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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Kocaeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğlu'nun, İz
mit'te bir baskın sonucu yakalanan 12 kişinin serbest 
bırakılması hakkındaki gündem dışı konuşmasına 
Adalet Bakanı Mehmet Can, 

İzmir Milletvekili Erol H. Yeşilpınar'ın, Ziraat 
Bankasında meydana gelen otorite boşluğu hakkın
daki gündem dışı konuşmasına Ticaret Bakanı Teo
man Köprülüler, 

Denizli Milletvekili Ahmet Hamdi Sancar'm, Cum
huriyet rejimine, devlet ve millet bölünmezliğine yö
nelen eylemler hakkındaki gündem dışı konuşmasına 
da Devlet Bakanı Ahmet Şener cevap verdiler. 

Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Federal Mec
lisi Başkanının, C. Senatosu ve Millet Meclisi üye
lerinden oluşacak bir Parlamento Heyetini Çekoslo
vakya'ya davetinin kabul edilmesine dair Başkanlık 
tezkeresi kabul edildi. 

Kabul edilen Başkanlık tezkeresi gereğince Çe
koslovakya'yı ziyaret edecek Heyet üyeleri Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Sivas Mileltvekili Ali Gürbüz ve 9 arkadaşının, 
hayat pahalılığı konusunda bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişjkin önergesi (10/23), yapılan görüşme
lerden sonra reddolundu. 

Danışma Kurulunun; 

Kurban Bayramı resmi tatili nedeniyle, Birleşi
min 16 Kasım 1978 Perşembe gününe ertelenmesine 
dair önerisi kabul edildi. 

16 Kasım 1978 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 18.32'de son verildi, 

Başkan 
Başkanvekili 

M. Şevket Doğan 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

Divan Üyesi 
Adana 

/. Hakkı Öztorun 

No. : 4 
n. - GELEN KAĞITLAR 

15 . 11 . 1978 Çarşamba 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Sağ

malcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

Yazılı Soru önergeleri 
1. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın Bayan 

Rahşan Ecevit'in Doğu Anadolu gezisine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/352) 
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2. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Türki
ye'deki komünizm tehlikesine ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/353) 

3. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Giresun - Bulancalk'da meydana gelen anarşik olay
lara ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/354) 

4. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, 
pahalı petrol alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/355) 

5. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılan CHP'li 
üyelerin harcırahlarına ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/356) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Yu
suf Özbaş'm, kâğıt ve matbaa malzemesi fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/357) 

7 — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, İsparta 
Gül Birlik Genel Müdürünün bazı tasarruflarına iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/358) 

8. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola'nın, 
Amerika ziyaretinde petrol şirketleri temsilcileri ile 
yaptığı toplantıya ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi, (7/359) 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapa
cağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın üyele
rin «Burada» demek suretiyle salonda bulundukla
rını belirlemelerini rica ediyorum efendim. 

(Yoklama yapıldı.) 

9. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ameri
ka seyahatine katılan heyete ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi. (7/360) 

Genel Görüşme önergeleri 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, baza valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/12) 

2. — Samsun Milletvekili 1. Etem Ezgü ve 10 
arkadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Afyonkarahîsar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fi
yatı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

• 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, yaptığımız 
yoklama sonunda Genel Kurul salonunda görüşme
ler için yeterli çoğunluğun bulunduğunu saktadık. 

Sonradan gelen değerli arkadaşlarımızın, birer 
tezkere ile Başkanlığa, varlıklarını bildirmelerini 
rica ediyorum. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkamekiK Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Re<sep Özel (İstanbul), İsmail Hakla öztonın (Adana) 

4 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 6 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Hatay Milletvekili Ali Yılmamın, Cumhuri- I 
yet aleyhinde cereyan eden olaylara ilişkin gündem 
dışı konuşması. \ 

BAŞKAN — Bazı sayın üyelerin gündem dışı söz 1 
istemleri Var; bunları karşılamaya çalışacağım. I 

İlk söz, Cumhuriyet aleyhinde cereyan eden ha- I 
diseler - hakkında gündem dışı söz talebinde bulu- I 
nan Hatay Milletvekili Sayın Ali Yılmaz'ındır. I 

Sayın Yılmaz, süreniz 5 dakikadır; buyurun. I 
ALÎ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, muhte

rem milletvekilleri; I 
Huzurunuzda, fevkalade önem verdiğim ve üze- I 

rinde ciddiyetle durulması gereken bir konuyu dile I 
getirmek istiyorum. I 

Sayın milletvekilleri, bir Kurban Bayramını I 
idrak ettik. Bildiğiniz gibi, bayramlar, bütün Müs- I 
lümanları bir araya getiren; kardeşlik, birlik ve be- I 
raberlik duygularını ihya ve takviye eden, Müslü- I 
manların birbirlerini kardeşçe sevmelerini ve bağırla- I 
rina basmalarını sağlayan dini günlerdir. Bunun 
içindir 'ki, Müslümanlar böyle mübarek bayramlar- I 
da dargınlığı, kırgınlığı ve küskünlüğü bir tarafa 
atarak birbirlerini sever, sayar, yakınlarını ziyaret I 
ederler; ziyaret etmek mümkün olmazsa tebrik kart- I 
lan göndermek suretiyle kardeşlik duygularını can
landırırlar. I 

Halbuki, bu bayramda satılan kartpostallarda ne I 
gördük; hükümet merkezi olan Ankara'nın göbeğin- I 
de Kızılay'da, Ulus'ta ve PTT binalarının önünde I 
maalesef Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun ve Castro'nun I 
(resimlerini taşıyan kartpostalların komünist propa- I 
gandasının bağıra bağıra yapılarak satıldığını gör- I 
dük. 

Bu aziz vatanı sapık ideolojisi ve komünist uşak- I 
lığı uğruna terk edip Kremlin'i kendisine Kabe sayan I 
bedbaht Nazım Hikmet'in resimlerinin de bunlarla I 
beraber tebrik kartı olarak teşhir edildiğine şahit ol- I 
duk. 

Sayın milletvekilleri, Müslümanların bu en bü
yük bayramında, bu dostluk ve kardeşlik günlerin- I 
de resimleri tebrik kartlarına konan bu kişiler kim- I 
ferdir? Bunlar dünyadaki başlıca komünist ihtilalciler
dir. Komünist ideolojisi kardeşliği değil; kin, kav- I 
ga ve intikamı emreder. Sulh, sükûn ve huzuru de
ğil; anarşiyi ve terörü tahrik eder, meşru nizamı, 
demokrasiyi değil, komünist ihtilal ister, bu da onun 

tek hedefidir. Her zamankinden daha fazla kardeş
liğe, birlik ve beraberliğe muhtaç olduğumuz bu
günlerde, Türk Milletine insanlık hak ve hürriye* 
tinin en büyük düşmanı olan komünizmin liderleri* 
nin resimlerinin, devletin PTT binalarının önünde, 
bir propaganda aracı olarak satılmasına mani olacak 
hükümeti aradık. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 
Maalesef hükümeti bulamadık. Gerçi bu Hüküme
tin zamanında 1 Mayıs 1978 tarihinde de Müslüman 
Türk'ün göz bebeği olan İstanbul'un Taksim Mey
danında bu resimlerin teşhir edildiğini ve kızıl bay
rakların çekildiğini görmüştük. O zaman da millet, 
«Hükümet nerededir» diye haykırmıştı... 

Bu mübarak bayram günlerinde de Müslüman 
Türk Milleti tebrik kartı almaya gittiğinde karşılaş
tığı bu çirkin ve esef verici manzara karşısında yine 
«Hükümet nerededir» diye sormuştur. 

Sayın milletvekilleri malum olduğu üzere, Ana
yasamız ve kanunlarımız komünist propagandasını 
kesinlikle yasaklamıştır Dünyayı kasıp kavuran ko
münist ihtilallerin belli başlı liderlerinin resimlerini 
ve sözlerini tebrik kartı adı altında bir reklam ve 
propaganda aracı olarak kullanmak, Ceza Kanunu
muza göre suçtur. Acaba bu suçları ve suçluları 
takiple görevli Cumhuriyet Savcıları nerededir? 

Kısa bir süre önce Cumhuriyetin 55 nci yıldönü
münü kutladık. Cumhuriyetin kurucusu, komünizmi 
onun en büyük düşmanı olarak ilan etmiştir. Şimdi 
ise Cumhuriyet Hükümetini bu tehlikeye karşı bu de
rece gaflet ve kayıtsızlık içerisinde görmek, ger
çekten elem vericidir 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Hükümetinin 
de, Cumhuriyet savcılarının da, Cumhuriyetin bü
tün kuruluşlarının da en başta gelen görevi, nitelikleri 
Anayasada açıkça yazılmış bulunan Türkiye Cum
huriyetini korumaktır. Bu konuda bütün yetkilileri 
uyarıyor ve göreve davet ediyorum. 

Şunu da bilhassa belirtmek isterim ki, bu aziz 
vatanın semalarında, rengini ecdat kanından almış 
olan ay yıldızlı bayrağımız, dalgalandığı ve bu mem
leketin minarelerinden ezanı Muhammedi yükseldiği 
müddetçe Türk Milletinin engin şuuru Cumhuriyeti
mizi koruyacaktır. 

Burada konuşmama son verirken Cenabı Allah'tan 
aziz vatanımızı böyle tehlikelerden korumasını niyaz 
eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

— 190 — 
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BAŞKAN —• Te$ekkür ederim Saym Yılmaz. 
2. — Konya Milletveküi Şener Battal'm, Kon

ya'da iptal edilen Türk Hava Y^ilart seferlerine iliş
kin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Konya'da iptal edilen Türk Hava 
Yollan seferleriyle ilgili olarak Konya Milletvekili 
Sayın Şener Battal, buyurunuz efendim. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri, seçim bölgemden aldığım bir 
telgrafı Yüksek Heyetinizin bilgilerine sunmak is-
tiyorumH 

Bu bilgileri sunarken meselenin Parlamento açı
sından değerlendirilmesine lüzum görmekteyim. 

Telgraf metni aynen şöyledir: «Üzüntü ile öğren
diğimize göre, Türk Hava Yollarının düzenlediği 
yeni tarife sonucu Konya uçak seferleri yolcu ve fi
lo durumu dikkate alınarak iptal edilmitir. 

Çağımızda zaman son derece önemli olup, şehri
miz tüccar ve sanayicileri mal mübayaalarmdaki bu 
zamanı en iyi şekilde ancak uçak yolculuğu ile de
ğerlendirmekte iken, ani bir kararla bundan yoksun 
bırakılmaları, camiamızda üzüntü ile karşılanmıştır, 

Diğer taraftan, yolcu adedi ile filo durumu bu 
hususa neden gösterilmiş, fiyatlara ise değinilme-
miştir. Örneğin, mesafe olarak daha uzak bulu
nan Ankara - Diyarbakır arası yolcu ücreti 750 lira 
iken, daha kısa mesafe olan istanbul - Konya arası 
yolcu ücreti 1 200 lira olarak belirlenmiştir. Buna 
rağmen, şehrimizde uçak seferlerine olan ilgi, gide
rek artmış ve bugünkü duruma gelmiştir. 

Buna rağmen, 1 Kasım 1978 tarihinde kaldırı
lan Konya uçak seferlerinin yeniden ihdası hususun
da ilgililer nezdinde gerekli girişimlerin yapılmasını 
beklemekteyiz.» diye telgraf bitmektedir. 

Değerli milletvekilleri, Konya - istanbul uçak 
seferlerinin iptal ediliş sebebi, resmen, gerçek so
nuçlarıyla açıklanmamış bulunmaktadır. Konya 
uçak seferlerinin kaldırılmasının sebebi olarak fiyat
larının az olduğu, ücretin, az olduğu ve bu hattın 
ziyan ettiği belirtilmektedir. Hemen ifade edeyim ki, 
eğer ziyan ölçüsü esas ise, bildirelim, diyelim ki; 
«Türk Hava Yolları bütün hatlardan seferlerini kal
dırsın. Daha doğrusu» kendisi bu işi bıraksın.» Çün
kü, Türkiye'de Türk Hava Yolları, hatta Deniz Yol
lan* diğer Kamu İktisadi Devlet Teşebbüsleri ziyan 
etmektedirler. Bu ziyanım genel planda düşünme
yin de, Konya için uçak seferlerini iptal olayım 
üzüntü ile karşılıyoruz. 

Sayın Bakanın meseleyi hızla ele almasını rica 
etmekteyim. Ayrıca, orada, Türk Hava Yolları 
bürosu faaliyetini halen devam ettirmektedir; perso
nel iş başındadır. Ama, uçak seferlerinin, hafta
da bir gün olan uçak seferlerinin yapılmamış olma
sı, Konyalı'ya karşı iktidarımızın temenni etmediği 
bir anlayış gibi yorumlayanlar çıkarsa biz/ de üzü
lürüz. Konya'lı böyle bir cezaya elbette miUtehak 
olmayacaktır. 

Hepinize saygılar sunar, hatanın düzeltilmesini 
temenni ederim; teşekkürlerimle, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal, 

3. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
kamu kuruluşlarım olumsuz yönde etkileyen hatalı 
personel politikasına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Giresun Milletvekili Sayın Şükrü 
Abbasoğlu, kamu kuruluşlarım olumsuz yönde etki
leyen hatalı-personel politikasına dair gündem dışı söz 
istemektedir. 

Buyurun efenrim. 
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; kamu kuruluşlarını ve ka
mu personelini oiumsuz yönde etkileyen partizan ge
lişmelere ilişkin görüşlerimi Yüce Heyetinize sunmak 
istiyorum. 

îşbaşındaki Hükümetin haksız ve partizan tutumu 
sebebiyle kamu kuruluşları ve bu kuruluşlarda çalı
şan personel yoğunluğu gittikçe daha da artıran bir 
tempoyla yeniden bir huzursuzluk ortamına doğru 
itilmektedir. Personel kıyımı, partizanca yapılan ta
yinler ve nakiller milletçe hepimizi tedirgin eden ve 
kamu kuruluşlarım felce uğratan, kamu hizmetlerini 
yozlaştıran ölçülere ve boyutlara ulaşmıştır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin değişmeyen bir huyu 
ve tutumu vardır. Bu parti, muhalefetteyken ülkenin 
tüm ana konularım ve sorunlanm ölçüsüz bir biçim
de istismar' etmekten çekinmez, her konuda aşın vaat
lerde bulunur, işbaşına gelince de söylediklerinin ta
mamen tersini yapan bir tutumun içerisine girer. 

Kamu kuruluşlarındaki gelişmeler ve personel ha
reketleri konusundaki uygulamalar, Cumhuriyet Halk 
partisinin bu huyunu ve zihniyetini açık ve seçik bîr 
şekilde ortaya koymaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi işbaşına gelince, eline 
fırsat ve imkân verilince, kendi adamlarım ve yan
daşlarını kitleler halinde kamu kuruluşlarına yerleş^ 
ekmekten ve bu konuda yoğun bir çabanın içerisine 
girmekten çekinmez. Bir zamanlar kardeşlikten ve ba
rıştan söz eden, kamu kuruluşlarında işgale son ve-
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reçeğinj ifade eden ye devlet kapılarında rozet ayırı
mına meydan veımeyççeğini taahhüt eden Cumhuri
yetHajk Partisi şimdi kıyım üsteleri hazırlamak, bu
nu uygulamak ve kendi mensuplarını devlet kadrola
rına yerleştirmekle meşguldür. Kamu kuruluşlarında 
bir göç ve bir kıyım furyası sürüp gidiyor. Çok kötü 
örnekler, çok haksız uygulamalar ortaya konuyor. 
: Cumhuriyet Halk Partisi partizanlığın en tipik, en 
çirkin örneklerim sergiliyor. Kamu kuruluşları âde
ta felç haline sokuldu. Ülkemizin her yöresinde hak
sızlığa uğrayan, görevlerinden alınıp mağdur edilen 
ya da başka yerlere sürülen personel sayısı onbinle-
ri aşmıştır. 

Hazinenin para sıkıntısı zektiği şu dönemde perso
nele ödenen harcirah miktarı astronomik rakamlara 
ulaşmıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin öteki konu
larda olduğu gibi, personel hareketleri konusunda da 
samimi ve gerçekçi olmadığı bir kere daha anlaşılmış
tır. Tayinlerde ve nakillerde tamamen keyfilik ve par
tizanlık hâkimdir. Personel Kanunu rafa kaldırılmış
tır. Bu kanunun temel şartları, özellikle liyakat ve ka
riyer prensipleri hiçe sayılmaktadır. Personelin yeterli 
olup olmadığı üzerinde durulmamaktadır, sadece Cum
huriyet Halk Partisi yanlısı olmak kâfi görülmekte
dir. Bilgisiz ve tecrübesiz kişilere önemli görevler ve 
mevkiler verilmektedir. Başarılı ve tecrübeli görevli
ler ise, indi görüşlerle saf dışı edilmekte ve oraya, bu
raya sürülmektedir. Ölçü öylesine kaçırıldı, insaf hu
dutları öylesine aşıldı ki odacılar ve en masum, en id
diasız kişiler dahi kıyıma, tabi tutuluyor. Bazı kuru
luşlarda tasfiye işlemlerine girişilerek personelin ek
meği elinden alınmaktadır. Ekmekle oynamayı hem 
ayıp, hem de günah sayıyoruz. Bu tutumu tasviple 
karşılamamız mümkün değildir. İşte Cumhuriyet Halk 
Partisinin kardeşlikten ve barıştan anladığı budur. 

Partizanlık ve tepeden inmecilik personel arasın
da huzursuzluk yaratmakta, kamu hizmetlerinin ak
samasına sebep olmaktadır. Nitekim, kamu kuruluş
larında verim azalmış, yatırım ve üretim faaliyetleri 
büyük ölçüde durmuştur. Hatalı personel politikası 
sebebiyle kamu kuruluşlarında disiplin ve otorite kal
mamış; hiyerarşi zedelenmiş, emir ve kumanda zinci
ri işlemez hale gelmiştir.. 

BAŞKAN — Sayın Abbaspğlu bir dakikanız, var. 
ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Teşekkür 

ederim Sayın Başkanım. 
Yine hatalı ve çıkarcı personel politikasının bir 

sonucu olarak, kamu kuruluşlarında yığmaklar yapıl
makta ve çok sayıda personel atıl vaziyette işsiz, güç
süz oturmaktadır. 

Kamu kuruluşları gırtlağına kadar politikanın içi
ne sürüklenmiştir. Bazı Bakanlıklarda kimlikleri ve 
amaçları malum olan derneklere kayıtlı olmayan per
sonelin istekleri yerine gelmemektedir. 

Bütün bu gelişmeler personeli olumsuz yönde et
kilemekte ve personelin şahsiyetini yitirmesine neden 
olmaktadır. 

Kamu kuruluşları büyük bir partinin yeri ve ocağı 
değildir. Bu kuruluşlar devletin ve milletin hizmet yer
leridir. Demokrasilerde herkes Anayasanın koyduğu 
temel kurallar içerisinde kendisinden başka türlü dü
şünenlere saygılı olacaktır. 

Kamu kuruluşlarında farklı görüşe sahip olanlar 
da bir arada ve birlikte çalşmak zorundadırlar. Bir 
kamu personeli partizan... 

BAŞKAN — Sayın Abbasoğlu, süreniz bitti efen
dim. 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Tamamlı
yorum Sayın Başkan. 

Devlet kuruluşlarında işgale son vereceğinizi söyle-
mistiniz, ama iktidar olunca kamu kuruluşlarını işgal 
eden siz oldunuz. Bugünün elbette bir de yarını olacak
tır. Merak ediyoruz, işbaşına getirdiğiniz partizan ve 
ehliyetsiz kişiler görevden alınınca «Personel kıyımı 
var» diye yine yaygarayı basacak mısınız? 

Hemen ifade edelim, devlet kuruluşlarını partizan 
ve militan kişilerden temizlemek bu memlekete yapı
lacak en önemli hizmetlerden biri olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (AP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbasoğlu. 
Sayın Üstün'ün ve Sayın Toptan'ın dileklerini ye

rine getiremiyorum, kendilerinden beni hoş görmeleri
ni rica ediyorum. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

açılmasına ilişkin önergesi, 1. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
bahşi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 

bir Meclis Araştırması 
(10/49) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündeme ge
çiyoruz. 
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Bir Meclis Araştırması önergesi var, okutuyorum 
efendim: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Hükümet, haşhaş kapsülüne verdiği yok denile

cek kıadiaır yetersiz talban fiyatı ile, doruğa ulaşan pa
halılık karşısında yaşama imkânları esasen zorlaşan 
haşhaş üreticilerini 'büsbütün ezmiştir. 

Ayrıca, bu sene, ekim sahafları Hükümet tarafın-
dan küçültülmüş ve birçok haşhaş üreticisine eklim 
izni verilini'iyerek, binlerce üretici haşhaş ekmekten: 
mahrum Ibırakılhıış ve böylece binlerce haşhaş eki
cisinin gelir kaynaklan kurutulmuş ve geçim imkân
ları elerinden alınmıştır. 

Hükümetin güttüğü politika, haşhaş ekiminin 
şimdilik binlerce üretfioi için yasaklandığını göster
mektedir, 

Haşhaş 'kapsülüne verlen taban fiyatımın yetersiz
liği, ekim sıaıhaflarııuın küçültülmesi ve binlerce üre
ticiye ekim tizini vedilmeyiş/i, 'haşhaş ekimlinin giderek 
tamıamiylle yasaklanacağı yolundaki kanaati üretici
ler arasımda yaygınlöştırmıakta ve haşhaş ekicilerini 
huzursuzluğa düşürmektedir. 

Hükümetin üretici içlin güttüğü politika, üreticinin 
ihtiyaçlarımı gidermek için almak zorunda kaldığı 
maddelere yapılan hudutsuz zamlar ve hemen her 
hafta paıra değerimin düşürülmesi, artık ülkemizde 
yaşayan tarım üreticilerine zulüm iıfade eder hale gel
miştir. 

Bu sebeple, Anayasanın 88 nci ve Meclis İçtüzü
ğünün 102 nci maddeleri gereğince haşhaş ekimi ve 
talban fiyatı politikası üzeninde bir Meclis Araştırma
sı açılarak, haşjhaş ekioiferinin dertlerine çare bulun
masını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Af yomkarahisar Mitetvekii Afyonifcarahisair MıiletvekıMi 
Ali İhsan Ulubahşi Mehmet Özuıtlku 
Denizli Milletvekili Konya Milletvekili 

Ahmet Hamdi Sanoar Aydın Menderes 
Burdur Milletvekili İsparta Milletvekilli 

Ahmet Sayın Yalkup Üstün 
İsparta Milletvekili Denlizli Milletvekili 

Yusuf Uysal Mustafa Kemal Aykurt 
Kütahya Milletvekili Kütahya Milletvekili 

Oavit Brdemir trfian Haznedar 
Kütahya MMetvekıii 

Mahir Ablumi , 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak, 
sırası geldiğinde görüşülecektir. 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı-ve 9 ar
kadaşının, bazı valilere baskı yapıldığı konusunda 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

BAŞKAN — Bir Genel Görüşme önergesi var, 
okutuyorum efendimi; 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bazı gazetelerde neşredilen ve Türk siyasi haya

tında akisler uyandıran Muş Valisinin Hükümete 
mensup bazı bakanlarla hanımlarının idareye vaki 
kanunsuz müdahaleleri ile, hanımların şahsi masraf
larını Muş Valiliğine ödetilmek istenmesi bugüne 
kadar Türk siyasi hayatında görülmemiş işlerdendir, 

Devletimizin vakar ve haysiyetini korumak için 
Muş Valisinin bazı bakanlar tarafından maruz kal
dığı iddia edilen gayri kanuni tutum ve davranışla
rı konusundaki Genel Görüşme önergemizin Yüce 
Mecliste okutulmasını ve gereğini rica eder, saygılar 
sunarız. 

Türkiye siyasi ve idari taksimatında iller; merke
zi devlet idaresinin bütün salahiyet ve sıfatlarını 
üzerinde taşıyan varlıklardır. Bu müesseseler, kendi 
varlıklarım valiler ile temsil ederler. Bir ifadeye gö
re, valiler, hükümeti teşkil eden bütün bakanlıkların 
ve bizatihi bakanların görev ve yetkilerini yürüten, 
murakabe eden ve hizmet akımı sevkeken devlet gö-
revlisidirler. 

Bu sebeptendir ki, Türk Milleti devletin mümes
sili durumundaki valilere «vali baba», «vali paşa»1, 
unvanları ile hitap eder, onun şahsında devletin yü
ce varlığına saygı ifadesi ile karşılık verir. 

Ancak; son yıllarda ve hassaten solcu CHP'nin 
iktidar olduğu devirlerde; CHP bu müesseseye, bu 
makama ve bütün diğer devlet müesseselerine olduğu 
gibi gölge düşürür, istihfaf eder ve bu müessesenin 
ulvi varlığını hafife alarak ayağa düşürür. 

Son olarak Muş Valisinin basma gelenler, Türk 
siyasi hayatında bugüne kadar menendi ve mesnedi 
görülmemiş hfiflikte, yüz kızartıcı durumlar ihtiva 
etmektedir. Solcu CHP Hükümetinin iktidara gelme
siyle beraber Devlet haysiyeti taşıyan bütün devlet 
memurlarına vaki kıyımlar meyanında en büyük 
mülki amir olan vali ve kaymakamlar mahalli CHP 
örgütlerinin baskı, tazyik ve gayri kanuni müdahale
lerine maruz kalmaktadırlar. Ayrıca CHP Hüküme
tinin çok ilerici ve saygm bakanlarının refikaları ha
nımefendiler dahi Osmanlı Devrinin valide sultan
ları, kadınefendileri «Hürrem Sultanları, Safiye Sul-
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tanlaj> gibi pevlet işlerine kocaları adına müdahale 
etmeye Çatlamışlardır. O kadar ki; Sayın Başbakanı
mızın çok sayın refikaları ve de Köylü Derneği 
Genel Başkanı Doğu Anadolu'da teftişler yapabil
mekte ve siyasi faaliyetlerde bulunabilmektedir. Son 
olarak Sayın Başbakanımızın refikalarıyla birtakım 
bakan hanımları beraberlerindeki 50 kişilik CHP ka
dın kolları ile" Muş'a teşriflerinde Muş Devlet Üret
me Çiftliğine konaklanıp, iaşe ve ibate edilmek isten
mişlerdir. Ancak, Devlet ve vatandaş hukukunu bu
günkü siyasi otorite gibi düşünmeyen Devletin va
lisi; bu savurganlığa ve yağmacılığa mani olmuştur. 
Büyükleri koruma talimatı gereğince Vali, Başba
kan ve Bakan hanımını kolayca muhafaza edilebile
cek bir otele yerleştirmiştir. Ancak, adı geçen iki sa
yın bayan Muş'u terkederken otel masraflarını öde
mediklerinden otel müsteciri 7 bin lira tutan masraf
ları Vilâyet Özel idaresine fatura etmiştir. 

Devlet Hazinesini korumakla görevli Muş Valisi, 
böyle bir kanunsuz ödemeye rıza göstermeyince Dev
let yağmasını önleyeceğiz diye iktidara gelen solcu 
CHP'nin Yerel Yönetim Bakanı Mahmut Özdemir 
tarafından, vali, memurlarının yanında alenen tahkir 
ve tezyife muhatap olmuştur. Devlet görevini ifadan 
ve hizmetten başka hiçbir günahı olmayan en üst se
viyedeki bir Devlet Memuruna; Bakanın yaptığı 
gayri kanuni ve gayri hukuki bu muamele kanunları
mızın suç saydığı nevidendir. Ayrıca, Bakan ve Baş
bakan hanımlarının idareye vaki müdahaleleri Dev
letimizin haysiyetiyle kabili telif değildir. Ayrıca, is
tanbul Tercüman Gazetesine beyanatta bulunan Muş 
Valisinin iddiaları da çok acı ve vahimdir. CHP si
yasi örgütünün il başkanları, idare kurulu- üyeleri gi
bi, gayri mesul kişilerin valilere kanunsuz bir çok iş
leri yaptırmak için teşebbüs ettikleri müdahaleler hü
kümet otoritesini ve devletin saygınlığını ihlâl etmek
tedir. Bu maksatla Muş'da, Elazığ'da, Kars'da ve 
Muğla'da bazı siyasilerin valilere yaptıkları bu kabil 
müdahaleler konusunda Anayasanın 88 nci ve içtü
züğün 100 ve 101 nci maddeleri gereğince Genel Gö
rüşme açılmasını rica ederiz. 

Saygılarımızla. 

Muğla Niğde 
Ahmet Buldanh H. Avni Kavurmacıoğlu 

Samsun içel 
S. Orhan Uluçay Fevzi Arıcı 

Aydın Zonguldak 
Behiç Topkoparan Ahmet Gültekin Kızıhşık 

Burdur Bursa 
Ahmet Sayın Mehmet Emin Dalkıran 

Samsun Bursa 
î. Etem Ezgü Özer Yılmaz 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
ve sırası geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Samsun Milletvekili İ. Etem Ezgü ve 10 ar
kadaşının; İçişleri Bakanının, kolluk kuvvetlerinin 
güvenliği konusundaki tutumu hakkında Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisr İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/13) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gündemimi
zin bu kısmında yer alan ikinci bir Genel Görüşme 
önergesi var, onu da okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
CHP'sinin ağırlıkta bulunduğu Hükümet işbaşı

na geldiği günden bu tarafa yurdumuzun anarşi ve 
terörün tırmanışı bakımından son derece bunalımlı 
bir döneme girdiği, olayların gelişmesi karşısında Hü
kümetin aciz ve beceriksiz duruma düştükleri görül
mekte ve bu beceriksizlik her geçen gün daha da ken
disini hissettirmektedir. 

Anaların gözyaşlarını dindirecekleri, anarşinin kö-
künü bir günde kazıyacakları iddiası ile işbaşına ge
lenlerin dokuz ayı aşkın bir zamandan beri anarşiyi 
önlemek şöyle dursun aksine gelişmesine sebep ol
dukları görülmekte ve ülkemiz bir baştan bir başa 
Hükümetin olaylar karşısındaki tutumu yüzünden ya
şanmaz, geceleri sokağa çıkılamaz bir hale getirilmiş 
bulunmaktadır. Bir kişinin siyasi cinayete kurban 
gitmesi halinde Hükümetin bir gün bile işbaşında 
kalmaması gerektiğini iddia ile işbaşına gelenler genç
lerimizin çeşitli ideolojik çatışmalar yüzünden katle
dilmesini bir tarafa bırakınız, Emniyet görevlilerinin 
cansiperine görev anlayışları yüzünden zaman, zaman 
şehit düşmeleri karşısında bile gereken ilgiyi göstere
rek olayı faillerini yakalamak imkânından yoksun bu
lunmaktadırlar: Bütün vatan sathında milletimizin 
büyük çoğunluğu Devleti arar hale düşürülmüştür. 
Başkent Ankara'nın bile bazı semtlerinin kurtarılmış 
bölgeler olarak isimlendirildiği, AP Altındağ ilçe 
Kongresinden sonra kongreden çıkan milletvekilleri 
ve delegelerin üzerine kurşun yağdırıldığı hâlâ hatır
lardadır. 

Sayın içişleri Bakanı olaylara doğru teşhis koy
mamakta, kamuoyunu yanıltmakta ve teröristlerin 
bir bakıma işlerini kolaylaştırmaktadır. Gaziantep'te 
bir başkomiserimizin alçakça şepit edilmesi edayı ise 
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tomUrâaa birisi olarak çok calibi dikkattir. Gazian
tep'te imaiyst Müdürününmakara otosu ile arama 
yapmak isterken başkomiserimizin şehit düşmesi ola-
yi şöylece gelişmiştir: 

Gaziantep Emniyet Müdürü Adnan Sevimli ve 
beş müdür muavini ve bir başkomiser çıktıkları ope
rasyon sırasında durumundan şüphe ettikleri, 35 KP 
385 plaka sayılı otomobilin peşine düşmüşlerdir. Baş-
pmar ormanları girişinde şüpheli otomobili durdur
muşlar, ancak Başkomiser îsmail özgüneş, Emniyet 
arabasından inerek şüpheli araca yaklaştığı sırada oto
mobilden açılan yaylım ateşi sonucu maalesef şehit 
edilmiştir. Şüpheli oto Emniyet mensupları tarafın
dan yapılan takip sonucu yakalanabilmek, otomobil
deki beş kişiden ikisi elde edilmiş, diğer üçü ise or
manlıkta kaybolmuşlardır. Arabanın İzmir'de görevli 
Astsubay Mecit Çapan'a ait olduğu tespit edilerek 
arabada iki adet otomatik tüfek ve 221 mermi ile as
keri giyim eşyası ve bir dürbün bulunmuştur. 

Hızla tırmanan anarşi ve terörün Emniyet men
suplarına da yönelttikleri silahlı saldırılar, onları yıl
dırmak görev yapamaz duruma getirmek ve özetle 
yurdumuzda iç kargaşayı daha da artırarak demokra

simizi tahrip amaca taşımaktadır, Bu olaylar karşısında 
İçişleri Bakanının siyasi sorumluluğu açıktır. Sayın İç
işleri Bakanının tutumu hakkında Anayasanın 88 nci 
ve İçtüzüğün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca ge
nel görüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Samsun 
t. Etem Ezgü 

Sivas 
Tevfik Koraltan 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Bursa 
Özer Yılmaz 

İstanbul 
Nihat Kaya 

Artvin 
Hasan Ekinci 

Kocaeli 
Âdem Ali Sanoğlu 

Zonguldak 
Koksal Toptan 

Amasya 
Etem Naci Altunay 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

BAŞKAN — Önerge gündemdeki yerini alacak 
*e sırası geldiğinde görüşülecektir. 

Sayın üyeler, gündemimizin genel görüşme ve 
Meclis Araştırması yapılmasına dair olan kısmına gel
miş bulunuyoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜSMELER 

1, — Niğde Milletvekili Sadi Somuneuoğlu ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve İçiş
leri Bakanının tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 mi maddeleri 
uyanma bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8 İ7> 

BAŞKAN — Gündemin genel görüşme ve Meclis 
Araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler kısmının 
1 nei sırasında yer alan 8/7 esas numaralı, Niğde Mil
letvekili Sayın Sadi Somuneuoğlu ve 10 arkadaşının 
Malatya olaylarında Başbakan ve İçişleri Bakanının 
tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına ilişki» önergesi vardır. 

Saym Hükümet?... Sayın İçişleri Bakam yerinde. 
önergeyi tekrar okutuyorum: 

MUkt Mecli$i Başkanlığına 
Malatya'da cereyan eden olaylar ve bomba olay

la** üzerine Başbakan ve İçişleri Bakanının tutum
ları hakkında Anayasanın 88 nci ve Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca Ge
nel Görüşme açılmasına delaletlerinizi saygılarımızla 
arz ederiz. 

Niğde Erzurum 
Sadi Somuneuoğlu Nevzat Kösoğlu 

Çorum Sivas 
Mehmet Irmak Ali Gürbüz 

Konya Tokat 
İhsan Kabadayı Faruk Demirtola 

Gaziantep İstanbul 
Cengiz Gökçek Turan Kocal 

Elazığ Kayseri 
Mehmet Tahir Şaşmaz Mehmet Doğan 

Ankara 
Necati Gültekin 

Gerekçe 
«Anarşiyi bıçak, keser gjbi önleyeceğim» iddia

sıyla işbaşına gelen Eçevit Hükümeti döneminde, 
kitle halinde katliamlar» insanlık tarihinde eşine az 
rastlanır vahşet tabloları ve korkunç tertip, tedhiş 
hareketleri birbirini kovalamaktadır, Hex olayın so-
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nünda göstermelik suçlular icat edildiği, radyo ve 
televizyonlarla bu masum insanların katil diye ilan 
edildiği, ancak, katil diye ilan edilenlerin bir kısmı
nın daha mahkemeye gitmeden bir kısmının ise mah
kemelerce suçsuz görülerek serbest bırakıldığı görül
mektedir. Böylece masum vatandaşlarımızın şeref, 
haysiyet ve canları pahasına siyasi propaganda yapıl
makta, gizli olması kanun emri olan tahkikat baskı 
altına alınarak saptırılmaktadır. 

İstanbul'da Atatürk Öğrenci Yurdu yakınında bir 
polisin öldürülmesi üzerine altı milliyetçi genç katil 
olarak teşhir edilmiş, ama hiçbirinin polisin ölümü 
ile ilgili olmadığı mahkemede sabit olmuştur. Yine, 
İstanbul Üniversitesindeki katliam ile ilgili olarak, 
idam mangasının başkanı diye teşhir ve ilan edilen 
gencin, daha ilk tahkikatta olayla ilgili olmadığı an
laşılmıştır. Ankara'da öldürülen savcının katili olarak 
ismi ve fotoğrafı basına verilen gencin masum olduğu 
ilk sorgusunda anlaşılmıştır. 

Son Malatya vahşetinde de İçişleri Bakanının 
tedbir almakta ağır kusur işlediği, yalan ve tertipli 
beyanlarla gerçek suçluların gizlenmesine, masum 
insanların ve zihniyetlerin suçlanmasına gayret sarf 
ettiği, bu tutumunun komünist ve bölücülere cesaret 
verdiği görülmektedir. 

İstifa eden eski CHP Pazarcık İlçe Başkanına 
gönderilen paketli bombanın postanede patlamasın
dan sonra, İçişleri Bakanlığının bu kabil cinayetler 
hakkında hiçbir tedbir almamakla Malatya Belediye 
Başkanı, milliyetçi ve yiğit memleket evladı' Hamit 
Fendoğlu'nun öldürülmesine zemin hazırladığı, bu 
haliyle de ağır hizmet kusuru işlediği anlaşılmaktadır. 
Yine, Hamit Fendoğlu'nun öldürülmesi üzerine hal
kın galeyana geldiği görüldüğü halde, hiçbir ciddi 
tedbir alınmadığı, büyük kargaşalıklar meydana gel
dikten ve öldürülme olayının üzerinden 15 saatlik 
bir zaman geçtikten sonra çevre illerden kuvvet şev
kine başvurulduğu, bu kuvvetlerin ise olay mahalli
ne gelmelerinin geciktiği, İçişleri Bakanının Meclis
te verdiği izahattan anlaşılmaktadır. Büyüyen olaylar 
karşısında tedbir almamakla, ciddi kusur işlenmiş, 
pek çok üzücü olayın meydana gelmesine fırsat veril
miştir. 

İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı ve Başbakan Bü
lent Ecevit, siyasi polejnik gayretine düştüğü, rakip 
bildiği partileri suçlamayı ve yandaş kabul ettikleri 
gerçek suçluları gizlemeyi, tedbir almaktan daha 
önemli saydıkları için, üzücü olayın gelişmesi ile is
tenen ölçüde meşgul olmaya zamanları kalmamıştın 
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Nitekim Malatya'daki canavarlığı ve «.kıtılanma
sum kanlarını, parti menfaatine kullanmak amacıyla 
ve gerçek suçlu komünist ve bölücülere duyulan in
fiali saptırmak için gerçek dışı beyanlara başvurmuş
lardır. 

Malatya Belediye Başkanını öldüren bombanın, 
komandoların çoğunlukta bulunduğu Ankara Nük
leer Enerji Merkezinde imal edildiğini söyleyecek ka
dar hırslı, akıl ve mantık dışı beyanda bulunan İçiş
leri Bakanı ve Başbakan Devlet sorumluluğunu taşı
yamayacaklarını ortaya koymuşlardır. Hatta bu ger
çek dışı beyan üzerine, Ankara Nükleer Araştırma 
Merkezi mühürlenerek kapatılmıştır. Kendilerinin 
tayin ettiği bu merkezin müdürünün basına yaptığı 
açıklama ve yakınlarına yaptırdıkları araştırmalarda, 
bu merkezde bomba yapmaya elverişli maddelerin 
olmadığı ve burada bomba yapılamayacağı kesinlik
le anlaşıldığı halde, devletin bu kurumu mühürlen
miştir. Cumhuriyet tarihinde eşine ilk defa rastlanan 
bu garabetle, devlet kendi kendini töhmet altına sok
maktadır. Memurları suçlayacağım, gerçek suçlular
dan dikkatleri uzaklaştıracağım diye bile bile tertip
li beyanatlarla kamuoyunu yanıltmaya kalkışan İçiş
leri Bakanı ile Başbakan, anarşi ve iç çatışmayı 
tahrik etmişlerdir. 

Malatya'da Cumhuriyet tarihinde görülmeyen 
korkunç olaylar cereyan ederken, zamanında tedbir 
almayan; Pazarcık'da patlayan bomba ile birlikte 
gerekli ikaz ve tedbirlere başvurmayan ve böylece 
Malatya Belediye Başkanının ölümüne fırsat veren; 
suçluların psikolojisine kapılarak devletin bir kuru
mu olan Ankara Nükleer Enerji Merkezini bomba 
yapılan merkez olarak suçlayan; Pazarcık eski CHP 
İlçe Başkanı da dahil olmak üzere, bölücülüğe ve 
komünizme karşı olanlara paketli bombaların gönde
rilmesinin gerçek suçluları kızıl anarşistler olduğu 
halde, bunların milletin gözünden gizlemeye çalışan, 
böylece de iç barışı, milli birliği ve devletin varlığını 
tehlikeye sokan Başbakan ve İçişleri Bakanının tutu
mu hakkında genel görüşme açılmasını delaletlerini
ze saygılarımızla arz ederiz. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, İçtüzüğümü
ze göre, genel görüşme açılıp açılmaması hususunda 
sırası ile Hükümete, siyasi parti gruplarına ve imza 
sahiplerinden bir değerli arkadaşıma söz vereceğim. 

Hükümet ve siyasi parti gruplarımız 20'şer daki
ka, imza sahibi değerli üye 10 dakika konuşacak
tır. 

İlk söz, İçişleri Bakanı Sayın Özaydınlı'nın; söz 
istiyor musunuz efendim? 
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İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN* ÖZAYDINLI (Ba
lıkesir) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — İstemiyorsunuz. 
Siyasi parti gruplarımızdan şu ana kadar Milli Se

lamet Partisi Grupundan istem gelmiştir, bu konuda 
Sayın Recai Kutan söz istemiştir... 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ben 
konuşacağım. En sonra söz istiyorum, diğer gruplar 
konuştuktan sonra. 

BAŞKAN — Efendim, hangi grup ne vakit söz 
isteyecek diye biz bekleyemeyiz ki, Milli Selâmet Par
tisi Sayın Grupunun söz isteği var, başka da söz is
teyen... 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Fı-
ran, Adalet Partisi adına Sayın Ekinci, Milliyetçi 
Hareket Partisi adına Sayın Somuncuoğlu söz iste
mişlerdir.. 

Milli Selâmet Partisi Sayın Grupu sonra konuşa
cağını ifade ediyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Tu
ran Fırat, buyurun efendim, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUPU ADINA TURAN FIRAT (Ma
latya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Niğde Milletvekili Sayın Sadi Somuncuoğlu ve 10 
arkadaşının 25.4.1978 tarihinde Yüksek Başkanlığa 
sundukları «Malatya olayları» nedeniyle Sayın Baş
bakan ve Sayın İçişleri Bakanı hakkında Meclis Araş
tırması önergesi ile ilgili olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına söz almış bulunmaktayım. Şah
sım ve Halk Partisi Grupu adına Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

Araştırma önergesini tetkik ettiğimiz zaman üç 
bölümden oluştuğu görülmektedir: 

1. Sayın Ecevit Hükümeti zamamnda, tertip ve 
tedhiş hareketlerinden dolayı bazı kimselerin suçlu 
olarak yakalanıp radyo ve televizyonlarla ilan edildi
ğini, ancak bunların bilahara savcılıklarca takipsizlik 
kararı verildiği veya mahkemelerce serbest bırakıl
dıkları ileri sürülmektedir. 

2. Malatya olaylarında Sayın Başbakan ve İç
işleri Bakanının ihmalleri' bulunduğu ve gerekli ön
lemleri almadıkları iddia edilmektedir. 

3. — Malatya Belediye Başkanı merhum Hamit 
Fendoğlu'na gönderilen bombamn, Ankara Nükleer 
Enerji Merkezinde imal edildiği gerekçesiyle, bura
nın Hükümetçe kapatıldığını, bu nedenlerle Sayın 
Başbakan ve İçişleri Bakanı hakkında Meclis Araş
tırması istemektedirler. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Yalan mı? 

TURAN FIRAT (Devamla) — Yalan mı ,döğru 
mu izah edeceğiz.^ 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Basında yer aldı, 
TRT bültenlerinde yer aldı. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Müsaade buyu
rursanız... 

Şimdi sırasıyla önergedeki iddialar üzerinde du
ralım. 

Her olayın faili veya failleri vardır. Olay yetkili 
mercilere ihbar ve intikal edince, olayın faili veya 
failleri araştırılır ve ilgili görülen sanıklar emniyet 
görevlilerince yakalanarak, haklarında tanzim edilen 
evrak Ve toplanan delillerle yetkili ve görevli Cum-
riyet savcılıklarına gönderilir. Sanıkların olayla ili
şiği bulunmadığı kanısına varan Cumhuriyet Savcılı
ğı sanıkları serbest bırakır; aksi halde mahkemeye 
sevk eder ve takdir yüksek bağımsız mahkemelerin 
olur. Geçmişte olduğu gibi, bugün de bazı olaylar
dan sanık olarak yakalanmış ve savcılık veya mah
kemelerce serbest bırakılmış kimseler olmuştur ve 
bundan sonra da olacaktır. Bu en tabii ve en yasal 
bir işlemdir. 

Önergenin, gerek salıverilen sanıklarla ilgili ve 
gerekse kapatılan nükleer merkeziyle ilgili hususları 
üzerinde kısaca durduktan sonra, Malatya olayları 
hakkındaki bölüm üzerinde durmak isterim. 

11.4.1978 tarihinde Ankara'dan postaya verilip, 
Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'na gön
derilen paket, kendisi Malatya'da bulunmadığı için 
odacı tarafından alınıp Belediyeye götürülmüş ve av
detinde, evine götürerek açtığında, 17.4.1978 tarih ve 
saat 19,30 sularında müessif olay vukua gelmiş; ken
disi, oğlu, gelini ve 2 torunu hayatlarını yitirmişler
dir. Bu alçakça, huncarca ve insanlık dışı işlenmiş bir 
cinayettir. Elbette ki, bu olayı onaylayacak insaf 
ve vicdan sahibi bir kimse bulunmaz. Hamit Fendoğ-
lu ve yakınlarına Ulu Tanrıdan bir kere daha rah
met diler ve olayın faillerini nefretle anarken, Hükü
metin bu olayın faillerini er geç aydınlığa çıkarta
cağına da yürekten inanmaktayız. 

Olayın faillerinin isteği, Hamit Fendoğlu ve ya
kınlarının öldürülmesi değil; Malatya'da bir anarşik 
ortam doğurup, bu Hükümetin de anarşi ve terörle 
başa çıkamayacağı intibaını yaymaktır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Doğru, doğru.,. 
TURAN FIRAT (Devamla) — Aynen böyle efen

dim. Senelerden beri teraküm eden icraatınızın ne
ticesidir bu. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Tahriklerinizin ne
ticesi o. 
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TURAN FIRAT (Öevamla) — Ve gerçekten de, 
olayın şehirde duyulması üzerine büyük infial yarat
mış ve yer yer toplanan gruplar, önce PTT binası 
olmak üzere tecavüze başlamışlardır. Tecavüz ve 
tahribin her geçen an artması karşısında, Malatya 
Valisi evvela emrindeki emniyet kuvvetlerini hareke
te geçirmiş ve gerekli yerleri kontrol altına almıştır. 
Ancak, emniyet kuvvetlerinin mahdut ve bir kısmı
nın görev yapmaktan çok, olayların içinde bulunma
ları nedeniyle, istenildiği gibi başarılı olamamış ve il 
Garnizon Kumandanlığı, ile civar illerdeki askeri bir
liklerden yardım istenmiştir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — İçiş
leri Bakanı neredeymiş acaba? 

TURAN FIRAT (Devamla) — İçişleri Bakanı 
Ankara'daydı. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ra
hat mıydı yerinde? 

TURAN FIRAT (Devamla) — Rahattı, rahattı; 
sizden çok daha rahat; vicdanı, huzur içinde. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Al
lah rahatlık versin. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Sizin gibi vicda
nen huzursuz değil. 

Sayın Başkan, lütfedin... (AP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim, kürsüde bulunan hatipleri 
dinlemek diye bir zorunluk yoktur. Rica ediyorum 
değerli arkadaşlarımdan, özellikle Sayın Güngör Hun' 
dan rica ediyorum; görüşmeleri sükûnetle izleyelim 
Sayın Hun. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Konuşacaksan, 
gelir burada konuşursun arkadaşım. 

BAŞKAN — Hangi vicdan huzurlu olur? Yap
mayın... 

TURAN FIRAT (Devamla) — Yaptıklarınızdan 
dolayı, olamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel ifade ettim; 
dinlemek zorunluğu yok Sayın Hun, huzursuzsanız. 

Olaylar sırasında teselli bulduğumuz tek nokta, 
başka can kaybına mahal verilmemiş olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, başka can kaybı olmamak-
le beraber, birçok masum insanın evi ve işyeri tah
rip edilmiş, hayati endişeye kapılanlar olmuştur, in
saf ve vicdan ölçüleri içinde düşünen kimselerin, 
olayın bu ikinci perdesini de tasvip edeceklerini san
mıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olaydan bir gün sonra 3 
gencin işkence edilerek öldürülüp, cesetlerinin Malat
ya - Adana demiryolu üzerine- atılmış bulunması da, 
en az birincisi kadar hunharca işlenmiş bir cinayet
tir. Önergeyi veren arkadaşlarım da herhalde aynı 
kanıda olsalar gerektir ve değerli arkadaşlarım, parti 
liderlerinin ve yanındaküerin cenaze törenine katıl
maları da, o atmosfer içerisinde sağduyu sahibi Ma-
latyalılarca onaylanmamış kanısı hâkimdir. 

Değerli arkadaşlarım, Valî  gerekli önlemleri al
mış ve askeri birliklerden yardım talebinde bulun
muştur. Hükümetçe, olaya gerekli hassasiyeti göster
miştir. Ancak, Valinin elindeki ilk kuvvet, emniyet 
kuvvetleridir ve fakat geçmiş hükümetler zamanın
da tahsil ve eğitim aranmaksızın, tek yönlü ve mak
satlı, uyduruk mülakatlarla polis kadrosuna alınan 
görevliler, gerçekte bu meslek mensuplarıyla çalışa
madıkları gibi; dürüst, vazifesinin ehli ve tarafsız po
lisi çalışamaz duruma getirmiş ve Devletin silahlı 
emniyet gücü, «Sağ - Sol» diye bölünmüş ve onlar 
da kendi aralarında türlü fraksiyonlara bölünerek gö
rev yapma niteliğini yitirmiştir. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayenizde, saye
nizde, 

TURAN FIRAT (Devamla) — Sizin aldığınız 
polis, 10 aylık Hükümet zamanında... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız. 
Sayın Hun, ... lütfediniz, ben sizden ikinci kez 

rica ediyorum, kürsüdeki hatibe müdahale etmenin 
sevimli olmadığım ifade etmek istiyorum, size rica 
ediyorum; beni bir daha ikaz zorunda bırakmayın, 
rica ediyorum, lütfen ... Burada konuşulur, orada da 
dinlenir; bunun başka bir çözüm biçimi yok. 

TURAN FİRAT (Devamla) — Bu Hüküme^, 
Ocak 1978 tarihinde göreve geldi. Elindeki polis, geç
miş hükümetler zamanında alınmış polisti; onun için, 
yeni Hükümetin aldığı polisler değildi; hepsi Malat
ya'dadır; tanıyoruz. Müsaade buyurun ..» Sizin mari-
feÜerinizdL, 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) ^ Sayın Başkan, beo 
ne yapayım şimdi? İstirham ediyorum.» Bana cevap 
veriyor. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Aym gece An
kara'da bulunan Emniyet Genel Müdürüyle, Jandar
ma Genel Kumandanı da Malatya'ya hareket etmiş
lerdir 

Esasen, yıllardan beri sistemli olarak işlenen ayı
rım politikası» bilerek ve bilmeyerek yapılan tahrik
ler ve politik; tansiyonunun son haddine gelmiş ol
ması, gece civar il ve ilçelerden gelen kimselerin de 
katılmalarıyla» şehirde 680 kadar işyeri ve mesken 
tahrip edilmiştir. 
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BAŞKAN — Sizin yapacağınızı ben biliyorum l 
Sayın Hün. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ben sustum Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, teşekkür ederim. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ama, bana cevap 

veriyor sayın hatip. 
TURAN FIRAT (Devamla) — Hükümet, say-

gınlığını yitiren bu mesleği, ehil ve meslek okulların
dan yetişen tarafsız kadrolarla takviye ederek eski 
saygınlığını kazandırmak zorunluluğundadır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Okuldaki talebelerden... 

TURAN FIRAT (Devamla) — Bu milletin ço
cuklarından. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — 
Ama, henüz ehliyetine kavuşmamış., 

BAŞKAN — Efendim, siz cevap vermeyin, siz 
yardımcı olun hiç olmazsa, bana. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Sayın Başkan, 
ama, sataşırlarsa... I 

BAŞKAN — Efendim, sîz buyurun, siz konuşun 
lütfen... 

MEHMET EMÎN DALKIRAN (Bursa) — Yıl
maz Güney'i çıkarttınız, film çektiriyorsunuz. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Aktör olarak di
lersen, çektiririz. 

Değerli arkadaşlarım, bu polis, vatandaşın emni
yetini sağlayacak, Devletin resmi ve silahlı gücüdür. 
Bir olayın ihbarı halinde vali, olay yerine bizzat git
mez; emniyet müdürüne emir verir; emniyet mü
dürü, gereği kadar polisle, bir polis komiseri görev- I 
lendirir; komiser, olay yerinde polise emir verir ve 
o emri tüm ekip dinlemez ise, arada emre riayetsizler 
çıkarsa, yani bir elin parmakları gibi, gereğinde sıkı- I 
lıp yumruk olamıyorsa, o el felç olmuştur, mutlaka l 
tedavisi gerekir. İşte, Hükümet de, on aydır bu 
devralmış olduğu polis örgütünün tedavisiyle meş- I 
güldür. Hükümeti, bu çabasından dolayı kutlar, ba
şarılar dileriz. 

Değerli arkadaşlarım, çok genç yaşta Ordu'ya in
tisap edip en üst mevkiinden emekli olan Sayın içiş- 1 
leri Bakanının bundan sonra tek dileği olabilir; mem
lekete İçişleri Bakanı olarak da hizmet etmek. Sayın 
Özaydınlı, görevi kabul ettikten hemen sonra, «Ben, I 
asayiş sorununu iki ayda. halederim» demedi. Bir yıl I 
evvelki bu günleri anımsayınız... Dört ay sonra da 
huzuru sağlamış edasıyla yurt dışına gitmedi ve 
aradan altı ay geçtikten sonra da, «Asayiş sorununu ! 

i halletmek, emniyet kuvvetlerinin görevidir» deyip, 
I işin içinden sıynlmadı. Gördüğümüz ve izlediğimiz 
I kadarıyla, olayların, gücü nispetinde üstesinden gel-
I meye samimi olarak çalışmaktadır. 

I Değerli milletvekilleri, bazı arkadaşlarımız yasal 
I haklarını kullanarak Gensoru ve Araştırma Önergesi 

vermişlerdir. Bu hususlar, Yüce Mecliste defalarca 
I tartışıldı, muhtelif Gensorularla Meclise getirildi, 
I bundan sonra da getirilecektir; ancak, bu husus me-
I seleyi halletmez. Meselenin halli için, olayların 
I nedenleri üzerinde durmak ve kökenlerine inmek 
I gerekir. 

Bu defa, Belediye Başkanının öldürülmesiyle olay
lar meydana geldi; ancak, hiç bir zahiri sebep yok 

I iken, 14-15 Şubat 1975 tarihinde ve onu takip eden 
günlerde Malatya, Elâzığ, Erzincan, Tokat ve bazı 

I illerimizde gene böyle olaylar olmuştu. 1975'ten ev-
I vel de memleketin durumu daha parlak değildi. An-
I cak, iki hükümet arasındaki fark şudur : 1975 olay

larında mağdur olan vatandaşlar hâlâ Danıştay kapı-
I larında sürünürken, bu yıl... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — 20 bin insanın 
I hayatıyla oynadınız. 

TURAN FIRAT (Devamla) — ... Bu yıl bu ha
diseye maruz kalan vatandaşların hepsinin tazminatı 
ödenmiştir; aradaki fark budur. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Tahrik etme sa-
I yın sözcü. 

BAŞKAN — Beni ceza uygulamasına zorunlu 
I duruma düşüreceksiniz. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Ne yaparsan yap. 
BAŞKAN — «Ne yaparsan yap* diye konuşa

mazsınız Sayın Hun. Rica ediyorum, lütfen yeri-
I nizde sükûnetle oturun, dinlemeyi bilenler gibi. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Nasıl otururum 
t Sayın Başkan; 20 bin insan Damştayın kapısında... 

Ne taraftan bu Danıştay? 

t BAŞKAN — Efendim, Grupunuzun sayın söz
cüsü gelip bunları söyleyecek Sayın Hun, sizin zah
met etmenize gerek yok, rica ediyorum; 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Niye yokmuş, 
J yetkim olmayacak mı? 

ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, sözcü 
onun isteğine göre mi konuşacak? 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, dışan atmak lazım. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, buyurun oturun yeri
nize efendim. (Karşılıklı konuşmalar, gürültüler; 

I Başkanın tokmağı vurması) 
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MUAMMER AKSOY (istanbul) — Otur yeri
ne; sus, dinle. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı konuş
mayınız. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Bakın, hâlâ ko
nuşuyor. 

BAŞKAN — Sayın Binay, Sayın Sayın... 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sus dinle. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, rica ediyorum... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — «Sus dinle» ne 

demek? Mecbur muyuz?. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Efendim, 

konuşma imkânı vermiyorlar, külhanbeylik yapı
yorlar. 

BAŞKAN — Efendim, buyurunuz, buyurunuz. 
TURAN FIRAT (Devamla) — Konuşacağız ho

cam, konuşacağız, hiç mani olamazlar. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — «Sus dinle» ne 
demek? 

BAŞKAN — Siz buyurunuz. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Deminden 

beri konuşuyorsun. 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — «Sus dinle» ne 

demek? Beni dinle. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sus! Ne 

konuşuyorsun? 

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

MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Allah be
lanızı versin. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Sayın milletve
killeri... (Gürültüler) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senin belanı ver
sin. (Gürültüler, Başkanın tokmağı vurması) 

BAŞKAN — Efendim, bir bardak suda fırtına 
koparmaya çalışmayalım, rica ediyorum. 

Sayın Hun, biraz istirahat buyurun dışarıda, is
terseniz. 

İRFAN BlNAY (Çanakkale) — Allah sizin be
lanızı versin. 

BAŞKAN — Sayın Binay, Sayın Binay, rica edi
yorum, zatıâliniz de Divan Üyesisiniz. 

Evet, buyurun efendim. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bu Hükümet, bu ortamı yaratmadı; bu Hü
kümet, 1978 Ocak ayında görevi devralırken... 

HASAN EKtNCl (Artvin) — Bir gün, bir gece 
sabrı yoktu. 
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BAŞKAN — Hep tek tek konuşacak mıyız Sa
yın Ekinci? 

TURAN FIRAT (Devamla) — Bu ortamı bu 
Hükümet yaratmadı, Hükümet bu ortamı aynen dev
raldı. Müsaade buyurun... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi size, yıllarca bu 
Parlamentoda görev yapmış, senatörlük yapmış, ba
kanlık yapmış bir arkadaşın anısından kısa/ bir bö
lümü arz etmek isterim. 

Sene 1971; bir gazeteci ile yazı sahibi arasında şu 
konuşma geçiyor: « — Ben onu bunu bilmem.son
ları geldi; ama kendi düşen ağlamaz. Ben bunlara 
acımıyorum. Yerlerine gelecek, sorumluluğu kabul 
edecekler bulunursa, onlara acıyorum. Öyle bir mi
ras ki (sizin mirasınız hakkında konuşuyor) ne alı
nır, ne satılır, ne de dayanılır; ama sanmam ki, böy
le bir durumda görev alacak bir deli bulabilsinler. 
Benim asıl endişem bu.» 

Bu Hükümetten sonra, bu memlekette görev ala
cak insan dahi bulunmayacağı kanısında. 

« — Sana göre değil mi?» (Yani, size göre, gö
rev kabul edecek olanlar deli mi?) 

«— Sana göre değil mi? 
— Bilemem. 

— Mustafa Kemal deli miydi 1919 yıünda, bah-
tıkara maderini "kurtarmaya çabalamak delilik mi, 
yoksa vatanseverlik mi?» 

Değerli arkadaşlarım, bu 1971'deki durumunuz; 
memleketin atmosferini gayet güzel belirtiyor. 

MEHMET EMlN DALKIRAN (Bursa) — Çok 
deli varmış; 8 tane hükümet kuruldu ondan sonra. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Beyefendi, bu hu
susta eğer dağarcığınızda bir şey varsa, yazarsınız; 
«Ben de yazdım» dersiniz, sizinkini de okuruz. 

Sayın milletvekilleri, özgürlükçü demokratik reji
min kurulması, millet ve ülke bütünlüğünün sağlan
ması, devletimizin bağımsızlığının muhafazası hepimi
zin müşterek arzusu bulunduğuna göre, Hükümetin 
alacağı idari önlemler yanında, Yüce Parlamentonun 
üyeleri olarak tüm, milletin beklediği yasalar üzerine 
eğilelim. Yoksa, burada iki haftadan beri gensoru ve 
araştırma önergeleriyle vakit geçiriyoruz; hiçbir kat
kımız olmadı. Milletin özlem duyduğu yasalar Yüce 
Meclisin gündemine gelmiş veya tasarıları hazırlan
maktadır. 5 nci Dönem 2 nci Yasama Yılının 3 hafta
sını geçirmiş bulunmaktayız. 2 haftadır millet yararı
na en küçük bir katkımız olmadı. 2 îîaftadan beri, 
gerek Başbakan ve gerekse İçişleri Bakanı hakkında 
verilmiş olan Gensoru ve Araştırma önergeleri Yüce 
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Meclisin gündemini işgal etmektedir. Bir hafta evvel 
asayişi sağlayıp, anarşiyi önleyemediği için, genel ma
hiyetle bu olaylar tamamen görüşülüp Yüce Meclisçe 
reddedildi. Bu kere, ayrı ayrı, Malatya olayları, Ma
mak olayları ve diğerlerinin görüşülmesi de, bize, ne 
de memlekete bir fayda sağlamaz. 

Geçen yıl son anda Meclise verilen plan ve bütçe 
araştırması hakkında bir sayın sözcü, planı tetkik et
tiğinden bahisle, eni, boyu ve derinliği hakkında ma
lûmat arz ettiler. 

Bu, gülünç, gayri ciddi beyanlar ve karşılıklı ağır 
itham ve sürtüşmeler bir olumlu sonuç sağlamadığı 
gibi hem şahıslarımız ve hem de Yüce Parlamento say
gınlığını yitirmektedir. 

Memlekette sosyal, ekonomik ve politik ortam 
tüm gözler önünde iken, fuzuli vakit öldürmemizi, ak
lıselim sahibi, sağduyulu vatandaşlar Yüce Parlamen
todaki görüşmeleri üzüntü ve kuşkuyla izlemketedir-
ler. 

îki haftadır izlediğimiz konuşmacılar, «Hükümet 
anarşik olayları 1 ayda önleyecekti; 10 ay oldu, anar
şik olayların üstesinden gelemedi» diyerek, insafsız
ca, Hükümeti eleştirmektedirler. 

Hükümet, 10 ay evvel görevi sizlerden devraldı. 
Eğer güllük gülistanlık bir ortamda devralıp bu hale 
getirseydi, tenkitleriniz olumlu olabilirdi. Bu hale ge
tiren geçmiş iktidarlardır. O halde, gelin, birlikte ça
resini arayalım. 

İdari önlemler yanında, pek çok yasal önlemler 
milletçe beklenmektedir, iki haftadır izlediğimiz ko
nuşmacılar, birçok gençlerin 500 lira karşılığında bu 
cinayetleri işlediklerini beyan etmektedirler ve yine 
3-4 milyon işsizden bahsedilmektedir. Bu, sosyal bir 
anarşidir. 

Yeni işyerleri açıp, bu vatandaşları ve gençleri iş 
sahibi etmedikçe, yarınından emin olmadıkça^ bun
lar her an aşırı sağın da aşırı solun da menfaat mu
kabilinde kucağına itilirler ve anarşi devam eder. 

Yeni Beş Yıllık Plan Komisyonda görüşülmüş, 
önümüzdeki günlerde Parlamentoya gelecektir. Ge
lin, hep birlikte planı ve bütçeyi müştereken çıkarta
lım; bundan memlekete ancak yarar sağlanır. 

Bugünkü kısır çekişmelerle bu •ortamın düzelme
sini ancak geciktirirsiniz; ama düzelmesini önleyemez
siniz. Çünkü, hiçbir güç ve hiçbir kuruluş, Devletten 
daha güçlü olamaz. 

BAŞKAN •— Efendim, üç dakikanız var Sayın Fı
rat. 

TURAN FIRAT (Devamla) — Bitireceğim Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN— Lütfen... 
TURAN FIRAT (Devamla) — Değerli arkadaş

larım, öğretmen topluluğu huzursuzdur vs bazı öğ
retmen kuruluşları, maalesef politikanın içine gir
miştir. Polis dernekleri gibi, öğretmen derneklerinin 
de, politika güden derneklerden arınması gerekir 

Şahsen, bu konuda üzerinde durmak istediğim bir 
noktayı da arz etmek isterim. Seçimlerin Temel Hü
kümleri ve Seçmen Kütükleri hakkındaki 294 sayılı 
Yasa gereğince, her ilçede bir seçim kurulu teşekkül 
etmektedir. Bu yasa gereğince, her kurulda, seçimle 
gelen iki öğretmen bulunmaktadır. Seçim günü öğ
retmenler kamplara ayrılarak, kıyasıya ve kırıcı bir 
mücadeleye itilmektedirler. Biz, öğretmenleri, yasa 
ile bu yola sokmuş bulunmaktayız. Öğretmen dernek
lerinin politikadan arınması düşünülürken, bu husu
sa dikkat edilmesi yararlı olur kanaatindeyim. 

Memlekette iktisadi anarşi vardır. Geçen yıl bu 
günleri anımsayınız; zamanın Başbakanı, Hazinenin 
70 sente muhtaç bulunduğunu bızat ifade etmişler
dir. Bu yıl, dini bir görev ifası için giden vatanlaşları-
mız, daha huzur ve emniyet içinde gitmişlerdir. 

Değerli milletvekilleri, bu memlekette ücret anar
şisi vardır. Bir Sümerbank işçisi taban ücretle çalışır, 
ayda eline net 2 800 lira geçerken; bir tekel işçisi ay
da net 5-7 bin TL'na çalışmaktadır; bir şeker fabrika
sı işçisi ise 7-8 bin lira almaktadır. PET - KÎM, Pet
rol Ofis ve Türkiye Petrollerinde ise, yanı ödeme ve 
sosyal yardımlarla 15-30 bin lira arasında değişmek
tedir aylıklar. Emekli olduklarında aldıkları ikramiye
deki nispetsizlik de yine bir ekonomik anarşi yarat
maktadır. Belediyeler anarşi ortamına itilmiştir. Hâlâ 
1580 sayılı, 50 yıl evvelki ihtiyaçlara göre ayarlan
mış bir yasa ile yönetilmektedirler. İl özel idareleri 
ise, Osmanlı devrinden kalma bir yasa ile meselelere 
çözüm getirememektedir. Daha böyle çözüm bekle
yen 2490 sayılı Yasa gibi niceleri değiştirilip günün 
ihtiyaçlarına uydurulduğunda, anarşik ortamın önlen
mesine katkıda bulunacak yasalar varken, bizim bu
rada kısır çekişmelerle vakit geçirmemiz, ancak bü
yük zaman kaybına neden olmaktadır; kaybedecek 
zamanımız yoktur. 

Rejimin icabı, l'den fazla partiye ihtiyaç bulun
duğuna göre, zaman zaman iktidar ve muhalefet ola
rak bu işi yürüteceğiz. Dışarıdan yönetici getireme
yeceğimize göre, iyi niyetlerle bu konulara çözüm bu
labiliriz. Yüce Parlamentonun kurucusu Atatürk ve 
arkadaşları bize müstakil bir vatan ve kurulu bir dü
zen bıraktılar. Atatürk ilkelerinin ışığı altmda sami-
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mi olarak yürürsek, meselelerimizi kendimiz çözüm
leriz. Bu kutsal çatı altına gelmiş olanlardan dahi 
her türlü bölücülüğü yapmayı, Atatürk ilkelerine kar
şı gelmeyi marifet sayanlar, sıkıştıklarında, katıksız 
Atatürkçü kesilmektedirler. Hatta, büyük çapta aşı
rı sağ ve-aşırı sol, bunlardan destek almaktadırlar. 
Birçok arkadaşlarımızın ve Sayın Genel Başkanımızın 
defaatle belirttikleri gibi, tekrar ediyorum, hem aşırı 
solun, hem aşırı sağın karşısındayız. Yüce Milletimi
zin sağduyusuna ve bilincine inananlar, ne aşırı sağ
dan, ne aşırı soldan korkarlar. Türk milletinin, her 
iki ucun da karşısında bulunduğuna ve her iki uca 
da itibar etmeyeceğine yürekten inanıyorum. 

Bu duygular içerisinde Yüce Meclise saygılar su
narım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat. 
Sayın Dalkıran, hatibin, zatiâlinize, «dağarcığınız

da bir şey varsa, çık konuş» diyerek sataştığını ifade 
ediyorsunuz. 

Bunu, kişi olarak belirtilmiş veya size müteveccih 
bir söz kabul etmiyorum, şahsen ben. 

MEHMET EMlN DALKIRAN (Bursa) — Ba
na hitaben söylediler. 

BAŞKAN — Şahsen böyle kabul ediyorum. 
Sayın Dalkıran, eğer isminizi zikretmişse hatip, 

zaptı getirteceğim ve size söz vereceğim, efendim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Benim 
ismimi bilmez ki. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Gayet 

tabii ki, takdir sizindir. 
BAŞKAN — Rica ederim efendim, direnirseniz 

oylarım. Ben zaptı getireceğim; isim ifade etmişse ve 
böyle bir şey söylemişse, sataşma kabul ederim. Rica 
ediyorum... 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — İsmi
mi söylemedi, fakat aynen şöyle ifade etti: «Varsa 
dağarcığında bir şeyi, çıksın söylesin.» İşaret ederek 
böyle söyledi, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN •— Hayır, «Yazınız, ben okuyayım» de
diğini de biliyorum; fakat isim zikrettiğini bilmiyo
rum Sayın Dalkıran. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa)— Efen
dim, ismimi bilmez. 

BAŞKAN — Sizin isminizi bilmeyince size sataş
mış olmaz efendim. 

Efendim, ben... 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Ama 

eliyle işaret ettiler. 

BAŞKAN — Efendim, Başkan* bumdan eliyl* işa
retleri takibe kalkarsa, Sayın Dalkıran, MeĞİiii yö
netmesi mümkün değildir. 

Adalet Partisi Grüpu admarHSayın Ekinci, buyu
runuz efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

AP GRUPU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 17 -18 Nisan 
1978 tarihinde Malatya'da cereyan eden olaylar ve 
bomba hadisesi üzerinde Başbakan ve İçişleri Bakanı* 
nın tutumları hakkında, Anayasamızın 88 nei ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 neü ve 101 nci madde
leri uyarınca Genel Görüşme açılması istenen 8/7 sa
yıda kayıtlı, Niğde Milletvekili Sayın Sadi Somuneu-
oğlu'nun vermiş olduğu önerge üzerindeki Adalet 
Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. Partim ve şahsım adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

11 Nisan 1978 tarihinde Ankara Emek Postane
sinden verilen posta paketindeki bomba ile 17 Nisan 
1978 tarihinde Malatya Belediye Başkanı Hamit Fend-
oğlu ve gelininin, torununun, insanlığı utandıracak 
vahşette parçalanmalarının üzerinden 7 ay geçmesi
ne rağmen, kamu vicdanında bu hadise yara olarak 
kalmıştır. 

Malatya olayları, nisan ayındaki anarşinin, terö
rün, cinayetlerin ne boyutlara ulaştığını göstermek
teydi. Bu vahşet tablosundan, Başbakan ve İçişleri 
Bakanı âdeta ürkmüş, panik içerisinde kalmışlardır. 
Etkili tedbir alamadıklarından, olaylar ertesi günü 
de devam etmiş, tedbirsizlikten 3 lise öğrencisi, 4 kişi 
öldürülmüş, 30 kişi yaralanmış, şehirde bombalar pat
lamış, 1 000 işyeri ve Hükümet Konağı, PTT tahrip 
edilmiştir. 

Üzüntüyle ifade etmek isteriz ki, milli iradeyle be
lediye başkanı seçilmiş Hamit Fendoğlu'nun cenaze
sine bir Hükümet yetkilisi gönderilememiştir; hatta, 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, uzun süre bu Yü
ce Kurulda milletvekilliği yapan Hamit Fendoğlu'
nun cenaze merasimine giden parti liderlerini dahi 
eleştirme durumuna düşmüştü. Bu hazin bir tecelli
dir elbette ki. 

Paket bomba yolu ve yöntemi, Pazarcık Cumhu
riyet Halk Partisi İlçe Başkanının, partisinden istifa 
ettikten sonra, bu ilçe başkanına gönderilen bir paket
ten sonra açılmıştı. Paketin postanede pattamasıyk 
bir memurumuz ölmüştü ve eski Cumhuriyet Halk 
Partisi İlçe Başkanı kaza eseri kurtulabilmişti. Bu ko
nuda İçişleri Bakanlığına büylik ölçüde ihbarlar yapıl
mış olmasına rağmen, böylesine bir yol ve böylesine 
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bir yöntem kullanılmasına başlanmasına rağmen, İçiş
leri Bakanı kamuoyunu uyarmamıştır. Uyarmadığı 
için, Hamit Fendoğlu, gelini ve torunları böylesine 
feci bir kazaya kurban gitmişlerdir. Bu nedenle, İçiş
leri Bakanı ve Başbakanın, Malatya'da meydana ge
len bu olaylarda ağır kusurları vardır. 

Malatya Belediye Başkanını öldüren bombanın 
Ankara Nükleer Merkezinde imal edildiği kamuoyu
na duyurulmuş, bizzat İçişleri Bakanı tarafından du
yurulmuş ve Devletin Merkezi mühürlenmiştir. 

Yapılan tetkik sonunda, bu Merkezin bomba ima
line müsait olmadığı tespit edildikten sonra mühür
ler söktürülmüştür. 

Bunu devlet ciddiyeti ile bağdaştırmak mümkün 
müdür? 

Malatya olaylarından önce ye sonra, Başbakan ve 
İçişleri Bakanının beyanlarına dikkatlerinizi çekmek 
istiyorum. 

12 . 1 . 1978 tarihinde Yeni Asır Gazetesinde be
yanat veren İçişleri Bakanı şöyle diyor: «Anarşiyi 
önlemek için hayatımı adadım.» 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Millet ada
dı, milleti. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — 16 . 1 . 1978 ta
rihinde yine Bakan, «Terörist saldırılara karşı etkin 
önlemler alındı» ve 4 . 3 . 1978 tarihinde «Mart ayın
da olaylar bitecektir», 3 . 5 . 1978 tarihinde, «Şiddet 
eylemleri etkin ve yansız önlemlerle ortadan kalkmak
tadır» ve nihayet 18 . 6 . 1978 tarihinde Başbakan, 
«Toplumda huzur ve barış sağlanmıştır. Artık, anar
şiden söz edilemez» deniyor. 

Bu, devlet sözü ve devleti temsil edenlerin sözü
dür ve bu beyanlardan sonraki blançoyu arz ediyo
rum: Anarşik olaylarda ölen 857 vatandaş; anarşik 
olay ededi 4 896; yaralanan insan adedi 5 680; bom
balı saldırı 1 603 olmuştur. 

Artık, sormak hakkımız değil midir: Bu milleti 
daha ne zamana kadar oyalayacaksınız? 

Sayın milletvekilleri, 30 . 12 . 1978 tarihindeki gen
soru görüşmelerinde, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
bu kürsüden aynen şöyle söylüyordu «Batı demokra
silerinde bir bekçi ve bir kişi öldüğü zaman hükü
met istifa eder. Demirel Hükümetinin, gensoruyla git
mesi değil, istifa etmesi gerekir.» Ben de, bu yüce 
kürsüde söylenen sözü ciddi kabul ettiğimi için, 
20 . 1 . 1978 tarihinde, bir önergeyle Başbakana sor
muştum: «Bir kişi öldüğü zaman istifayı tavsiye etti
niz Hükümet için (o tarihte 48 kişi ölmüştü) bu isti
fanız için yeterli sebep değil mi?» ve bu önergem, 

gündemin «Sözlü sorular» kısmının 2 nci maddesin
de, bir yıldan beri gelir ve gider. 

Parlamentodaki denetim görevimiz bu mudur? 
Bu mudur başarılı Hükümet? 

Bugün 857 vatandaşımız ölmüştür. Halen bu Hü
kümetin istifa etmesi, acaba aklına gelmiyor mu? 

Değerli milletvekilleri, 40 yıl Rus esaretinde kal
mış bir ilin temsilcisiyim. İki ay önce Artvin'e gitti
ğim zaman, Şavşat'ta yaşlı bir hemşerim aynen bana 
şöyle söylemişti: «Ben, uzun süre Rus işgalini gör
düm ve esaret hayatını yaşadım. Bugün ben kazaya 
gidemiyorum. Bir avuç anarşist, bir avuç terörist bana 
bu yaşta, nereden taş atacak, nereden sopa atacak 
diye kazaya gidemiyorum. Allahaşkına bizi bu bas
kıdan, bu terörden kurtarın» diyordu. 

Sayın İçişleri Bakam, Sayın Başbakan, bu sözler 
size bir şeyler söylemiyor mu, size bir şeyler hatırlat
mıyor mu? 

Vatandaş huzursuz, tedirgin ve sahipsiz. Malının, 
canının, namusunun derdine düşmüştür. Dünyanın 
hiçbir demokratik ülkesinde, ülke gerçeklerine böyle
sine ters bakan Hükümet görülmemiştir. Bütün ikaz
lara ve tenkitlere rağmen, bu Hükümet, ülkeyi kar
gaşaya götürmüştür. 

«Hükümet gider, anarşi biter» sloganının sahip
leri, size sesleniyorum: Bugün milletimiz, «Bizi bu 
Hükümetten kurtarın» feryadı içerisindedir. Kamu 
vicdanında bittiniz; bu sesleri duymuyor musunuz? 
«Yıkılası düzen» slogancıları; bu düzeni yıkmadan 
gitmeyecek misiniz? 

Cumhuriyetin en karanlık dönemini yaşıyoruz. Anar
şi, terör, bölücü hareketler, kanun ve nizam hâkimi
yetini alt üst etmiştir; Devletimizi ve rejimimizi yık
ma noktasına ulaştırmıştır. Hükümet acz içindedir. 
Her gelen gün, geçen günü aratıyor. Her geçen gü
nün, kaç vatandaşımızı alıp götürecektir endişesi içe
risindeyiz. İnsan sesine kulak verecek yetkiliyi şimdi 
biz arıyoruz. Kuş sesine kulak verenlere sesleniyo
ruz... 

ÇETİN BOZKURT (Erzurum) — Hükümeti dü-
şürün. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — «Acelemiz» var, 
çünkü «Bu akşam kimin kurşunlanacağı belli değil» 
diyenlere, bu kürsüde söyleyen sözcülere, liderlere 
soruyorum: Hiç aceleniz yok mudur, 850 vatandaş öl
müş? 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Bin oldu. 
HASAN EKİNCİ (Devamla) — 857 vatandaş öl

müş, hiç aceleniz yok mu? Yarın akşam kaç kişinin 
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öldürüleceği, yarın caddede kaç kişinin kafasının ko
lunun, cesedinin görevliler tarafından toplanacağının 
endişesi içerisindeyiz. Sizin aceleniz bu muydu? 

Ülkemizi «Ne olacağız?» noktasına getirdiniz. 
Milletimizi sahip arama, kurtarıcı arama durumuna 
düşürdünüz. Suçluları yakalamakla öğünen Sayın 
Başbakana ve Sayın İçişleri Bakanına soruyorum: 
Malatya Belediye Başkanının katilleri kim? 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Belli de
ğil, arıyorlar. 

• BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Müneccim midir? 
HASAN EKÎNCÎ (Devamla) — Ve nihayet Pro

fesör Karafakioğlu'nun katilleri kim ve nerede? 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sivil uçakla kaçtı. 
HASAN EKÎNCÎ (Devamla) — Devleti ülkesiyle, 

milletiyle bölünme tehlikesiyle karşı karşıya getirdi
niz. Milletimizin ve devletimizin içine sürüklendiği 
kargaşa ortamından, Cumhuriyet, tarihimizin bu buh
ranlı dönemden çıkışı Yüve Heyetinizin bu Hükü
metten kurtarması olacaktır. 

Ülkemizin içinde bulunduğu ortam, Hamid Fend-
oğlu'nun hemşerisi rahmetli İnönü'yü haklı çıkar
mıyor mu? inönü'nün bir zamanlar söylediği, «Ser
güzeştler bazan başarılı olabilirler; ama ülkeyi uçu
ruma götürürler» sözüne hak vermemek mümkün 
mü? 

Sayın Başbakan, Sayın İçişleri Bakanı, bütün bun
lar bir şeyler ifade etmiyor mu? Daha ne düşünüyor
sunuz? Daha neyi bekliyorsunuz? Ardı arkası kesil
meyen cinayetler, soygunlar, saldırılar, yangınlar, kur
tarılmış bölgeler, il ve ilçe hudutlarında pasaport sor
malar size bir şeyler ifade etmiyor mu? 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, 3 dakikanız var efen
dim. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Bu sorumsuzluk beratını nereden ve kimden alı
yorsunuz? Malatya Belediye Başkanı eski bir parla
menter ve bağımsız Belediye Başkanıydı. Bu vahim 
olay bütün olaylarda olduğu gibi kamuoyunda ve 
kamu vicdanında küllenmiş bir yara olarak kalmış
tır. Ülkemizdeki bu tip olaylar öylesine büyümüş, öy
lesine gelişmiştir ki, Araştırma, Soruşturma ve Gen
soru kapsamını aşmış ve tümüyle Yüce Divan konu
su haline gelmiştir. Kamu vicdanında vebal altında 
olan bu Hükümet, kamu vicdanında mahkûm edil
miştir. Malatya olaylarında Başbakanın ve İçişleri 
Bakanının ihmalleri mevcut olduğu, küllenen bu yara
yı temizlemek için soruşturma açılmasında yarar ol

duğuna Adalet Partisi Grupu olarak inanıyoruz. Ada
let Partisi Grupu olarak bu önergeye olumlu oy ve
receğimizi bildirir, hepinizi saygı ile selamlarım. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) • 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Sadi 

Somuncuoğlu, buyurunuz efendim. 

MHP GRUPU ADINA SADİ SOMUNCUOĞ
LU (Niğde) — Sayın Başkam, sayın mil'etvefcilleri; 
Malatya olayları ile ilgili olarak Milliyetçi Hareket 
Partisi Grupunun görüşlerimi sunmak üzere huzuru
muza gelmiş bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

17 Nisan 1978 günü Malatya Belediye Başkanı 
mölyatçji, vatanın, devletin ve milletin birliğimi savu
nan, hür demokratik rejime gönülden bağlı Hamit 
Fendoğlu, milletimizin düşmanları tarafından gönderi
len büır paket tomiba lile şehit oldu. Kendisiyle 
birilikte' Bozkurit ve Mehmet isimli iki torunu 
ve Haınıilfe İsimi gelini parçalanarak şehit edil
di. Olay duyullur duyulmaz halk galeyana geldi 
İlk anda 500'e yakım işyeri taıhruip edildi, fok kişi olay
la ilgili olarak, 3 kişi de bu kargaşalıktan istifade 
etmek isteyen ve kan davası güdenler taraflından öl
dürüldü. Tazminat olarak zarar görenlere 62 milyon! 
lira ödemdi Bu acı kaıtlöam ve meydana gelem tablo 
ille ig l i olarak Hükümetin, özelikle Başbakan Ece-
vüıt ile İçişleri Bakanının tutum ve beyanlarını huzu
runuzla geîiiırımek ve böylece Türkiye'deki kanlı vah
şet ve tahriklerle meydana getirilen anarşi içinde 
Eoeviıt ve Özaydınlii ifciiısinim oynadıkları rolü sergi-
ılemıek istiyorum. 

Sayın milletvekileri, milliyetçi Belediye Başkamı 
Fendoğlu 17 Nisan saat 19.30'da şehit olmuştur, 
Ölüm olayı duyulur duyulmaz Mıalatya merkezi ve 
köylerindeki halik sokaklara dağılmıştır, gece sabama 
kadar şaşkınllık içinde herkes ne yaptığını bitemez va
ziyette sağa sola kioışuştuırmuştur. İçişleri Bakanı, er
tesi günü saait 13,00 haber 'bülteninde radyodan, 
«Kayseri Hava İndirme Tugayının harekete geçtiği 
ve Malatya'ya gelmeye başladığımı» açıklamıştır. 
Bu 'beyan yanlışa ve asılsızdır. Çünkü, Kayseri'den 
Hava İndirme Tugayı 13.00 haberleri okunduktan iki 
saat sonra, yani saat 15.00'te hareket etmiş ve Ma
latya'ya gelerek güvenik tedblM alması akşam saat
lerini (bulmuştur. 

Mailaltya Savcısı ve Va&i ısrarla kuvvet istedik
leri hailde aynı gün ve ertesi: sıalbahın erken saatlerim-' 
den itilbaıren gerekli kuvvetler seVkedi'lmiıediği içim, gü-
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verflik kuvvetleri; 18 Nisan akşamına doğru tedbir 
alajbldıiği için şehirde pak çok hasar meydana gelmliş-
«ÎP. 

Geçenlerde gazetelerdeki bir haberden öğrendiği
mize göre, Malatya'da zarar görenlere 62 milyon li
ralık tazminat ödenimesıi işlemi tamamlanmış. Halber 
doğru ise güzel; aıma bu tazminatı Devletin Hazinesi 
değil, zamanında kuvvet sevk ötmeyen sorumlu içiş
leri Bakanı ile Başbakanın ödemesi gerekirdi. Çün
kü savcının ve valimin yazılı, ısrarlı taleplerine rağ
men Mallaıtya'daki Ana Jet Üs Komutanlığımın faile 
ımüdalhale etmesi içim zamanımda üzin veri'Umıemiş, her 
şey olduğu gilbi bırakılmıştır. 

Olay sadece Malatya'da değil, Türk'iye'mıin her 
yerinde, hatta yurt dışında faile derin akisler uyandır
mış ve dikkatler Malatya'ya çevr!iîm!işti. 

RaJhlmıeltÜli Femdoğlu'nun cenaze törenline muhale
fet parti liderleri katıldığı halde, Hükümet, ne İçfiş-
lleri Balkanını, ne de başka bir temsilcisini gönder-
memliişjtliir, Haillbuki, Ankara ve İstanbul'daki bazı ka
mu görevHeri ve öğretim üyelerimin cenazelerimde 
Hükümet daiima temsil ediliyordu. Fevkalade yadır
ganan ve aslında Hükümetin içinde bulunduğu suç
luluk psitoolojlisini ve düşünce yapısını sergileyen bu 
olay bütün yurtta üzüntü ile karşılandı. 

îçlişîeri Bakanı 2 gün sonra Malatya'ya gitti. Hem 
de şehirden süratle geçmliş, halktan hiç kimse ile ko
nuşmamış; şehirde sadece yarım saat kalmış, yemek 
ziyafeti ve bir brifingle bu seyahat, tetkik seyahati 
tamamlanmıştır. 

Hükümet ise ancak 18 Nisan akşamı, her şey olup 
bittikten sonra toplana'bilimiişıtıir. Hükümetin, rahmetli 
FendoğlU'mun cenazesine hiçbir temsilci gönderme
mesi toplumda şfiddetlıi kınamalara yol açmış; bunun 
Üzerine Bcevit, özür dileyeceği yerde, Malatya olay
larında üç genelin daha öldürüldüğünü, ama muhale
fet partililerimin bu ölümleri kınamayarak taıraflı ha
reket 'öttüklerini söylemiş, kendisi üç gençle ilglü tep-
fcisiin'i göstermiştir. 

Ne var ki, gerçekler Ecevit'ıin dediği giifai değildi. 
Malatya olaylarında öldürülen üç genç değildi. Bıir 
dördüncü kişi daha vardı ki, bu genç sağcı idi ve ko
münist gruplar tarafından öldürülmüştü. İnönü Üni
versitesi öğrencisi olan Tahir Kökçü'nün öldürülme
sini kınamak bir yana, Eceviit ve Özaydınlı, bu cina
yeti kamuoyundan faile gizleme yoluna gitmişti. Ama, 
kendilerinin bahsettiği üç genç, kan davası sebebiyle 
öldürülrnüşjlerdi. Ecevlt - Özaydınlı ikilisi, Devletin 
ve vatanın fairlıiğine inanmış olduğu herkesçe bilinen 

rahmeti Fendöğlu'nun ölümüne duyulan infiali, kö-
müniiisit ve faöllücülere yönelen mliüi asabiyeti bunların 
üzerinden çekmeyi, hâdiselerin gelüşmesini önlemek 
için tedbir almaktan daha önemli görüyorladı. Bu 
maksatla dikkatler 'başka olaylara çekilmek istemi
yordu. Birinci manevra konusu; Kahramanmaraş 
lidi; ikindisi ise, Ankara Nükleer Enerji Araştırma 
Merkezi ve komandolar hikâyesi idi. 

Ecevit ve Özaydınli ikilisi tarafından Kahraman 
raaraş olayları, ayrıntılarına girilerek anlatılıyor, he
nüz tahkikat safhasındaki bir konu kamuoyuna, Mec
lise götürülerek, fair yandan hazırlık tahkikatı baskı 
altına ahmıyor, polis ve savcılar Ankara'da önceden 
verilen mahkûmiyet kararlarını doğrulamaya, ispat
lanmaya zorlanıyordu. Öbür yandan da kamuoyu, 
Malatya'dan daha önemli olaylar varmış görüntüsü 
ile meşgul edilmek feltenıiyordu. Çünkü, Malatya'da 
öldürülen milliyetçi iblir belediye başkamı idi; Maraş'-
ta ise, sağcılar sanık sandalyesinde idi. 

Malatya vahşet gündemden silûnmeM idi, öyle de 
yapıldı. Bu kürsüden, «ETKO (Esir Türkleri Kur
tarma Ordusu) adında ğizlıi bir örgütün ortaya çıka
rıldığı)» asılsız iftirası İçişleri Bakanı tarafından •ilân 
ediliyordu, 

Malatya valhşetinıi gözlerden kaçırmak, yandaş
larımın çinayetlini ve kendi suçluluk psikolojisini ört
mek için-, dâkfcatâierin çekimesi bakımından ikinci 
fair konu 'bulunmuştu; Ankara'daki Nükleer Enerji 
Araştırma Merkezi. Burası, bombaların yapıldığı 
yer, MHPli komandoların çoğunlukta olduğu yer 
olarak gösterilmek istemiyor, batta Cumhuriyet tari
hinde ilik defa fair devlet kurumu, Başbakan tarafın
dan suçlanarak, mühürletiliyordu. Burada, çalışmak-; 
•ta olan eslkli ÜMi Ocakları başkanının gözaltına alın
dığı 'açıklanıyordu. 

Bakınız İçişleri Bakanı ile, Ecevitiin konu Sle ilgili 
sözlerini Milliyet Gazetesıimden aynen okuyorum. (Ece
vit ne diyor; tarih 18 Nisan, yer CHP Grupu): 

«Sabotajların, sulikastlerin kaynaklarına inme yo
lunda Hükümetimizin çalışmaları etkinleşmektedıir, 
Bazı bomfaailların fair Atom Enerj&ıi Merkezinde ya-' 
pıîdığı yolunda (ihbarlar gelmiştir ve belirtiler ortaya 
çıkmıştır. Söz konusu merkezde fau tür olaylara bir
çok kez karışmış bulunan bazı militan şiddet eylem
cilerin/in görevi olması da kuşkuları arttırmaktadır. 
Onun için söz konusu Atom Enerjisi Merkezi bir sü
re kapatılalakltır.1» 

Erevit'in konuşmasından sonra Özaydınlı kürsü
ye geîiyor ve şöyle söylüyordu: 
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«Bu bombalarım, Ankara'da MHP'lî komandola
rın hâkim bulunduğu Nükleer Araştırma Merkezinde 
yapıldığıma iJıişklitm belitler saptandı.» 

Sayın milletvekilleri, eğer 'bir 'iktidar samiimiyet-
ten uzaklaşır, devlet ve rejim düşmanı komünist ve 
ıbölüeül>eri toruma yoluma girerse, çeşitli iftira ve ya
lanlara başarmak zorunda kalır, EceVit ve Özaydın-
îı iklisikııim yukarıya aldığım ilfadeferinde'ki asılsız be
yanlar, 'iftiralar ve olayların rnamıtığındam koparak 
birbMnıi tutmayan ifadelerin düzülmeye çalışılması 
bu haliiın sadeoe toiir misaldir. 

Aynı günkü Milliyet Gazetesi başka bir haberi 
daha veriyordu. Bu haberde eski Ülkü Ocakları Baş
kanı Muharrem Şemsek'im gözaltına alındığı; maşa
sında yapılan, aramada çeşıMli vesikalar ele getirildi
ği, siyasi olaylarda kullanılan bombaların, patlayıcı 
maddelerin burada yapılarak dışarı çıkarıldığı, bom
ba yapımında kullanılan hammaddelerim de burada 
buüunduğu yetkililerce açıklanıyordu. 

Yanlll^ları, yalanları bir ibir düzeDteliim.. 
Önce Ankara Nükleer Enerji Araştırma Merke

zlinde ıbomlba ve patlayıcı maddeler yapımında kulla-
mılian 'hammaddeler var mı? Burada yapılabilir mi? 

Eoevüt iktidarı zamanında bu Merkezlin müdürlü--
ğüınıe getirilen Prof. Namık Aras'ın yine aynı günkü 
Maliyet Gazetesıine verdiği beyanatı okuyalım, mü
dür aynen şöyle 'söylüyor: 

«Bizim merkezde bu çeşjit partiayıcı madde imali 
söz konusu değildir. Bu gibi şeylerin imalü için kulla-
mılacalk maddeter yoktur.. Buradaki sıkı kontrol al
tımda patlayıcı madde yapımı olanaksızdır.» 

Birinci iiMıra budur; bunu böyl'eoe düzeltiyorum!. 
ikincisi; bu asılsız beyan Ecevit tarafından söyle

nirken, bunun asılsız olduğu da biliniyordu. 

Üçüncüsü, yine Ecevit ve Özaydınlı'ya aittir. 
«Bu merkezde bu tür olaylara birçok kez karışmış 
bulunan bazı militan şiddet eylemcilerinin görev al
dıkları» ise tamamen yalandan ibaretti. Tabii bu, o 
günün şartları içerisinde, belli maksatlar için bilerek 
söyleniyordu. 

Diğer asılsız bir beyam daha düzeltelim : 
Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı 13 Nisan 1978 

günü gözaltına alındığı ve hiçbir açıklama yapılma
dığı halde, 17 Nisan günü rahmetli Fendoğlu'nun 
öldürülmesinden 2 gün sonra 19 Nisan 1978 günü 
gözaltına alındığı açıklanıyordu. Gözaltına alman 
Muharrem Şemşek sekizinci gün savcılık tara
fından takipsizlik kararıyla serbest bırakılıyordu. 
Tam 7 gün hiçbir delil olmadan, hiçbir sebep yok-
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| ken kasden gözaltında tutulmuştur. Şemşek, serbest 
I bırakılınca yaptığı basın toplantısında bakınız neler 
I söylüyor (22 Nisan 1978 tarihli Milliyet Gazetesin

den) : «İnsanlık dışı işkence yaptılar. Ellerinde ön-
I ceden hazırladıkları zabıtları zorla imzalatmaya ça

lıştılar. Zabıtlarda; gizli örgüt kurmak, bunu askeri 
I teşkilat içinde devam ettirmek, bomba imal yerinin 
I Nükleer Araştırma Merkezi olduğunu, Maltepe ve 
I İstanbul Üniversitesiyle Malatya Belediye Başkanının 
I öldürülmesinde kullanılan bombaların Atom Enerjisi 

Merkezinde imal edildiği» yolunda, önceden ya-
I zılmış iftiralar yer alıyordu. 

I Değerli milletvekilleri, bir devlet kurumu olan 
I Ankara Nükleer Enerji Araştırma Merkezi, suç yeri 
I olmadığı bilindiği halde, kasten kapatılıyor. Bura-
I da patlayıcı madde yapımında kullanılan malzemelerin 
I bulunmadığı Merkez Müdürü tarafından bütün ilgi-
I lilere söylendiği halde, Ecevit burayı bilerek ve kas-
I ten kapatıyor. Eski Ülkü Ocakları Başkanı suçlu 
I olmadığı bilindiği halde, işkence ile netice alınaca

ğı ümidiyle ve kamuoyunun dikkatini çekmek için 
I kasten gözaltında 7 gün tutuluyor. 

I Bütün bu tertiplerin maksadı bellidir. Malatya 
olaylarının komünist ve bölücüler aleyhine doğurdu
ğu nefreti dağıtmak için dikkatler ustaca başka ko
nulara çekilmek isteniyordu. Ancak dikkatlerin plan-

I landığı ölçüde çekilebilmesi için büyük yalanlar ve 
I iftiralar ortaya atılmalıydı; Atom Enerjisi Merkezi 
I kapatılmalı, bazı kişiler gözaltına alınmalı, milli-
I yetçiler ve Milliyetçi Hareket Partisi suçlanmalıydı. 

«Paket bombaların yapıldığı yer, malzemeleri ve ya-
I panlar yakalandı» diye yalan beyanlar verilmeliydi. 

Hepsi de milletin gözlerinin içerisine baka baka bu 
I Hükümetin sorumluları tarafından yapılmıştır. Bu 

tertipler sonunda kısa bir süre için belki kendilerini 
suçluluk psikolojisinden kurtarmış, dikkatleri Malat-

I ya vahşetinden belli ölçüde kesmiş oldular; ama şim
di, bütün sahtelikler uçup gitmiş, acı gerçekler ve 
devlet sorumluluğu yüklenmiş bazı kişilerin ne öl
çüde sorumsuzlaştıkları apaçık ortaya çıkmıştır. 

Burada üzerinde önemle durulması gereken başka 
bir konu daha var. O da, Ülkü Ocakları Derneği 

I eski Genel Başkanına emniyette imzalatılmak istenen 
sahte tutanaktaki, «gizli örgüt kurmak ve bu örgütü 
askeri teşkilat içerisinde de devam ettirmek» iftirası. 
Demek ki, bunlar Türk Ordusunu da anarşi çamu
runa, güncelik keşmekeşe bulaştırmak istiyorlar; bu, 
çok korkunç bir cürettir, çok tehlikeli bir kumardır. 

j Böylece bir gerçek daha ortaya çıkmıştır: Ordunun 
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kışkırtılarak anarşinin cirkefine kimler tarafından çe
kilmek istendiği sadece Mao'cu bir gazeteye verilen 
yalan, ve iftira dolu, ordu düşmanlığı dolu sahte 
raporlarla değil, ÜUkü Ocakları Derneği Genel Baş
kanına imzalattırılmak istenen uydurma tutanakla da 
gün ışığına çıkıyordu, 

«Gizli örgüt kurmak» iftirasına gelince, bunun 
hikâyesi de çok renklidir: 

Hangi milliyetçi, POL - DER'li polislerin eline 
düşmüşse, işkence ile elektrik cereyanı verilerek 
yapılmak istenen ilk iş, «gizli örgüt kurmak» iftirası 
ile suçlandırılmaiktadır. Bunun için tutanaklar hazır
dır. Bunun çok örneklerini gördük. Bir misalini 
Kahramanmaraş'tan vermek isterim: 

İçişleri Bakanı bu kürsüye çıkarak, Kahraman
maraş'ta* «Esir Türkleri Kurtarma Ordusu» adında 
gizli bir örgütün ortaya çıkarıldığını ilan ediyordu. 
TRT ve sol basın, bu haberi ballandıra ballandıra 
yazıyordu. Gerçekten böyle gizli bir örgüt var mı 
idi? Henüz mahkeme olaya el koymadığı için o an
da belli değildi; ama şimdi belli oldu. «Bulduk» de
dikleri iddiayı mahkemeye götürdüler, dava bile açı
lacak ciddiyette olmadığı için mahkeme bu iddiayı 
reddetti. 

BAŞKAN — 3 dakikamz var Sayın Somuncu-
oğlu. 

SADÎ ' SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Demek 
ki, TRT ve basın aracılığıyla, resmi beyanlar yo
luyla kamuoyuna açıklanan işkenceli itirafların hi
kâyesi de böyleydi. 

Demokratik bir ülke olan Türkiye'de, karakol
larda 11 aydır devam eden akıl almaz işkenceler, 
insanlık dışı zulümler, ister istemez Stalin'in sevim
li mahkûmlarını hatırlatıyor. Stalin'in sevimli mah
kûmları, önce itiraf ederler, sonra Stalin'den özür 
dilerler, arkasından da idam edilirlerdi. İki uygu
lama da birbirine ne kadar benziyor değil mi? 

Sayın milletvekilleri, Malatya'da bombanın pat
ladığının ertesi günü İçişleri Bakanı filozof edasıyla 
yorumlar yapıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
puyla birlikte bu Meclisin kürsüsünü de siyasi mak
sadına alet etmeye çalışıyordu. Bombaların patlama 
zamanlarını, yerlerini ve şahısları ele alıyor, üstü 
örtülü olarak bir neticeye varıyordu. Ankara Dev
let Mimarlık Mühendislik Akademisi girişinde pat
layan bombanın 12 Nisan'da, Pazarcık'ta patlayan 
bombanın 14 Nisanda, Malatya'da patlayan bom
banın 17 Nisanda olması Türkiye sathında bir yürü
yüş nedeniyle gerginliğin arttığı günlere rastlamakta

dır» diyor Özaydınlı, ilave ediyor «Bombalann hep
si de Ankara'dan gönderilmiştir.» O halde bir tertip 
vardır, sonra da Nükleer Enerji Merkezi hikâyesi 
ve MHP'ye çamur bulaştırmak. Çünkü MHP'nin 
15 Nisanda Ankara'da büyük mitingi ve yürüyüşü 
vardır. «Bu yürüyüşün bütün yurtta artırdığı ger
ginlik dolayısıyla bu bombalar patlıyor» Ne mühim, 
ne ciddi kehanet değil mi? Halbuki bombalar Ma
latya olayından sonra da gönderilmeye devam edildî  
Adana'da Ahmet Akalın isimli bir sağ görüşlü va
tandaşa, Adıyaman Emniyet Müdürüne aynı paket 
bombalar postalandı. Gerek Cumhuriyet Halk Parti
sinin eski Pazarcık ilçe başkanı, gerek Hamido ve 
ötekiler hepsi de bölücülüğe karşı idiler, tek müşte
rek tarafları burasıydı. O halde, bu bombalar va
tan bölücüleri tarafından gönderilmiştir, ama bu 
gerçeği Hükümet sorumlularına kabul ettirmek bir 
türlü mümkün olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Pazarcık Postanesinde pat
layan paket bombadan sonra tedbir alınmadığı için, 
postanelerde tedbir alınmadığı için Malatya vahşeti 
meydana geldi. Malatya'da bomba patladıktan son
ra zamanında tedbir alınmadığı için 62 milyon lira
lık hasar ve 4 kişinin ölümü meydana geldi. 

BAŞKAN — Sayın Somuncuoğlu bitiyor mu, 
yoksa sonra devam mı edeceksiniz? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Başbakan ve İçişleri Bakanı sorumsuz beyan
larla, iftira ve tezvirle masum insanları, resmi dev
let kurumlaırını, milliyetçilik düşüncesini ve' Milli
yetçi Hareket Partisini suçlamayı her şeyden önem
li sayıyordu. 

Eğer bu olayla ilgili olarak Genel Görüşme açıl
masına karar verirseniz, konuya daha da derinliği
ne girme fırsatını bulacağız Çok önemli gördüğü
müz Malatya olayının üzerinde estirilen fırtınaların 
gürültüsü gitmiştir, ama henüz örtüsü tam açılma
mış ve düşman kaynaklar ortaya çıkarılamamıştır. 
Malatya'daki belediye seçimlerini devamlı surette er
telemekle demokrasiye olan güveni, seçime olan gü
veni sarsmakla Malatya halkım cezalandırmaya kal
kışan bu iktidarın gerçek tutum ve hüviyetinin da
ha da bilinmesinde ülkemiz adına yararlar vardır. 

Bu duygu ve düşüncelerle Yüce Meclisi sevgiyle 
ve saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu
oğlu.; 
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Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Şener 
Battal, buyurunuz, 

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

Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğümüzün 100 ve 101 
nci maddeleri gereğince, Malatya olaylarıyla ilgili 
olarak Başbakan ve içişleri Bakanı hakkında Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önerge üzerinde görüşle
rimizi arz etmeye çalışacağım. Şahsım ve Grupum 
adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime girmeden ön
ce bir husustaki üzüntülerimi belirtmeye mecburum. 
O da, bir Genel Görüşme önergesi mevzuu görü
şülürken, hükümet üyelerinin büyük bir kısmının 
burada hazır bulunmasına rağmen, hükümet adına 
bir üyenin çıkıp hiç olmazsa özür beyanında bulun
ması suretiyle Parlamentoya saygıyı idame ettirmede, 
devam ettirmede titizlik göstermesi lazımdır. 

Nedir özür beyanı: Bayram sonrası, İçişleri Ba
kanlığı gibi faaliyetleri son derece yüklü bir bakan
lığın sorumlusu olarak bu Genel Görüşme önergesi 
hakkında hazırlığımı yapamadım, bundan dolayı 
Meclisten özür dilerim, hepinizi saygıyla selamlıyo
rum şeklinde bir beyan dahi Parlamentoyu ciddiye 
ajmanın, saygı duymanın güzel bir örneği olurdu; 
ama bugün... 

SAFFET URAL (Bursa) — Bakan orada otu
ruyor, daha ne istiyorsun? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — ... bugün maa
lesef en azından böyle bir özür beyam dahi Parla
mentoya karşı kullanılmamıştır. Haydi bu özür be
yanını yapmak, özür dilemek büyük cesaret isteyen 
bir olaydır, derseniz; en azından Hükümetin bulun
duğu sıralardan yavaşça yan kapıdan dışarı çıkmak 
suretiyle «Hükümet hazır değil» diye bir defaya mah
sus olmak üzere önerge tehir edilir... 

BAŞKAN — Sayın Battal, konuya geleceğiz her 
halde değil mi efendim? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Konuyla son 
derece ilgiliyim Sayın Başkan. 

SAFFET URAL (Bursa) — Laf salatası, laf sa
latası... 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun; ilgi
sini tespit etmeye çalışıyorum, şu ana kadar ede
medim. 

Teşekkür ederim, 
ŞENER BATTAL (Devamla) — ... Ve böylece 

siyasi sorumluluğun hiç olmazsa Parlamentoyla pay
laşması yoluna gidilmiş olurdu. 
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Bunu hafızalarımızda tespit ederken, Konya 29 
Mayıs olaylarında da Saynı Bakan yine çıkmış, «Ana
yasanın 132 nci maddesi gereğince adalete intikal et
miş bir meselede beyanda bulunamayacağım» diye 
ifade etmişlerdir. Oysa ki, o sırada adalete intikal 
etmiş hiçbir husus yoktu, sonradan iki vatandaşın 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı ha
reketten yargılanma durumu olmuştu. O zaman da 
Parlamentoya Konya olaylarıyla ilgili hiç olmazsa 
bilgi vermek manasında - siyasi sorumluluğunu izah 
anlamında değil bilgi vermek anlamında ifade edi
yorum - böyle bir vaziyet alınabilirdi. 

Bunları Sayın Bakanın kötü niyetine hamletme
den; ama Parlamento gelenekleri bakımından dikkat 
edilmesi son derece önemli bulduğumuz hususlar ola
rak bu vesileyle ifade etmeyi vazife saydım. 

Sayın milletvekilleri, on aydır Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidardadır, ekonomi konuştunuz mu «Ne ya
palım enkaz devraldık», anarşi konuştunuz mu «Siz
den devraldifc» diye devamlı mazeret ortaya koymak
tadır, 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Bize geriye 
devretsinler, 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Şimdi açıkça ri
ca ediyorum: Bu mazereti ne kadar müddetle kul
lanacaktır ilktidar? Bunu bir bilelim, biz de ona 
göre tutumumuzu ve üslubumuzu tayin edelim. On 
ayda bu mazereti dinledik, acaba müteakip bir on 
ay daha böyle mazeretlerle karşılaşacak mıyız, yok
sa ebedi bu mazeret ile, «Vay, siz enkaz devretti
niz» diye, diğer siyasi partilere, mazideki iktidarla
rın hatalarına devamlı sığınmak suretiyle, kendi ha
talarının konuşulmasını âdeta normal bulmayan bir 
anlayışla mı karşılaşacağız, bunu cidden merak edi
yoruz. Bu merakımız izale edilirse ayrıca memnun 
kalacağız, 

Yalnız, şurasını hemen ifade edeyim ki değerli 
arkadaşlarım, millet mazeret istemiyor, mazeret 
beyanı da istemiyor; aktivite istiyor, dinamizm is
tiyor, netice istiyor ve devleti kuvvetli, sağlam ve 
etkin görmek istiyor^ 

Onun için» bunları, kısır parti çekişmelerini be
lirtmek için dile getirmiyorum. Önemle ifade et
mek istediğim, siyasi iktidarların devamlı mazeret
lerin arkasına sığınmaları ne kadar sürebilir? Etkin 
devletin ağırlığını, müessiriyetini biran evvel ortaya 
koymaya mecburuz. Onun için, iktidar partisin
den, Hükümetimizden bu manada teyakkuz istiyo-
ru2,d 
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Ancak, hemen ifade edelim ki, iktidar partisi söz
cüleri de Parlamentonun Genel Görüşme, Araştırma 
önergesi gibi meseleleri fazla konuşmasından rahat
sız gözükmektedir Kürsüye çıkan değerli sözcüler, 
Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri, «bu Mecliste ha-
bire Genel Görüşme, Araştırma önergesi görüşüyo
ruz» diye şikâyetçi olmaktadırlar. 

Denetim, muhalefetin en önemli vazifesidir ve 
hakkıdır. Türkiye Cumhuriyetinde demokrasi, devri 
demokrasi başlayalı beri, bilesiniz ki muhalefet dai
ma haysiyetini korumuştur, haysiyetli olmuştur; 
özgürlükler konusunda haysiyetli olmuştur, kanun 
hâkimiyeti konusunda haysiyetli olmuştur ve dene
tim hakkını da daima dikkatle kullandırmıştır. İkti
darlar şikâyetçi olsa da bunu tam olarak kullan
mışlardır, olmasa da. Onun için bizim denetim va
zifemizden iktidarın şikâyetçi olmasını yadırgamıyo
ruz. Ancak, hemen ifade edelim ki, denetim va
zifemizi en iyi şekilde yapacağız. Fakat bilesiniz ki, 
bazı kanunların Öncelikle görüşülmesi hususunda biz 
de tekliflerde bulunuruz, sizden de olumlu mana
da gelen her teklifi elbette dikkate alırız. 

Denetim vazifesi.. 

BAŞKAN — Sayın Battal, aynı uyarıyı üzülerek 
bir daha yapmak zorundayım; halen konunun içinde 
değilsiniz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün cümlelerini ce
vaplandırıyorum. 

BAŞKAN — İçtüzük, konu içerisinde kalmayı 
emrediyor efendim. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ayrıca Sayın 
Sözcünün bazı cümlelerini de söyleyeyim. Sümer-
bank, Şeker Fabrikaları, Petkimdeki ücret fark
larından bahsettiler, Hac farizesinin en iyi şekilde 
ifa edildiğinden bahsettiler, 1580 sayılı Belediyeler 
Kanunundan bahsettiler; siz, en ufak şekilde kendi
lerine ikaz etmediniz. Muhalefetin denetiminden 
şikâyet ediliyor. «Bu Gensorunun konuşulmasından 
şikâyet ediyoruz» diye sözcü ifade etti. Ben sözleri
ni böyle anladım. «Bundan şikâyet edemezsiniz, bu 
bizim hakkımızdır, denetim hakkımızı kıstırmayız, 
bunu yapacağız» diye hassasiyet gösteriyorum, bir 
manada Parlamentonun onuruna uygun sözler söy
lüyorum; ama bana müdahale ediyorsunuz. Sayın 
Başkan, ben 70 nci maddeyi, ve 67 nci madde
yi çok iyi bilirim, sadet içinde kalırım. Onun için 
siz tahammül buyurun, meselelerde bağlantı kura
rım. 

BAŞKAN — Benim tahammülüm meselesi değil, 
Sayın Battal, 8 dakikadır aynı konuyu konuşuyor
sunuz. Onun için rica ediyorum lütfediniz. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başka
nım, bağlantı kuruyorum ve ilk defa bu ikazı bana 
yapıyorsunuz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yine iktidar 
partisi, bu anarşi olaylarını, kanunsuzlukları ko
nuşurken devamlı sanki muhalefetmiş gibi şikâyetleri
ni sürdürmektedir. Mesela, iktidar partisi sözcüsü 
arkadaşımız, «Polis dernekleri politikanın içine 
girmiştir. Öğretmen dernekleri politikanın içine gir
miştir» diye şikâyetlerini söylemektedir. Şimdi bu 
mevzuda muhalefet olarak, iktidar sözcüsüne döne
rek şöyle sorsak; polis dernekleri politikanın içine 
girdide, ne yaptınız 10 aydır söyleyin bakalım? Bi
zim şikâyetimizi sanki muhalefetmiş gibi iktidar söz
cüleri rahatça tekrarlıyor. Devam ediyor; «Öğret
men dernekleri de aynı şekilde politikanın içinde;» 
diyor. Bunlardan şikâyetçi olma, haydi bir nokta
ya kadar normaldir; ama getirdiğiniz tedbirler ne
lerdir? İktidar olarak bunları ortaya koymanız 
lazımdır. 

TURAN FIRAT (Malatya) — Geliyor, tedbirler 
geliyor. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Dile getirilmesi 
lazımdı kürsüde. Ben üslubu ele alıyorum. Gelirse 
memnuniyet duyarız. 

Değerli arkadaşlarım, Malatya olayları daha ev
vel Mecliste görüşüldü. Ancak, bu görüşülme olay
ların sıcağı sıcağına, heyecanı içinde ele alındı. 
Şimdi Malatya olayları üzerinden takriben 7, 8 aylık 
bir zaman geçti. Hükümetin bu olayların failleri 
hakkında, olayların vukuu, neticesi hakkında elin
de daha geniş bilgiler, şu anda, mevcut bulunmak
tadır. Bu Genel Görüşme vesilesiyle bu bilgilerin 
Parlamentoya sunulması lazımdır. Bu bilgilere ihti
yacımız vardır. 

Bütün bu düşüncelerden sonra şu hususları yük
sek bilgilerinize sunmak istiyorum: 

Değerli arkadaşlarım, gerek parti sözcüleri, 
gerekse televizyon «aşırı sağcı» ve «aşırı solcu» şun
lar diye bir «aşırı» tabirini kullanmaktadır. 

İfade edeyim, hemen söyleyeyim ki, ben aşırı 
sağcı bir arkadaşınızım. «Aşırı sağcılığın nedir?» der
seniz; tabancalı, silahlı değilim. Kavgacı, dövüşçü 
de değilim ve benim sağcılığım kapitalizm manasın
da da değildir. Ya? Manevi kalkınmayı önemli bu
lan milli görüş sisteminin adıdır. Onun için ben 
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/aşırı sağcıyım. Ama değerli arkadaşlarım bir başka
sı da aşırı solculuğunu tarif eder. 

SABRÎ ÖZTÜRK (Hatay) •— Açık söyle, o şeri-
atçiliktir. İsmini (koy Sayın Şener, 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Aşırı solculuğu
nu tarif eder. Acaba ne kadar aşırıdır? Kime göre 

-aşırıdır? Cumhuriyet Halk Partisinin Sosyalist En
ternasyonale girişini aşın solcu bulan insan yok mu
mdur? Hatta, hatta aşırı solcu denen kesimde de Sosyalist 
Enternasyonele aşırı sağcı diyenler bile vardır. O hal
de geliniz «kanun dışı sağcı, solcu» deyin; «eylemli 
„sağcı, solcu» deyin. Kim ne kadar aşırı, kim aşırı 
değil, burada çözemeyiz., 

Kürsüye çıkıyorlar arkadaşlarımız ,«aşırı sağı 
ezeceğiz» diyorlar. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sen bir 
kere aşırı sağcı değilsin. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben aşırı sağ
cıyım. Ne kendimi ezdirmeye razı olurum, hele bu 
kürsüden hiç bir arkadaşım bana karşı böyle biı 
düşünce beslemez; ne de aşırı sağ düşüncenin be
nim anladığım manada ezilmesine müsaade ve mü 
samaha eder. 

Onun için böyle siyasi lügatlarda dahi kesin tarif 
leri olmayan meselelerde TRT nin, parti sözcülerinin 
ifadelerinde... 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Literatürü 
mü değiştirelim be kardeşim? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Literatürde de 
ittifak yok bu manada. 

Sözcülerin ve ilgililerin aşırı sağcı, aşırı solcu ta
birleriyle değil de; hatta ben bu kadarını bile fazla 
buluyorum ki, kanunsuz adam suçlu adamdır. 
Efendim «bu hırsız, bu katil aşırı solcu» gibi kanun
larda bir tefrik de yok. Kanunda şu maddeden sa
nık vardır. Aşırı mıdır, değil midir bunu kanun 
dışına çıkma manasında kullanıyorsanız, net bir ta
rif değildir. Onun için değerli arkadaşlarım bu ma
nada «eylemli» tabirini, bazan TRT kullanıyor, o 
daha isabetli geliyor, bizi rencide etmiyor veya 
«kanun dişi)» tabirleri daha isabetli olur. 

MEHMET ÖZUTKU (Afyonkarahisar) — Ey
lemin adı ne? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Eylem aksiyon 
oluyor. Silahlı eylem, silahsız eylem var, onu da 
tabii ayırmak lazım. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak şu düşünce
lerimi ifade ettikten sonra sözlerime son vermek 
istiyorum. Siyasi parti liderleri, anarşik olaylar, si

lahlı şiddet eylemleri, vatan ve millet bölücülüğü 
karşısında aklı selim ile birleşmelidirler, diyalog kur
malıdırlar ve bu meseleleri gerekli önemde ele alma
dırlar. 

Hükümet, anarşi ile mücadelede kullanmaları ya
rarlı olabilecek bütün yasal imkânları araştırmalı
dır. 

İdeolojik ve siyasal görüş ayrılıkları sebebiyle bir 
kısım devlet görevlileri arasında derin ayrılıklar, bö
lünmeler vardır. Fiilen politika ile uğraşmaları ka
nunlarla yasaklanmış olan kişiler doğrudan doğruya 
veya mensup oldukları teşkilatlar aracılığı ile poli
tikanın içine girmişlerdir. Bunun tedbirleri alınma
lıdır. 

Hükümet tayin ve terfilerde siyasi rozete göre 
değil de, liyakate, ciddi ölçülere göre hareket etme
lidir. 

Ülkemizdeki silahlı şiddet eylemlerinin, bölücü
lük hareketlerinin dış kaynaklarca kışkırtıldığı ve 
desteklendiği hususunda Hükümet, daha geniş bo
yutlarla meseleyi ele almalıdır. 

Slogan ve afişlerin özel meskenlere, birtakım ya
sak yerlere asılması durumu devam etmektedir. Hü
kümetin bu husustaki «tedbir alacağız;» şeklindeki 
beyanlarını memnuniyetle karşılıyoruz. (AP sırala
rından, «Malatya olaylarıyla ne ilgisi var?/» ses
leri) 

Değerli arkadaşlarım, anarşiyi genel boyutlarıyla, 
Türkiye ölçüsünde ele alıyoruz. Benden evvel konu
şanlar da bu genişlikte meseleyi ele aldılar. 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumunun görevi
nin ve haber vermedeki tutumunun bu kritik dönem
de daha büyük önem kazandığı bir gerçektir. TRT 
Kurumu, tarafsızlığını ihlal edici tavır ve görünüş
ten bir an evvel uzaklaşmalıdır. 

Ayrıca, evlere ve dükkânlara uğrayarak zorla pa
ra toplayan dernekler vardır. Bunların önüne geçil
mesi gerekmektedir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Cesaretle 
o derneklerin adını söyle. 

BAŞKAN — Sayın Battal, 3 dakikanız var 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; karşılıklı suçlamalar, kısır ve 
faydasız çekişmelerle anarşiyi önlememiz mümkün 
değildir, milli huzuru sağlamamız mümkün değildir. 
Onun için Parlamentodaki bu müzakerelerde müm
kün olduğu kadar partilerin sen - ben kavgasından, 
sen - ben meselesinden uzaklaşıp, ciddi planda, hu
kuki planda görüşlerini söylemesi lazımdır. 
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Bu düşüncelerle Genel Görüşme açılmasını - söy
lediğim tarzda - faydalı görmekteyiz. 

Saygılar sunar, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
Sayın Dalkıran, tutanağı getirttim efendim. 

Zatıâliniz «Çok deli varmış, 8 tane hükümet ku
ruldu ondan sonram şeklinde buyurmuşsunuz. Size mi1 

yönelik, bilemiyorum tabii. Sayın Fırat da «Beyefen
di bu hususlta eğer dağarcığınızda bir şey varsa yazar
sınız; ben de yazdım dersiniz, sizinkini de okuruz» 
diyor. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi Sayın Fırat'ın ifade
sinde size yönelik bir hareket görmediğim gibi, sa
taşma iddiasını kabul etsek bile zatıâliniz «deli» deyi
mini de kullanmışsınız. Hal böyle olunca, sataşma 
varsa karşılıklı gibi geliyor bana. Özür dilerim, ben 
aynı kanaatimi saklı tutuyorum. 

Teşekkür ederim. 

İmza sahibi olarak zatıâliniz mi görüşeceksiniz 
Sayın Somuncuoğlu? 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Evet Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
Görüşme süreniz 10 dakikadır efendim, 
SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 
Malatya olaylarıyla ilgili olarak açılmasını istedi

ğimiz Genel Görüşme ile ilgili müzakerelerde, Hükü
met, sırası geldiğinde Sayın İçişleri Bakanı konuş
maktan imtina etmişltir. 

Halbuki Malatya vahşeti meydana geldiğinde sa
bahtan akşama kadar bir Barbakan söz alıyor, bir İç
işleri Bakanı söz alıyor; durmadan bazı şeyleri anlat
maya çalışıyorlar, bazı şahısları, milliyetçi kuruluşları, 
hatta devletin organlarını suçlayarak, dikkatleri birta
kım yerlere çekmeye çalışıyorlardı. Ama hadisenin 
üzerinden aylar geçti, gerçekler inkâr edilmeyecek ka
dar ortaya çıktı, bu gerçekler karşısında bir İçişleri 
Bakanının söyleyecek sözünün olmaması da gerçek
ten ibret vericidir. Ama, söyleyecek sözünün olma
ması dolayısıyla bu kürsüye çıkmaması da yeterli de
ğildir. Çeşitli iftira ve ithamlarla zan altında bırak
tığı şahıslardan, kuruluşlardan ve bunun hepsinden 
de önce Malatya halkından özür dilemesi lazımdır. 
Çünkü Sayın özaydınlı Malatya'ya gitmiş, kan dava
sı dolayısıyla öldürülen 3 gencin ailesine başsağlığı di
lemiş; ama Hamido'nun ailesinden bunu esirgemiştir. 

TURAN FIRAT (Malatya) — Külliyen yalan. 

I SADÎ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Sayın 
I niilletvekflleri, şimdi, biraz önceki konuşmamda ğizM 

örgüt meselesi üzerinde durmuştum. Yine söze bura
dan başlamak istiyorum. Çünkü bu Hükümet 11 ay-

I dan beri sağda gizli örgüt arıyor. Arkeologlar gibi 
I bir araştırma içerisinde. Bu gizli örgüt nereden çıkn 

yor? Size olmuş bir hikâyeyi özetle nakletmek isterim. 
Bu Hükümetin kurulduğu günlerde İçişleri Bakanı 

Emniyet Genel Müdürlüğünü dendtlemeye gidiyor. 
Brifing odasına girdiğinde, duvarda, karşısında, bir 

I anarşik olaylara karışan kuruluşlar tablosunu görü
yor. Tabloyu incelediğinde,,sol kuruluşların bir de il-* 
legal kuruluşları, kanun dışı yeraltı kuruluşlarının ol
duğunu ve sayılarının da legal kuruluşlardan daha çok 
olduğunu görüyor. Ama sağ tarafta anarşiye adı karı
şan derneklerin illegal kuruluşlarının olmadığını gö
rüyor ve oradaki yetkiliye soruyor; «Bu sağcıların il
legal kuruluşlarını niye çizmediniz buraya?» diye. O 

I ilgili de diyor ki: «Efendim, biz yaptığımız araştır
malarda ve çalışmalarda tespit ettiklerimizi buraya 
yazıyoruz; henüz dediğimiz gibi bir teşkilat görmedik.» 
Hemen İçişleri Bakam cevabı yapıştırıyor: «Tabii» 

I diyor, «Yansız çalışmazsanız böyle olur»ı diyor. 
(CHP sıralarından «Çok güzel söylemiş» sesleri.) 

Çok güzel söyledi, 11 aydan beri de yansız çalıştı
ğını iddia eden bu Hükümet, sağın gîzlü örgütlerini 
araştırmakla meşgul. 

ETEM EKEN (Çorum) — Gizli örgütün aslını 
araş/tırmayacak mı? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Bir tanesi
nin Kahramanmaraş'ta bulduğunu iddia etti; ama 
mahkemeler maalesef ona itibar etmedi ve verilen 
beyanatlarla, ulaştırılan talimatlara uymadı. Türk 
adaleti yine inandığı gibi kanunlara uygun hareket et
ti. 

Sayın milletvekilleri, işte o günden bu yana, 
Emniyet Genel Müdürlüğünün teftişinden bu yana, 
solun gizli örgütleri gibi sağın da gizli örgütlerinin 
olması gerektiğine inanan bir kafa yapısına sahip 
İçişleri Bakanı icrayı faaliyettedir. Ama, «soJ<» de
diği, aslında böyle genel bir tabir altında toplanan, 
aslında Marksizm ve Leninizmi Türkiye'de yaymak 
isteyen kanun dışı bir düşüncenin elbette kanun dışı 

t metotları ve kuruluşları olacaktır; ama Anayasanın 
ve kanunların sınırları içerisindeki hür milliyetçilik 
düşüncesine bağlı insanların böyle kuruluşlar mey
dana getirmesine ihtiyaç olmadığını hâlâ anlama
mış olmalılar ki, bu faaliyet devam ediyor. 

Sayın milletvekilleri, Malatya vahşeti karşısında 
Ecevit - Özaydınlı ikilisinin marifetleri bu kadarla 
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da bitmiyor. Paket bombaların Atom Enerjisi Mer
kezinde MHP'li komandolar tarafından yapıldığını 
söylemişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel 
Başkanı Sayın Alparslan Türkeş, kendilerini ulu or
ta. iftiradan vazgeçerek, ispata davet etti; hem de 
bunların şeref ve haysiyetlerini karşılık göstererek 
ispata davet etti. Ertesi gün bütün Türkiye Ece-
vit'ten cevap bekliyordu. Ecevit konuştu; ama şeref 
ve haysiyetten bahsedilmesini çağ dışı bulduğunu 
söyledi ve Milliyetçi Hareket Partilileri suçlamadı-
ğını, Milliyetçi Hareket Partisinden bahsetmek iste-
.mediğini söylemek suretiyle, bütün iftiralarını geri 
aldı. 

Paket bomba tartışmaları daha sonra da sürüp 
gitti. İngiltere'den uzman getirttiler. Uzmanların 
uzun çalışmalarından sonra verdikleri raporla ilgili 
olarak Tercüman Gazetesi şu haberi yayınladı : 

8 Mayıs 1978; Scotland Yard'ın yolladığı 3 uz
man Hamido'ya gönderilen paket bombanın 3 ku
tuplu olduğunu tespit etti. Bu bombaların kutunun 
açılmasıyla mutlaka patlayacağını belirten uzmanlar, 
Türkiye'de bu bombaların yapılmasının imkânsız ol
duğunu söylemişlerdir. Uzmanların verdiği raporda 
Adıyaman Emniyet Müdürü Abdülkadir Aksu'ya 
gönderilen ve kendisi tarafından alınmadığı için 
patlamayan bomba ile Halk Partisi Pazarcık eski 
İlçe Başkanına ve Hamido'ya gönderilen bombaların 
aynı olduğunu tespit ettiği kaydedilmektedir. Bu 
raporun gizli tutulması için Ecevit ve Özaydınlı'nın 
emniyet görevlilerine özel talimat verdikleri de ga
zete haberinde yer almaktadır. Aynen İstanbul Üni
versitesine bomba atan solcunun Ecevit'in uçağıyla 
Almanya'ya kaçtığı iddiası, buradan gönderilen 
emniyet görevlilerinin, Alman emniyetinden bu şah
sın komünist olduğuna dair bilgi edinmeleri üzerine 
bütün bu bilgileri havi raporun gizli tutulması için 
verilen özel emirde olduğu gibi. 

Bakınız Tercüman Gazetesinin bu haberi Sayın 
Ecevit tarafından nasıl tekzip edilmek isteniyor : 

10 Mayıs tarihli Tercüman; «Ecevit dün Scotland 
Yard'dan gönderilen uzmanlar paket bombaların 
Türkiye'de yapıldığı izlenimindedirler dedi.(» Ecevit 
devam, ediyor: «Zaten başka türlüsünü tasavvur et
mek zordur. Çünkü yurt dışına çıkmış herkes bilir 
ki, son yıllarda gümrüklerde ve sınır kapılarında dı
şarıda yapılan aramaların etkinliği karşısında bu sı
nırdan içeriye bomba getirmek olanaksızdır./» 

Ecevit'in bu sözleri üzerine gazete şunları yazı
yor : «Devletin bütün arşivleri ve istihbarat kay

naklarına sahip bir Başbakandan çok daha ciddi 
gerekçelere dayanması beklenirdi. Peki, sınırlardan 
bomba geçirmek olanaksız da, şiddet eylemlerinde 
kullanılan Rus, Çin, Çek, Polonya yapısı silahlar 
Türkiye'ye nereden ve nasıl giriyor?)» 

M. KUBİLÂY İMER (Konya) — Havadan gi
riyor, havadan. 

BAŞKAN — 1,5 dakikanız var Sayın Somuncu-
oğlu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) — Gazete 
bu soruları sormakta çok haklıdır. Çünkü herkes 
biliyor ki, değil silah, bomba, TIR kamyonları bile 
bu ülkeye kayıtsız küreksiz giriyor. Müezzinoğlu 
olayı bunun sadece bir örneğidir. 

Tercüman Gazetesi Scotland Yard uzmanlarının 
raporundan kesin hükümlerle bahsettiği halde, Ece
vit, «izlenimindedirler» gibi belirsiz şekilde konuş
mak zorunda kalmıştır. «Sınırdan bomba geçirmek 
olanaksız» didiler, ama daha sonraki günlerde gizli 
Ermeni Teşkilâtı tarafından bu bombaların yurdu
muza sokulduğu yolunda İçişleri Bakanının teşkilata 
yayınladığı taminler gazetelerde yer aldı. Daha son
raki aylarda da Ermeni Teşkilatı yaptığı açıklama ile 
bu bomba olayını üstlendi. 

Bütün bu gelişmeler karşısında Özaydınlı ve Ece
vit ikilisinin birbirini tutmayan bu asılsız beyanla
rına şimdi ne demek lazımdır? 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü bu kürsüden dedi ki; «Bazı sanıkların 
mahkeme veya savcılık tarafından salıverilmesi çok 
normaldir, bu her zaman olmuştur bundan sonra 
da olacaktır.» 

Biz bunu söylemiyoruz, biz başka bir şeyden bah
sediyoruz. Biz diyoruz ki, işkence yapılıyor. Biz 
diyoruz ki, henüz karakola bile gelmemiş insanlar 
radyo ve televizyonda, basında fotoğrafları ve isim
leriyle birlikte katil olarak ilan ediliyor ve lekelen
mek isteniliyor ve bunlar hiç bir devirde görülmüş 
işler değildir. Karakola geldiklerinde beraet eden
ler; cinayet işlendiğinde, olay çıktığında hapishanede, 
hastanede olduğunu ispat ederek bırakılanlar var
dır. Sadece bir Doğan Öz olayında, sadece bir 
Karafakioğlu olayında, sadece İstanbul Üniversitesine 
bomba atılma olayında altı, yedi tane katil ilan 
edildiği halde sonradan katil olmadığını ispat eder
ken hukuk kuralları tersine dönmüş, iddia makamı 
ispatla artık mükellef değil, suçlanan kişi suç işle
mediğini ispat zorunda kalmıştır ve katil olmadı
ğını ispat ederek altı yedi kişi ayrı ayrı bırakılmış
tır. 
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Değerli rrniMtvekilleri, sözlerimi: burada bağlar
ken, bu konunun çok önemli bir konu olduğunu ve 
Malatya olaylarıyla ilgili bir Genel Görüşme açıl
masına izin vermezseniz, Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Soruş
turması isteyeceğimizi belirtirim. Bu çok önemli ha
disenin üstünün örtülmesi mümkün değildir. 

Müspet oy kullanılması talebiyle Yüce Meclisi 
saygı ve sevgi ile selâmlarım. (MHP ve AP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Somuncu-
oğlu. 

Değerli arkadaşlarım... 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, 
aydınlatıcı mahiyette söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Hangi hususlarda efendim? Öğren
mek istiyorum Sayın Bakan. 

IÇİŞLERt BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Balıkesir) — Malatya olayları ile ilgili konularda, 
benim Malatya'ya gidişimde özel olarak 3 kişiyi zi
yaret ettiğimi hatibin söylemesi; bu böyle değil, 

BAŞKAN — Sadece bu hususta mı efendim? 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 

(Balıkesir) — Bu ve bununla birlikte söylemiş oldu
ğu olaylarla ilgili olarak söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, istediğiniz ko
nuda size söz veriyorum. Bu, bahis konusudur. 

ÖZER YILMAZ (Bursa) — Böyle mi olur efen
dim? Böyle usul var mı? 

BAŞKAN — Hep birden dinledik Sayın Yıl
maz. 

FARUK DEMİRTÖLA (Tokat) — Sayın Baş
kan, neye istinaden konuşuyor? 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Balıkesir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika izin verir 
misiniz efendim? 

Sayın Demirtola, zatiâliniz her halde burada yok
tunuz. Sayın Somuncuoğlu, biraz evvel yaptığı ko
nuşmada Sayın Bakanın Malatya'ya gittiğini, Fen-
doğlu ailesini ziyaret etmediğini; diğer 3 maktulün 
ailelerini ziyaret ettiğini; bu nezaketi bile gösterme
diğini ifade etmişti biraz evvel, aynen hatırladığıma 
göre. 

Zatilâliniz yoktunuz her halde, ben 70 nci mad
deye göre söz verdim Sayın Bakana efendim. 

Buyurun efendim. 
CEMAL KÜLAHLr (Bursa) — Sataşmadan do

layı mı söz istedi Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İçtüzüğün 70 nei maddesini açarsa
nız Sayın Külahlı, size, ne konuda söz verdiğimi ce
vaplar. 

Buyurun efendim. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; söz
lerime başlarken hepinize saygılar runarım. 

Sayın Somuncuoğlu, beyanında, benim Malat
ya'ya gittiğim zaman, 3 gencin ölümü nedeniyle aile
lerine baş sağlığı dileğinde bulunduğumu, rahmetli 
Hamit Fendoğlu hakkında ise ailesine gitmediğimi 
bildirdiler. 

Bu tümü ile yalandır. Sizi yalancılıkla itham edi
yorum. Kesinlikle yalan söylüyorsunuz. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar, MHP sıralarından 
gürültüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Yazık, ya
zık, şerefinize yazık. (MHP sıralarından gürültüler) 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Yalan söylüyor 
Bakan. Bir Bakan böyle konuşamaz, bu ne biçim 
konuşma. 

MEHMET IRMAK (Çorum) — Böyle konu
şamazsın, yalan söylüyorsun. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — İkinci husus... (MHP sıralarından 
«Yalan söylüyor, böyle konuşamaz» sesleri) 

İkinci husus : Size söylemiyorum, ona söylü
yorum. (AP ve MHP sıralarından gürültüler) 

Diğer konuda ise.. (Konya Milletvekili M. 
Kubilây İmer ile, İstanbul Milletvekili Orhan Bir-
git arasında karşılıklı ve anlaşılmayan tartışmalar) 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, rica ediyo
rum. (AP ve MHP sıralarından gürültüler, sıra ka
paklarına vurmalar) 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — ... Malatya olayı... 

BAŞKAN — Sayın Birgit, siz de lütfen efendim. 
(Gürültüler) Efendim, lütfediniz dinleyiniz efen
dim. 

Efendim, rica ediyorum. 
İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 

(Devamla) — Malatya olayında alınan önlemlerde, 
gene hilafı hakikat beyanlarda bulunulmuştur ve 
şurada denmiştir ki, «Önlemler alınmamıştır.» Ön
lemler zamanında alınmış ve askeri birlikler 1442 sa
yılı Yasaya istinaden zamanında bulundurulmuş
tur.. 

O bakımdan, bu Malatya olaylarında Hükümeti
miz olarak ve Devletin temsilcisi olarak Malatya 
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Valisi gerekli görevini orada yapmıştır ve aynı za
manda, özellikle Pazarcık'ta patlayan bombadan 
sonra Sayın Ulaştırma Bakanımız gerekli uyarıyı 
yapmış, bu gibi bombalar geldiği takdirde müteyak
kız olunması ikazı yapılmıştır. 

Diğer bir konu ise, değerli üyeler... 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu da zatiâli-

nizden rica etmek istiyorum. 
Zatiâliniz benden söz isterken, «Zirayet» konu

sunda söz istediniz. Ben de zatialinize bu konuda 
söz verdim, rica ediyorum sadece o konuya mün
hasır olmak üzere cevap hakkınızı kullanın. (AP sı
ralarından «Bravo Başkan» sesleri).. 

Bravo demenize gerek yok efendim, rica ederim. 

İÇİŞLERİ BAKANI İRFAN ÖZAYDINLI 
(Devamla) — Hay, hay efendim. 

Sayın üyeler, bu ziyaretimle ilgili almış olduğum 
bu sözden de istefade ederek şunu kesinlikle ifade 
etmek isterim ki; bombalar, 3 bomba Ankara'dan 
postalanmış ve yapılan etütlere göre de Türkiye'de 
imal edilmiştir; araştırmalar devam etmektedir, bu
nu bulmaya hep beraber çalışacağız. Elbette adalet 
bir gün tecelli edecektir. (AP ve MHP sıralarından 
gürültüler) 

İşte şimdi Gültepe'de olduğu gibi, Mamak'ta ol
duğu gibi, Balgat'ta olduğu gibi yüzkaralarınız or
taya serilecektir. Adalet önünde hesap verilecek
tir. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar, AP ve MHP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar, gürültüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sizin yüz
karanız. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli arkadaşlarım, (MHP sıralarından kür

süye doğru yürmeler, gürültüler) 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir açıklamada bulunacağım. Grupumuza yüzka
rası demiştir. Diyemez böyle . Yüzkarası kendisidir. 
(MHP ve AP sıralarından gür'iltüler) 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Birinizi dinleyeyim efendim, biri
nizi dinleyeyim. Sayın Koçal'ı mı, Sayın Somuncu-
oğlu'nu mu? (MHP sıralarından gürültüler) Yoksa 
ikinizi birden mi efendim? Nedir efendim?.. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Grupumuza kar
şı «yüzkarası» deyimini kullanmıştır, diyemez bunu. 
(MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Hangi deyimden ^çıkardınız Sayın 
Kocal? Rica ederim. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Yüzkarası ke
limesi... (MHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, rica ederim. Efendim, 
yani bu yüzkarası deyimini Milliyetçi Hareket Par
tisi Grupunun üstlenmesi için hangi neden var? Ri
ca ediyorum. (MHP sıralarından gürültüler) 

Lütfediniz oturunuz. 
Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Başka bir 
şeyden bahsedeceğim Sayın Başkan. Yalancılıkla it
ham etti beni. Bu konuda bir tavzihte bulunmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Somuncuoğ-
lu, meseleyi şöylece açıklayayım ben izin verirseniz... 
(MHP sıralarından gürültüler) 

Zatiâliniz... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Özel kalem mü

dürün bile orada... 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Böyle konuşa

maz. 
BAŞKAN — Sayın Dağdaş rica ediyorum. Efen

dim siz sakin oturun. Lütfediniz, göreceksiniz va
racağım sonuç doğru olacaktır. 

Zatiâliniz konuşmanızda... (MHP ve AP sırala
rından gürültüler) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) Otur kö
pek. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) - Köpek 
sensin. 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum. 
Zatiâliniz konuşmanızda, aynen; diğer 3 maktu

lün... 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben başkalarına 

benzemem. Ona göre. 
BAŞKAN — . . .Evlerini Sayın Bakanın ziyaret 

ettiğini ve Sayın Rahmetli Fendoglu'nun evini... 
MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Muhatap 

almayın şu itleri Sayın Başkan. 

BAŞKAN — . . .Ve ailesini Sayın Bakanın ziya
ret etmediğini ifade etmediniz mi? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Ettim. 
Yalnız... 

BAŞKAN — Ettiniz, ettiniz. Sayın Bakanda 
diyor ki, «Ben bunların ikisini de ziyaret ettim.» Ne
dir bunun adı rica ediyorum? 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Demedi, 
demedi. «İkisini de ziyaret ettim» diye söylemedî  
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BAŞKAN — Size söz vermiyorum, rica ederim. 

SADÎ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Şimdiye 
kadar benim tavzihim biterdi eğer söz verseydiniz. 
(MHP sıralarından gürültüler, AP sıralarından sıra 
kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım... (MHP sıra
larından «söylemedi» sesleri, gürültüler) 

M. KUBİLÂY ÎMER (Konya) — Galiz elfaz 
var mı yok mu?.. 

BAŞKAN — Efendim... 
Sayın îmer de gayet iyi bilir ki doğrudur. 

M. KUBİLÂY ÎMER (Konya) — Galiz elfaz 
var mı yok mu Sayın Başkan? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin tüm üyeleri bilir 
ki, bu kürsüde konuşmanın bir üslûbu vardır, bir 
biçimi vardır. Zaman zaman arkadaşlarımız maa
lesef bu tür deyimleri kullanmaktadırlar. Ben de 
üzüldüm. Teşekkür ederim. (AP sıralarından gü
rültüler) 

Değerli arkadaşlarım, bu konuda yaptığımız gö
rüşmeler son bulmuştur. 

Genel Görüşme açılma istemini Yüce Heyetin 
onayına sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... îstem reddedilmiştir efendim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

1. — S/7 esas numaralı Genel Görüşme Önergesi 
üzerindeki görüşmelerin bitiminde, gündemdeki di
ğer konuların gelecek birleşime ertelenmesine dair Da
nışma Kurulu önerisi. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bir Danışma 
Kurulu önerisi Var, okutuyorum: 

Danışma Kurulu Önerisi 
No. : 27 

Gündemin 1 nci sırasında yer alan, 8/7 esas nu
maralı Genel Görüşme önergesi üzerindeki görüşme
lerin bitiminde; gündemdeki diğer konuların gelecek 
birleşime ertelenmesi önerilmiştir. 

Cahit Karaka$ CHP Grupu Başjkanvekiii 
Millet Meclisi Başkanı Altan Öymen 

AP Grupu Başkanvekili MSP Grupu Görevüsi 
Bsat Kıratlıoğlu iŞener Battal 

MHP Grupu Başkanvekili 
Faruk Demirtola' 

iBAŞKAN — Okunan öneriyi Yüce Heyetin ona^ 
yına sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, aldığınız karar uyarınca gün
demdeki konuları sırasıyla görüşmek için 21.11.1978 
Salı günü saat l5.0Cftte toplanmak üzere birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanına Saati : 17.57 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARİ 

1. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Hü
kümet üyelerinin dış seyahatlerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Yerel Yönetim Bakanı 
Mahmut Özdemir'in yazılı cevabı. (7/244) (*) 

{*) Not : 19.9.1978 tarihli 166 ncı Birleşim Tuta
nak Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevaptır. (7/244) j 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda sorularımın Sayın Başbakanca yazılı olarak 

cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz ederim^ 

«.5,1978 

Antalya Milletveklü 
İhsan AtaöV 
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1. Ecevit Hükümeti kurulduğu günden lüı.5.1978 
tarihine kadaı Hükümet üyelerinden kimler hangi 
yabancı ülkelere ne gaye ile seyahat yapmışlardır? 

2. Her bakana ne kadar devlet görevlisi refakat 
etmiştir? Bu görevlilerin isim ve sıfatları nedir? 

3. Bu seyahatlerde bakanlar ve görevliler için ta
hakkuk ettirilen yoluk ne kadardır? 

4. Her heyet hangi devlette ne kadar zaman kain, 
mıştır? 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 7.8.1978 
Personel ve Sosyal işler 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : PER : 226 

IKonu : Antalya 'Milletvekili İhsan Ata
öv'ün soru önergesi Hk. 

TBMM Başkanlığı 
ı(Genel Sekreterliğine) 

İlgi : Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 8.5.1978 
tarihli soru önergesi. 

İlgi soru önergesinin Yerel Yönetim Bakanını 
ilgilendiren cevapları aşağıya aktarılmıştır. 

Arz ederim. 
Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 

Iİ. Yerel Yönetim Bakanı Mahmult Özdemir, 30 
Ocak 1977-1 Şubat 1978 tarihleri arasında «Avrupa 
Konseyi Bölge Sorunları Konferansı» na, İmar ve İs
kân Bakanı Ahmet Karaaslan, Kültür Bakanı Doç. 
Dr. Ahmet Taner Kışlalı ile birlikte katılmış olup, 
belirtilen tarihe kadar başkaca yurt dışına çıkmamış
lardır. 

2. Yerel Yönetim Bakanına «Müsteşar Yardımcı
sı Erdem Aral refakat etmiştir, 

3. Bakanın bu seyahati için 4011,90 Fransız Frangı 
karşılığı 10 328.83 TL. masraf edilmiştir. 

4. Yerel Yönetim Bakanı ve beraberindeki heyet 
Fransa'da gidiş-dönüş dahil (3) gün kalmışlardır. 

2. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, Antal
ya Gazipaşa Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sorusu ve İçişleri Bakanı yerine Yerel Yö
netim Bakanı Mahmut Özdemir in yazılı cevabı. 
(7/259) 

18 . 5 . 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz 
ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1 i Gazipaşa Belediye Başkanı Bekir Akyol'uin gö
revini kötüye kullandığı, suiistimal yaptığı hususunda 
vatandaşlardan yapılmış şikâyetler var mıdır? Bu şi
kâyetler ne zaman yapılmış, şu ana kadar ne mua
mele görmüştür? 

2ı İdari yönden yaptığı usulsüz işlemler için ne 
işlemllei' yapılmıştır? 

13, İlçe kaymakamlığı, savcılık ve vilayet maka
mı ile Bakanlığınıza 1609 sayılı Yasaya aykırı davra
nışlar konusunda yapılan ihbar sonuçlan ne zaman 
alınacaktır? 

TC 
Yerel Yönetim Bakanlığı 31.7.1978 
Personel ve Sosyal İşler 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 521-78-302-3/17722 

Konu : İhsan Ataöv'ün yazık soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24.5.1978 günlü ve Genel Sekreterlik Kanun

lar Md. 7/259 1869/10389 sayılı yazfttfz. 

Antalya Milletvekili Sayın İhsan Ataöv tarafın
dan makamınıza sunulup gereği için İçişleri Bakan
lığınca Bakanlığımıza intikal ettirilen ve Gazipaşa Be
lediye Başkanı Bekir Akyol'un kanunsuz iş ve işlem
ler yaptığına ilişkin ihbar ve şikâyeti kapsayan yazılı 
soru önergesi ile ilgili olarak Antalya Valiliğinden 
alınan yazıda; Konunun tetkik ve tahkiki için An
talya Vali Muavini Ali İhsan Yildırım'ın görevlen
dirildiği ancak, konumun henüz sonuçlanmadığı belir
tilmektedir. 

Sonuç alındığında makamımıza ayrıca bilgi sunu
lacaktır. 

Arz ederim. 
.Mahmut Özdemir 

Yerel Yönetim Bakanı 
3. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'in, Antal

ya - Burdur - Tefenni karayolu yapımına ilişkin so-
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rusu ve Bayındırlık Bakam Şerafettin Elçi'nin yazılı 
cevabı. (7/324) 

MMet Meclisi Başkanlığma 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda tavas
sutunuzu rica ederim. 29.8.1978 

Burdur Milletvekili 
Ahmet Sayın 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdür
lüğünce Antalya - Burdur - Tefenni Devlet yolunun 
Burdur geçişi 1973 yılında 80 b. olarak planlanmış 
ve 22.3.1973 gün ve 1566 sayılı İmar ve iskân Bakan
lığı yazıları ile tasdik edilmiştir. Bu tasdik üzerine 
6830 sayılı Kanuna göre kamulaştırma işlemine baş
lanmıştır. Kamulaştırma işlemi epey ilerlemiş, hatta 
bitmek üzeredir. Hal böyle iken; 

1. Halk arasında kamulaştırma işlemimden vazge
çildiği, yolun iptal edildiği söylenmektedir. Bu söylen
tiler doğru mudur? 

2. Doğru ise ipat gerekçesi nedir? 

3. OBu güzergâhın tespitinde kaç kişi çalışmış, ne 
kadar ücret ödenmiştir? Güzergâh tespiti Devlete kaça 
malolmuştur? 

4< Durdurma işlemine kadar takdir komisyonu 
üyelerine ödenen para ne kadardır? 

(5. Bugüne kadar istimlâk bedeli olarak kaç kişi
ye ne kadar para ödenmiştir? 

6. '1978 yılı uygulama planında, bu işe 15 milyon 
TL. ayrılmıştır. Bu ödenek nereye sarf edilecektir? 

7. Bu uygulamadan vazgeçilmesinden dolayı Dev
letin zararı ne kadardır? (Personel, ödenen bedellerin' 
faizi, para değeri düşüş yönünden) 

ı8.; Bu projeyi planlayıp gerçekleştirmeye çalışa
rak, Devleti zarara sokanlar hakkında herhangi bir 
işlem yapılacak mıdır? 

TC 
Bayındırlık Bakanlığı 24.10.1978 

Karayolları Genel 
Müdürlüğü 

Et. Pr. D. Bşk. 
Kam. F. H, Md. 

Sayı : 676-13 Burdur 3856 

Konu : Antalya - Burdur - Tefenni Dev
let yolunun Burdur geçişi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sekreterlik, Kanunlar Müdürlüğünün 

2 Ekim 1978 gün ve 7/324-2291/13318 sayılı yazısı. 
İlgideki yazınız ekinde gönderilen Burdur Millet

vekili Sn. Ahmet Sayın'ın Antalya - Burdur - Tefenni 
Devlet yolunun Burdur geçişi ile ilgili olarak yazılı 
cevaplandırılmasını istediği konular aşağıda madde 
madde cevaplandırılmıştır. 

1. - 2.) Antalya - Burdur - Tefenni Devlet yolunun 
Burdur geçişime ait projeden tam olarak vazgeçilmiş 
değildir.. Bu projenin 119+190 .. 11,9+ 685.91 Geri/ 
0+216.45 İleri —2+361.49 Km.ler arası aynen uygu
lanmakta, ancak, 2+361.49—10+515.50 Km.'ler ara
sı ekonomik bulunmadığı için uygulamaktan vazgeçil
miştir. Uygulanmasından vazgeçilen bu kısmın yerine 
2+361.49 Km.'den itibaren Burdur İmar planında 
mevcut olan ve halen işleyen Tefenni yolu yapılacak
tır, 

Kamulaştırma şeridi her iki kesimde de 35 m. ola
rak tutulmaktadır. Çünkü mevcut imar planında da 

35 m.'dir. 
Bu güzergâhın iptal edilen kesimi de dahil yol 

genişliği 35 m.'den 80 m.'ye çıkartılacağı düşüncesi 
ile kamulaştırma işlemleri başlangıçta 80 m. üzerin-̂  
den yürütülmüş ancak, imar planında değişiklik ger
çekleşmediği için bu işlemlerden vazgeçilmiştir. 

3* iPür Emanet sistemi ile etütleri yapıldığı için 
ayrıca bir harcama yapılmamıştır. Ayrıca, bütün yatı
rım işlerinde etüt çalışmalarının amacı; en ekonomik 
şeklin bulunmasıdır. 
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4, ıSöz konusu yol için (yukarıdaki Km.'ler arası) 
Kıymet Takdir Komisyon Üyelerine toplam olarak 
28 50IQ,'QO TL.'sı ücret ödenmiştir. 

5. Gene aynı Km.'ler için toplam kamulaştırma 
bedeli olarak 30 081 648,00 TL.'sı ödenmiştir. An
cak, kamulaştırmadan 6830-122 sayılı Yasanın 22 nci 
maddesi uyarınca vazgeçildiği için şimdiye kadar bu 
bedelin 1 866 279,00 TL.'sı mal sahiplerince İdare
mize iade edilmiştir, tade işlemi devam etmektedir. 

!6v Programdaki ödenek yukarıda sözü edildiği gi
tti devam edecek olan güzergâha sarf edilecektir. 

7. 1-2 nci maddelerde açıklandığı gibi Devletin 
asıl zararı vazgeçilen kısmın yapımında ısrar edilsey-< 
di olacaktı. Oysa, vazgecdlmekle bir nevi savurganlık 
önlenmiş, ekonomik ve teknik yol yapımı sağlanmış
tır. 

18. [Yukarıda belirtilen son seçenekle savurganlık 
önlenmiş, trafik gelişme kapasitesine uygun, ekono
mik ve teknik yol yapımı sağlanmış olacağından her
hangi bir soruşturmaya gerek duyulmamıştır., 

Durumu bilgilerinize arz edenim. 
Şerafettin Elçi 

Bayındırlık Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
6 NCI BİRLEŞİM 

16,11.1978 Perşembe 

Saat : 15,00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Meclis Araştırması önergesi. 
'2. — Genel Görüşme önergeleri 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlü ve 10 
arkadaşının, Malatya olaylarında Başbakan ve içiş
leri Bakamnın tutumu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme aşılmasına ilişkin öner
gesi. (8/7) 

2. — 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 Meçlisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişldn önergesi. (10/25) 

3. — 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) 

4. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 
14 arkadaşının, Taksim Alanında yapılan 1 Mayıs 
gösterileri konusunda Anayasanın 88 nci. Millet 

-Meclisi > İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca fedrş Meclis Araştırması açılmasına iMşkıkı öner
gesi. (10/26) 

5. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy ve 9 ar
kadaşıma, anarşik olayların gerçek nedenleri (ile alı
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88 
nci, Mökt.Mecisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarırjicîa bir >Meeis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/27) 

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

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

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

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

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

11. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 9 ar
kadaşının, Konya Milletvekili Mustafa Üstündağ'ın 
Bakanlığı zamanında yakınlarına Kıbrıs'ta men-



faat sağladığı iddialarını saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

12. — 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 noü maddeleri uyarımca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/33) 

13. — İstanbul MMeitvekili 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) 

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

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

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

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

:18. — Milli Selâmet Partisi Millet Meclisi Grupu 
Başkanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, 
hububat fiyatları ve destekleme alımları konusun
da Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 

100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

ıl9, — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin Hakkâri yöresinde çarpışan ya
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 10O ve 101 nci 
madkieleri uyarınca bir Genel Görüşme acıkmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

20. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, ilaç yokluğu konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 noü madkieleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/39) 

21. — İstanbul Milletvekilli Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisli 
İçtüzüğünün 102 ve 103 noü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına iişkin önergesi (10/40) 

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

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

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

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

26. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin ve 9 ar
kadaşının, Milli Eğitim Bakanının Balıkesir Necati 
Eğitim Enstitüsü ile ilgili tutum ve davranışları hak
kında Anayasanın 88 nci, Mİlet Meclisi İçtüzüğünün 



102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması 'açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

27. — 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 iç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/46) 

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

'2(9. — 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 içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/48) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kocaeli Milletvekili Kenan Akman'in, 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. — izmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, basın 
toplantısında yaptığı açıklamalara ilişkin Başbakan 
dan sözlü soru önergesi. (6/25) 

4. — tzmir Milletvekili Zeki Efeoğlu'nun, Bakan 
lık 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 içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/30) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, gö 
revdea alman genel müdürlere ilişkin Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/31) 

7. — Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın. 
anarşik olayların önlenmesinde polis yerine askeri 

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

birliklerin kullanılmasına ilişkin içişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

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

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

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

11. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
polis dernekleri üyesi emniyet görevlilerinin tayinle
rine ilişkin içişleri Bakamndan sözlü soru önergesi. 
(6/36) 

12. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, istan
bul valisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/37) 

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

14. — istanbul Milletvekili Turan Kocal'in, bazı 
derneklerin yayınladıkları bildiriye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/40) 

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

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

17. — Mardin Milletvekili Abdül'kadir 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
nından sözlü soru önergesi. (6/45) 

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

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

21. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Diya
net işleri Başkanlığında görevden alınan müfettişlere 
Mşkin 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. — Mug4a Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
DÎSK'in yapacağı 1 Mayıs gösterilerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/62) 

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

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

27. — Diyarbakır Milletvekili M. Yaşar Göçmen' 
in, Bakanlıkta çalışan 'bazı memurlara baskı yapıldığı 
iddiasına Miskin 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 Valisine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/67) 

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

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

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

33. — Malatya Milletvekili Mehmet Recai Kutan' 
m, 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 liş emniyetine ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/73) 

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

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

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

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

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

41. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
yındırlık Bakanının demecine 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 Yılmaz'ın, orta de
receli okullardan ahlak 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 derslerinin kaldırılacağı id-



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 Buldanlı'nın, 
Başbakanla ilgili radyo ve televizyon yayınlarına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi. (6/89) 

52. — Mardin Milletvekili Abdüikadir Timurağa-
oğlu'nun, bazı müzelerin cami hafine 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 Buldanlı'nın, 
Kültür Bakanlığının «Seçme Kuruluna» seçilen kişi
lere ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/92) 

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

56. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Be
den Terbiyesinde görevli bir kişiye ilişkin Gençlik ve 
Spor Bakanından 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 Başoğhı'nun, 
poîis derneklerine üişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

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

60. — Mardin Milletvekili Abdüikadir Timurağa-
oğlu'nun, Mardin iline bağlı ilçelerin sağlık hizmet
lerine ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü 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, -yy 
vin - Şavşat kazasında meydana gelen olaylara iliş
kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/102) 

64. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
Bayındırlık Bakanlığında çalışanı 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 ile ilgili 
beyanma ilişkin Bayındırlık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/104) 

66. — Sivas Milletvekili Tevfik Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin İçişleri 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 İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/107) 

69. — Elazığ Milletvekili Rasim Küçükel'in, Ela
zığ'da meydana gelen olaylara ilişkin İçişleri 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 Abdüikadir 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. (6/1,11) 

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

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

75. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bele
diyelere yapılan yardımlara İlişkin 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 Ordııevinde 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 içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/117) 

79. — îstanbul 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 alınan 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 Eşrefoğlu'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) 

85. — «Konya Milletvekili Şener Battal'ın, haşhaş 
ekiminin kısıtlanması kararına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/124) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER 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 38'de kayıtlı Osman oğlu Zelitoa'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
m ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

3. — Yalvaç ilçesi. Debbağlar Mahallesi. Hane 21 
de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1.2.1956 doğumlu Hüseyin Çaylfmn, 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, tsmetiye 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 ncü 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 Başbakanlık 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 Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

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

9. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge-
çiai 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici 1/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine bir fıkrn ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
lının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

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



11. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının. Ticaret ve Sanayi Odaları. 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odalan, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Biriîği 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 s 2 . 1978) 

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

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

15. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nei 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 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/338) (S. Sa
yısı : 61) (Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 

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

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 teküfi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3 . 1978) 

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

20. — Maliye eski Bakanı Mesut Erez'in, Dilekçe 
Karma Komisyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 
tarih ve 8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sa
yılı Hicriye İlker'e ait Karaim 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 s 1978) 

21. — Milli Savunma eski Bakanı llharni Sancar' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair Di
lekçe Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/9; 
C. Senatosu : 4/166) (M. Meclisd S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 24 . 4 . 1978) 

22. — Konya Milletvekili Şener Battal ile İstan
bul Milletvekili Süleyman Arif Emre'nin, 1 Mart 1926 
tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 426, 427 
ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın aym Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı ; 79) (Dağıtma tarihî : 
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 : 2/126) (M. Meclîsi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 .1978) 

24. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun tekffii ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/10)6) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 26 . 4 . 1978) 

25. — Nuri Sayın'ın, özel affına dair kanun teklifi
nin Millet Meclisince reddedilen metni hakkında C. 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca ka
bul edilen metne dair M. Meclisi Adalet Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 2/348; C. Senatosu : 2/127) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 7'ye l 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 tarihi : 10 . 5 . 1978) 

27. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile An
kara Milletvekili Semih Eryüdız'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. (2/394) (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: 18 . 5 . 1978) 

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

30. — 1475 sayılı tş Kanununa bir madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ile Ankara Milletvekili 
Semih Eryıldız ve Sivas Milletvekili Azimet Köylü-
oğlu'nun, aynı Kanuna bir madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 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
rihli : 7 . 6 . 1978) 

32. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, a i t : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Mehmet 
oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
7 . 6 , 1978) 

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 Kaçakçdığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7. 6 .1978) 

34. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adakıt Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 
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 tasıarısı 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 tasamı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14.6.1978) 

38. — İsmail Niyazi Aksoy'un özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Kornassyonu rapora, (1/139) 
(S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi : 14,6.1978) 



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

40. — Kütahya Milletvekili Nizamettin Çoban ile 
34 arkadaşının, 20 - 21 Mayı» 1963 olayları dolayı
sıyla Harp Okulundaki öğrenimlerini tamamlaya-
mayarak ayrılan askeri öğrencilerin okulda geçen sü
relerinin borçlanmaksızın fü'li hizmet sürelerine ila
vesi hakkında kanun teklifi ve Müh' Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (2/533) (S. Sayısı : 126) 
(Dağıtma tarihi: 15 . 6 . 1978) 

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

42. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı 'âe Ankara Mil 
letvefcili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi ve içimleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19. 6.197*) 

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

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

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

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

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

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

48. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/330) (S. Sa
yısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27.6,1978) 

49. — Urfa Miİletvekiü 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) 

5a — 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 sayıîı 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 t. Hakkı Köylüoğlu ile 6 arkadaşının aynı 
kanunu değiştiren kanun teklifleri, Yozgat Milletve
kili Mevlüt Güngör Erdinç, C. Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sanibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa "Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri. Ana
yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sf/ıştay raportör ve 
savcılarının maaş Ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S. Sayısı : 141) 
(Dağıtma tariki : 27. 6.1978) 

X 53. — C. Senatosu İdare amirlerinin, 1978 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik-
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve Bütçe Kar-



ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 2/609; C. Senatosu : 2/134) (M. Meclîsi 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 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkim Baş-
bakaolık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet kornıisıyonila'-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayışa : 153) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

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

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

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

69. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasanına dokunulmazlığınım kaU'dıırıtaıaısına ilişkin Baş-, 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet kornıisyoolıai-
rındiam. kurulu Karma Komisıyom raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

70. — İsparta Milletvekili Süleyman DemireFin 
yasama dokunulmazlığının kıaldlırıllmaısınıa ilişkim Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komdsyonia-
rındam kurulu Karma Komisıyom raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

71. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldıolmasına ilişkin Baş-



bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet kcrnıâsıyonla-
rın/dan kurulu Karmıa Komisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayıısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

72. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya
sama dokiMiutoııazılığıni'n kaHdıriiknasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
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
dan kurulu Karma Komisyonu raporu. (3/183) (S. Sa
yısı : 163) (Dağıtma tariki : 20 . 9 . 1978) 

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

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

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

78. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in yasa
ma* dokunulmazlığının (kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/192) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi >20 * 9 . 1978) 

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

80. — Denizli Milletvekili Ömer ihsan Paköz'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/195) (S. 
Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

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

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

84. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/160) (S. Sa
yısı : 173) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

85. — Samsun Milletvekili Mustafa Dağıstanlı'nm 
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
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/161)' 
(S. Sayısı : 175) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

88. — Zonguldak Milletvekili Bülent Eceviıt'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, Milletvekilli Süleyman Demirel'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 Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başj 

bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/166) 
(S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 
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91. — 2̂ ongplidaîk, Milletvekili' Bülent Ecevit'in 

yasama dokunulmazlığının kaldırılmasıta ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi, ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larından Kurulu jKanma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

92. — Sivas Miletvekili AM Güübüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihî : 20.9.1978 

93. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'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 Muslin (Müsldhiıtdiın) 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 Necmettin 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. — izmir Milletvekilli Yüksel Çakmur'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 Milletvekili Mikâil Ar/demir'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. — istanbul Milletvekili Cengiz Özyalçın'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 Ecemiş'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) 

ICO. — Samsun Milletvekili İbrahim Etheım Ez-
gü'nün yaşama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihî : 20 . 9 . 1978) 

101. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
dol'un yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/180) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

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

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

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

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

107. — Tokat Mülletvekili Cevaıt Atdgan'ın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/130) 
(S. Sayısı : 195) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

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

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

110. — Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'un ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis-
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yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/135) (S. Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 20.9,1978) 

111. — tçel Milletvekili Nazım Baş'ın 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 Miletvetoil Hasan Oerit'in yasaana 
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) 

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

114. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Akdoğan'ın 
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 Milletvekili Rasim KüçülkeFin ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/144) (S. Sayısı : 204) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

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

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

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

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

120. — Konya Milletvekili Necmettin Erbalkan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş

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 Saidi Sömuncuoğlü'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 Mildtvekiİi Mehmet 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. — Kon/ya MMetvdkili 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 Milletvekili Semih Enyidız'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 YıMı-
rım'm yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık 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 Komisyon raporu, (3/277) (S. 
Sayısı : 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) pağıtma tarihi : 20.9.1978) 



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. — tçel 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. — İzmir 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. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in 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 Milletvekilli 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 tarihi : 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) 

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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yonlarmdan Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

140. — İzmir 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 İlhan Aytekin'in ya
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S, Sayısı: 
230) (Dağıtma tarfflıi: 20 . 9 . 1978) 

142. — Balıkesir Milletvekili İlhan 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 Milletvekilli İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/108) (S. Sayısı: 232) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 . 1978) 

144. — Aydın Milletvekili Behiç Tozkoparan'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) pağıtma 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. Sayısi : 235) (Dağıtkna tarihi : 20 . 9 . 19/8) 

147. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/116) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 
„ 148. — Bursa Milletvekilli Kasım önadım'ın ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

149. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın ya
sama dokunulmazlığının kaMırılmasma iMşkin Baş-
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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 
Başhakanlıfc tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma, tarihi : 2Q.9.1978) 

151. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/122) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — Zonguldak Milletvekili 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 : 20,9.1978) 

153. — izmir Milletvekili Ali Naili Erdem'in, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/125) (S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

154. — Baha Altuğ Altınay'ın özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. (1/155) 
(S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

155. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'm 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aym 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 Oımhuriyeti 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. (1/1.15)' 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti HüMimeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında Trakya Hududu
nun İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol 'ûe 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 tarihinde Trabteıgarp'ta 
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, îmar, 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'nm, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve 'ayını Kanunun ek 
geçici ikinci maddiasinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi
ne ve aynı Kamunun 8 ndi maddesfirain tadiline müte
dair kanun tekHifi ve Bayındâfliık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporlara, (2/192) (S. Sa
yısı : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

161. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kımda Kanunun başlıığı öe 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve ıbir ek madde ve bir geçidi madde eklenmesine dair 
kanun tasansı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağıtana tarihli : 
20 . 9 . 1978) 

X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
İmzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübya 
Arap Halk Sosyalist CemahMyesd Arasmda Türkiye -
Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
Hakkında Anlaşmanın Onayl'anmasmım Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dış/işleri komisyonları rapor
ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtana tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ÜBe Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Uiaş-
turmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporlara. (1/117) (S. Sayışa : 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 




