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 Ecemıiş'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu (3/177) 
(S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

100. — Samsun Milletvekili İbrahim Efemi 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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I 101. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
döl'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından Ikurülu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

102. — Anlkara Milletvekili Selâhattin öcal'm 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 

I Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/182) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

104. — Muş Milletvekili Kasım Emre'nin yasaıma 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 

I kurulu Karma Komisyon raporu. (3/126) (S. Sayısı : 
193> (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 

105. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
I 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) 

I 106. — izmir Milletvekili Mahmut Türkmıenoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına fliş-

I kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko-
I misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 

(3/129) (S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
I Î07. — Tokat Milletvekili Cevat Atılgan'ım yasa

ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba-
I kanlık tezikeresi 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'ia 
I yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
I 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) 

I 110. — Urfa MiMetvekili Mehmet Afksoy'un ya» 
I sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş-
I bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komif-
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yonlarmdan Kurulu Karma Komisyon Raporu ı 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

İH. — tçel Milletvekilli Nazım Baş'm yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/139) (S. Sayı
sı : 200) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

M3. — Antalya Milletvekili Ömıer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/141) (S. Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20.9.1978) 

114. — Kocaeli M lletvekili ibrahim Akdoğan'm 
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 Rasim Küçükel'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis- I 
yonlarmdan Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

116. — İzmir Milletvekili Ad'il 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 Milletvekilli Albdlülkeriım Doğru'nıun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/148) 
(S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

119. — Konya Milletvekili Necmettin Erbafcaıı'ıra 
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) 

12a — Konya Milletvekili Necmettin Enbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 

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

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

122. — Hatay Mildtvefcü Metanet Sait Reşa'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon

larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/154) 
(S. Sayısı : 211) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

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

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

126. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu.. 
(3/263) S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

127. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Koniisyon raporu, (3/277) (S. 
»ayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

128. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/293) (S. Sayısı : 
217) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

129. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
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130. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/91) (S. 
Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

131. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/92) (S, Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

132. — izmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/93) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133. — izmir Milletvekili Adil Demiryin yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/94) (S. Sayısı : 
222) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

134. — Trabzon Milletvekili Ömer Çakıroğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/95) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

135. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

136. — Çankırı Milletvekili Arif Tosyalıoğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/97) 
(S. Sayısı: 225) (Dağıtma tarihî : 20 . 9 . 1978) 

137. — Adana Milletvekili Alparslan Türkeş'in ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/99) (S. Sa
yısı : 226) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

yonlartndan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 .9 . 1978) 

140. — izmir 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 ilhan Aytekin'in ya
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayışı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili ilhan 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 ismail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

144.— Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/109) (S. Sa
yısı : 233) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

145. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 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 Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla 
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115; 
(S. Sayısı : 235) (Dağıtba tarihi : 20 . 9 . 19/8) 

147. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırıknasına 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 Milletvekili 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) (Dağıtıma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldınlmaşma ilişkin Baş-

138. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/101) 
(S. Sayısı: 227) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

139. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis-
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bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu 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 kurutu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 209.1978) 

153. — İzmiir 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 Altmay'ın özel affma dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

155. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 156. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

;X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümetli arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 
Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 158. — 17 Mayıs 1977 tarihindb Trablüsıgarpla 
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, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 
247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

159. — 11 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 saydı İstan
bul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve Öğretim 
Yardımcıları Kadro Kanununa Ek kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/105) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978)' 

160. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
lı'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve ayaıı Kanunun ek 
geçici tükinci madldesinkı (D) bendine (e) fıkrası ilavesi
ne ve aynı Kanıunuın 8 ndi madldieslimln tadiıiline müte
dair kamun teklifi ve Baıyınıdmiık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa-
yiisı : 249) '(Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

161. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı mad'deîednan ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusıgarp'ta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasmııın Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komıilsyonları rapor-
îan. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 s § 2 1978) 

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş
tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasamı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporlara. (1/117) (S. Sayısı : 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 




