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kin Başbakan ve Milli Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/168) 
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nci maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/20) 
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sıkıyönetim kararı alınmasından sonra yaptığı tebrik 
dolayısıyla söz almış bulunuyorum. 

Sayın üyeler, yeryüzünde İngiltere diye bir ülke 
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YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Bu ülke
nin diplomasiyi çok iyi yürüttüğü iddia edilir. Bu ül
kenin güçlü istihbarat kuruluşlarının olduğu bilinir. 
Lavvrence - ingiliz Kemal mücadelesini İngiliz Ke
mal'in anılarından okumuştum. 

Düşündüm, Filistin Cephesinde, Yemen Cephesin
de, Musul Cephesinde kaybettiğimiz ecdatlarımızı; 
düşündüm, ingiltere'nin Filistin Cephesinde yaptığı 
oyunları; düşündüm, Avrupa Ekonomik Topluluğun
da tekstil mallarımıza koyduğu ambargoyu ve düşün
düm, Kıbrıs Barış Harekâtında Ecevit'i engellemek 
isteyen ingiltere'nin tutumunu. 

'Kraliçenin güçlü ülkesi ingiltere'nin içine düştüğü 
durumu da düşünüyorum şimdi. Birleşmiş Milletler 
verilerine göre, İngiltere artık sıradan bir devlet du
rumuna düşmüştür, işte bu sıradan devletin Büyük 
Elçisi, 537 milletvekili ve senatörün sıkıyönetim için 
aldığı karardan dolayı Demirel'i tebrik ediyor. 

Evet, 26 Aralık 1978 günü, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmesi karar 
altına almıyor. jBu karar, Türk Ulusu adına yasama 
görevini yapan 537 üye tarafından alınıyor. Bu kararın 
alınmasından hemen sonra, Büyükelçi, Demirel'i kut
luyor. ingiliz Büyükelçisinin, Demirel'i tebrikinden ne 
murat ettiğini bilemiyorum ama, bildiğim bir şey 
varsa, o da milliyetçi Demirel'in gayri millilerle ne 
denli bütünlük içerisinde olduğudur. (AP sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bor, lütfen mevzuun dışına 
çıkmayın, bir de süreniz dolmak üzeredir, (AP sıra
larından,» Sözünü geri al» sesleri.) 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Sayın Baş
kan, sözümü geri alacak bir şey yok; «gayri milli» de
dim, evet ingiliz 'Büyükelçisi milli bütünlük içinde 
mütalaa edilemez ki, ta'bii gayri milli. 

BAŞKAN —•• Konuşmanızı lütfen toparlayın, müd
detiniz dolmuştur. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Ben ister
dim ki, bu kutlama yapılırken Demirel şu cevabı ver
meli idi: «Bu bizim iç sorunumuzdur.» Bunu bekler
dik kendilerinden. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Senden mi icazet 
alacaktı? 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, müdaha
le etmeyin hatip konuşsun. Sayın Hun, lütfen mü
dahale etmeyin. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Demirel 
suçüstü yakalanmıştır sayın üyeler. (AP sıralarından 
gürültüler.) Bir yıldan beri içine sindiremediği, Cum

huriyet Halk Partisini yıkma konusunda dış güçlerle 
işbirliğine girdiğinin kanıtıdır bu tip tebrik olayı. (AP 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Bor, son cümlenizi söyleyiniz, 
müddediniz dolmuştur. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — ingiltere' 
nin, Milli Mücadele yıllarında, maşalığını yapan Yu
nanistan aracılığı ile Türkiye'yi bölmek ve emperya
list emellerine alet etmek istediğini hepiniz biliyorsu
nuz. Lozan'da aynı oyunu başka bir maske altında da 
yürütmek istemiştir. Kıbrıs Barış Harekâtında çirkin 
yüzünü bütün açıklığıyla ortaya koymuştur. 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin sayın 
hatip, sözünüzü kesmek zorunda bırakmayın beni. 
(AP sıralarından gürültüler.) 

Müdahale etmeyin lütfen. 
YILMAZ CEMAL 'BOR (Devamla) — Bu ne ül

ke ki.... 
GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, sö

zünü geri alsın. 
'BAŞKAN — Sayın Hun, müdahale etmeyin de 

lafını bitirsin. 
YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Bu ne in

giltere ki, Milli Mücadele de Mustafa Kemal'in Lo
zan da inönü'nün, Kıbrıs Barış Harekâtında Ecevit'in 
Verdiği dersin halen kendisine yetmediği anlaşılıyor. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Bor, 
sözünüzü keseceğim. 

YILMAZ CEMAL BOR (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

Büyükelçi, içişlerimize karışma cüretini göstermiş
tir. Bunun hesabını Dışişleri Bakanlığı sormak zorun
dadır. Aksi takdirde AP'lilere şu suali sormak zorun
da kalacağım. Acaba, son Gensoruyu da ingiliz Bü
yükelçisiyle birlikte mi hazırladınız? 

Saygılarımla. (AP sıralarından gürültüler.) 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kıratlıoğlu. (Gürültü

ler.) 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan... 
BAŞKAN — Lütfen, lütfen müsaade edin konuş

mayı dinleyelim. 
Buyurun. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan; Cumhuriyet Halk Partili milletvekili, hem Genel 
'Başkanımızı tezyif eden, hem de AP Grubunu tezyif 
eden apaçık bir konuşma' yapmıştır. Bunu cevaplan-
dırabilm'ek için AP Grubu adına söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı izahatta bu
lunsun, ondan sonra. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (Es

kişehir) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; 

Sıkıyönetim kararının alınmasından sonra fngiliz 
Büyükelçisinin kulislerde bir parti lideriyle el sıkışma
sı ve o kuliste bazı faaliyetlerde bulunmasını gazete 
haberlerinden öğrendikten sonra, ilgili Siyasi İşler Ge
nel Sekreterine talimat verdim, Büyükelçi açıklama 
yapmak, izahat vermek üzere Dışişleri Bakanlığına bu
gün çağırılacaktır. 

Bildiğiniz üzere, bir büyükelçinin A veya B par
tisiyle yakından ilişkide bulunması, o ülkenin, görevli 
bulunduğu ülkenin içişlerine şu veya bu yönde karış
ması ne devletler hukuku kurallarına, ne uluslararası 
mucamele ilkelerine, ne de iki ülke arasındaki... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Norveç'te ne arıyor
dunuz? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin, lütfen. 
DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De

vamla) — ... İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerine 
sığmaz efendim.... 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Norvetç'te ne arı
yordunuz, Norveç'te? 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, lütfen oturun yerini
ze. Lütfen yerinize oturun Sayın Dağdaş. (AP sıra
larından gürültüler.) 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Sayın Başkan; hatip Cumhuriyet Halk Partisini 
mi, Hükümeti mi temsil ediyor? 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Hangi parti olursa olsun efendim. 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 
— Halk Partisini temsilen mi? 

BAŞKAN — Sayın Kavurmacıoğlu, lütfen otu
run. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Çünkü bu tür ilişkilerde... (CHP ile AP 
sıraları arasında gürültüler).... bu tür ilişkilerde... (AP 
ile CHP sıraları arasında gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, konuşmaları takip etme im
kânı bırakmıyorsunuz, lütfen gürültü yapmayın. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — ... İçişlerimizi, egemenliğimizin... (AP ile 
CHP sıraları arasında gürültüler.) 

BAŞKAN — Lütfen oturun. (Gürültüler.) Konuş
maları takip etme imkânı olmuyor, lütfen susun. Su
sun, lütfen susun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Egemenliğimizi ve içişlerimizi.... 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Eşekleri 
sustur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — O şekilde konuşma yapamazsınız. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Sayın 
Başkan, sözünü geri alsın. (CHP ile AP sıralan ara
sında gürültüler.) 

'BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen, o şekilde Bü
yük Millet Meclisin'de konuşma yapamazsınız; o şe
kilde kelime sarf edemezisiniz. Lütfen oturun yerinize. 
(CHP ile AP sıraları arasında ayağa kalkmalar ve gü
rültüler.) Oturun lütfen. 

Sayın Sarıoğlu 
Sayın İdare Amirleri lütfen müdahale edin. 
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — «Eşek

leri susturun» dedi, sözünü geri aldırın. 
ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Sayın 

Başkan, gereğini yapın efendim. 
BAŞKAN — Evet, (Gürültüler.) 
Devam edin Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Millet Meclisinin değerli üyeleri; Millet 
Meclisinin, herhangi bir devletin Türkiye'nin içişlerine 
karışmaması konusunda gereken hassasiyeti göstere
ceğine eminim. Bu açıdan ben gerekeni yapmış ve il
gili Büyükelçiden izahat istemiş bulunuyorum. (AP 
sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen susun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI GÜNDÜZ ÖKÇÜN (De
vamla) — Bu izahata göre Hükümetimiz gereken iş
lemi yapacaktır. 

Hepinize saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi siz sataşmadan dolayı, Genel Başkanınıza 

sataşıldığı için söz istiyorsunuz. (Gürültüler.) 
Efendim, müsaade edin dinleyelim hatibi. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş

kan, Genel Başkanımız Adalet Partisi Millet Meclisi 
Grubunun da başkanıdır ve Adalet Partisinin hükmi 
şahsiyetini temsil eder. 

İMadde 1. — Genel Başkana yapılan sataşma, bun
dan dolayı Adalet Parti Grubunu ilzam eder. 

2. Adalet Partisi Grubuna da ayrıca «Siz böyle 
bir durum içinde misiniz?» diye soru tevcih ederek, bi
zi alenen bu durum itibariyle açıklamaya da davet et
mişlerdir. Dolayısıyla hem Genel Başkanımızın şah-
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sına, hem de Grubumuza burada tezyif edici cümle
ler kullanılmıştır. Lütfen söz hakkımızı verin Sayın 
Başkan. 

•BAŞKAN — Buyurunuz efendim. {AP sıraların
dan alkışlar.) 

ESAT KIRATLIOĞLU (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım; 

•Burada Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili 
kelimenin tam manasıyla fevkalade üzücü ve talihsiz 
bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmanın üzerine Sa* 
yın Dışişleri Bakanı çıkmıştır, aynı talihsiz konuşma
yı Hükümet adına da destekleyici ve o derece talihsiz 
ve doğru olmayan bir konuşma yapmıştır. (AP sırala
rından gürültüler.) 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Alçakça. 
BAŞKAN T— Sayın Hun, müsaade edin hatibi din

leyelim; sizi mi dinleyeceğiz devamlı, müsaade ediniz 
efendim. 

•Buyurunuz efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Bugün aca
ba Millet Meclisinin kürsüsünde mürettep bir olayla 
karşı karşıya mı bulunuyoruz? Yani, Adalet Partisi
nin memleketseverîik meselelerinde göstermiş olduğu 
anlayışı tezyif edici bir tutum içerisine girerek değer
lendirmek yolunda mı bulunuyorsunuz? 

Değerli arkadaşlarım; İngiliz Büyükelçisinin kulis
te Adalet Partsi Genel Başkanıyla tesadüf edip gö
rüşmesi ve elini sıkması sırasında, acaba bu arka
daş onların yanında mı idi de konuşulanları duydu? 

'Bir ikincisi: Bir Büyükelçiyle ister Meclisin kuli
sinde ister Meclisin dışında Muhalefet Partisinin Ge
nel Başkanının konuşması; Cumhuriyet Halk Partisi
nin memleketseverîik anlayışıyla acaba neden bağ
daşmaz hale gelmiştir? (CHP sıralarından gürültüler.) 

Üçüncüsü: Acaba Cumhuriyet Halk Partisi her ta
rafa koymaya arzu ettiği ambargoyu, Adalet Partisi
nin Genel Başkanının dış işleri mevzuu itibariyle bir
takım büyükelçilerin üzerinde konuşmasına da mı 
koymak istiyor? 

Bunun ötesinde memleketseverîik meselesinde, hiç
bir arkadaş, Adalet Partisinin Genel Başkanı veyahut 
da Adalet Partisine rey vermiş yahut da Adalet Par
tisini burada temsil etme durumunda bulunan millet
vekilleriyle memleketseverîik bakımından hiçbir za
man yarışmaya girmesinler. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar.) 

Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanının mu
halefet yıllarında Adalet Partisi iktidardayken, acaba 
Türkiye'de temsil etmekte, edilmekte bulunan büyük

elçilerle görüşülmesi memleketseverlikle bağdaşmıyor 
muydu? Bunu mu demek istiyorsunuz? (CHP sıra
larından gürültüler.) 

'Değerli arkadaşlarım; burada milletvekili bir se
viyeyi temsil etmektedir; uluorta buraya çıkarak mu
halefeti, iktidarı birbirine düşürücü manada konuşma
nın memleketseverlikle katiyen bağdaşır tarafı yoktur. 
îşte sizlerin bu şekilde tahrik edici hareketleri memle
keti nereye götürdüğünün en açık misalini veriyorsu
nuz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

VELÎ YILDIZ (tçel) — Belli... Belli... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Şunu ifade 
etmek istiyorum ki, Adalet Partisi Genel Başkanı Sü
leyman Demirel'i suçlayıcı tarzda ne şekilde cevap ve
rebilirseniz verin, bunun karşılığında alacağınız cevap 
ağır olur. Bundan ne biz çekiniriz, ne de sizden yılarız. 

DURMUŞ ALI ÇALIK (Konya) — Ne de biz çe
kiniriz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; Dışişleri Bakanı da buraya çıkıyor ve 
nihayet meselenin ne olduğunu belli etmeden, durumun 
ne olduğunu bilmeden, İngiliz Dışişleri Bakanının, 
Türkiye'nin içişlerine karışmasının suç olduğunu ifa
de ediyor. (CHP sıralarından «Elçi» sesleri.) Aynı şe
kilde Dışişleri Bakanının da, meslekten yetişmiş bir 
Dışişleri Bakanı olmadığı için, Dışişlerini gölge bir 
Bakan olarak idare ettiği için ne kadar hazin duruma 
düştüğünün ifadesini Vermektedir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, CHP sıralarından gülüşme
ler.) 

Bence, Dışişleri Bakanının bu talihsiz konuşmadan 
sonra yapacağı en esaslı durum, Dışişleri Bakanlığı gö
revinden istifa etmesidir. (CHP sıralarından gürültü
ler.) 

DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Seni yapa
lım. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Zira, iki 
milletin dışişlerini en basit manada içinden çıkılmaz 
bir hale getirmek için, bu derece amiyane bir konuş
ma yapabilen Dışişleri Bakanının, Türkiye'yi Dışişleri 
Bakanı olarak temsil etmeye ne yetkisi vardır, ne de 
hakkı, salahiyeti vardır. 

Değerli arkadaşlarım.... 
MEHMET GÜMÜŞÇÜ (Kayseri) — Anayasaya 

saygısızlık. 
ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Anayasaya 

esas saygısızlık, burada Cumhuriyet Halk Partili Mil
letvekilinin ve Dışişleri Bakanının, gayet hassas olan 
iki mevzuda talihsiz bir konuşma yapmasıdır. O za-
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man, Dışişlerini burada temsil etme yetkisiyle vazi
feli bulunan, yabancı devletlerin temsilcilerinin en 
ufak bir manada el sıkışmasının dahi kuşkulu gözler
le dikkat edilmesi, ancak demirperde gerisi memle
ketlerde görülen bir usuldür. Buraya bunu mu getir
mek istiyorsunuz? 

tLYAS KILIÇ Samsun) (— Bizde öyle bir şey 
olmaz. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım; biz eğer burada, siz muhalefette iken, bi
zim iktidarımız zamanında bu şekilde bir konuşma yap
mış olsaydık, Cumhuriyet Halk Partisinin bütün Gru
bu burada ayağa kalkmış, bir mızıkçının idarecisi al
tında gibi koroya başlardınız. (CHP sıralarından «Siz 
yaptırdınız» sesleri.) 

Sizden son defa rica ediyoruz, memleketin sathın
da bozulma durumuna getirdiğiniz ve milleti mezhep 
anlaşmazlıklar şeklinde birbirlerine düşürdüğünüz bu 
anda, bir de Millet Meclisinin içerisinde bu hareketi 
tekerrür ettirmeyin. (CHP sıralarından şiddetli gürül
tüler.) 

'BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen mevzunun dışına 
çıkmayan ve konuşmanızı aynı çerçeve içerisinde ta
mamlayın. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Biz her za
man için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin, burada 
hakikati, doğruyu, yanlışı, eğriyi en iyi şekilde in
celeyerek, tartarak konuşmasını, cevaplandırmasını ve 
tutum almasını, tavır takınmasını rica ediyoruz. 

Bir Dışişleri 'Bakanının, bir milletvekilinin sorum
suzca yaptığı konuşmayı en az onun kadar destekler 
mahiyette konuşması, Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
metinin hazin durumunun ifadesidir, hiçbir zaman da 
tasvip edilen bir durum değildir. 

'DURMUŞ ALÎ ÇALIK (Konya) — Senin fikrin 
o. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Acaba in
giliz Büyükelçisi geldiği zaman... 

HASAN ALÎ DAĞLI (Manisa) — Vakit doldu 
Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Grup adına konuşuyor, zamanı bit
medi efendim. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — ... «Sen 
muhalefet partisi genel başkanıyla ne konuştun, bana 
izah et» diyerek kendisine soru mu soracak? Bu türlü 
usul ile acaba memleketin - kendisinin ifade ettiği gi
bi - Devletler Hukuku açısından ne derece sakim bir 
yolun içerisine sürüklendiğinin farkında mıdır 

Değerli arkadaşlarım, cidden bugün, bu şekilde 
bir hareketin Meclis kürsüsüne getirilmesinin ne kadar 
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yanlış ve sakim bir yol olduğunu burada tekrar belirt
mek istiyorum. 

Siz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, memlekette 
yakınlaşmanın, bütünleşmenin arzusu içerisinde bulun
duğunuzu her şekilde dile getirmek istiyorsunuz; ama' 
her fırsatta Adalet Partisinin Genel Başkanına, Ada
let Partisine en ağır şekilde ve şüpheyi tevlit eder şe
kilde konuşursanız, bu yakınlaşmanın, bu bütünleşme
nin, muhalefet ve iktidar olarak, meydana geleceğine 
inanıyor musunuz? 

'Biz, Sayın Ökçün'ün Komünist Vietnam için bil
diri neşrettiğini de bilryoruz; Deniz Gezmişlerle be
raber resimler çektirdiğini de biliyoruz. Acaba eski du
rumların yeni şekilde bir hortlamasını burada sahnele
mek mi istiyorlar? 

'BAŞKAN — Sayın hatip, sayın hatip, lütfen mev
zuu dağıtmayın da... 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, sözümü şu şekilde neticelendirmek ve bağ
lamak istiyorum: 

1. Cumhuriyet Halk Partisinin, milletvekilleri ve 
Hükümetiyle birlikte, muhalefeti lüzumsuz şekilde 
rencide edecek tutum ve davranışlardan sureti katiye-
de kaçınmaları icap eder. 

2. Muhalefet olarak verilemeyecek hesabımız ve 
burada ortaya koyamayacağımız herhangi bir durum 
yoktur. 

3. Memleketseverlik mevzuunda biz, Cumhuriyet 
Halk Partisinin içerisinde bulunduğu memleketseverlik 
tutum ve davranışının en az on misli, yüz misli daha 
ileriyiz; bunu ispatlayacak durumdayız. 

4. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Hükümeti 
sorumsuzca davranışlar içerisinde bulunarak milletler
arası politik düzeni allak bullak edecek bir tutum içe
risine girmemelidir. 

5. Cumhuriyet Halk Partisinin Dışişleri Bakanı, 
gölge bir bakan olduğunu her an ortaya koymak su
retiyle, en basit bir mevzuda, İngiltere gibi, Türkiye-
gibi ve diğer devletler gibi, Türkiye'nin arasını açabi
lecek basit tutumların içerisine girmemelidir. 

6. Cumhuriyet Halk Partisinin ve onun Hüküme
tinin memleketin sorumluluğunu idrak eder bir tutum 
ve davranış içerisinde bulunduğunu hiçbir zaman unut
maması lazım gelir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Yahya 
İngiltere'ye gitti galiba. 

ESAT KIRATLIOĞLU (Devamla) — Yahya İn
giltere'ye gittiyse, Müezzinoğlu'nun nerede olduğunun 
hesabını da sen sor. 
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BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın sayın hatip; 
konuşmanızı lütfen toparlayın. 

ESAT KIRATLIOGLU (Devamla) — Müezzinoğ-
lu'nun da hesabını burada siz Verin. 

Değerli arkadaşlarım, sözümü şöyle bağlamak is
tiyorum : Adalet Partisinin memleketseverlik duygu
sunu, Adalet Partisinin milliyetçilik duygusunu, Adalet 
Partisinin vatanseverlik duygusunu burada küçültme
ye kalkanların, bu durumları ispat etmesini, ispat ede
medikleri takdirde, onu burada söyleyenlerin şeref ve 
haysiyet celladı olduklarını ilan ediyorum. 

Saygılarımla. <AP sıralarından alkışlar.) 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, 
CHP Grubuna, takdir buyuracağınız üzere müteaddit 
sataşmalar olmuştur, söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Ne sataşması Sayın öymen? Şimdi, 
Sayın öymen karşılıklı olarak biz sataşmaları devam 
ettirirsek, gündemde olan kanunları çıkaramayız; on
ları bir an evvel çıkarırsak daha iyi olur. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Hayır efendim, 
sadece durumu tavzih edeceğim. Benim konuşmamda 
yeni bir tahrik olmayacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun, size de söz vereyim; yalnız, 
tahrik edici konuşmayın lütfen. 

ADEM ALt SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, içişleri Bakanının yeğeni Amerika'da esrar satı-
yormuş, doğru mu? 

BAŞKAN — Lütfen siz oturun, müdahale etme
yin. 

Buyurun Sayın Öymen. 

(CHP sıralarından alkışlar) ve bu tahrik edici konuş
ma sırasında da bazı arkadaşlarımızın yerlerinden yap
tıkları müdahalelerdir. 

Öteden beri şu bir gerçektir ki, Cumhuriyet Halk 
Partisi Millet Meclisi Grubu, hiçbir zaman tahrik 
edici bir üslup kullanma yoluna gitmemektedir. (AP 
sıralarından gülmeler) Ve bu yolda da devam etmek 
kararındadır. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Vay ana
sını, vay, vay, vay! 

ALTAN ÖYMEN (Devamla) — Buna reaksiyon 
göstermek, asıl bir tahrik alametidir sayın arkadaş
lar. Reaksiyon göstermezseniz şunu belirtmek istiyo
rum : 

Burada, iki siyasi parti, dört siyasi parti, bütün 
burada bulunan arkadaşlar olarak lütfen önümüze ge
len meseleler üzerinde daha soğukkanlı davranalım. 
Nitekim, bundan sonra görüşeceğiniz meseleler de 
somut meselelerdir. Bunu bir kere daha hatırlatıyo
rum. Ve dikkat buyurulursa, Sayın Kıratlıoğlu'nun 
söylediği sözlerin hiçbir tanesine de cevap vermiyo
rum; bu sözlere cevap verilmesine gerek duymuyo
rum ve kendisinin fazla heyecanlı olmasından dola
yı bu sözleri söylediğini sanıyorum. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlar. (CHP sıralarından 
alkışlar, AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın öymen. 
TRT'nin tutum ve yayınları hakkında Kırşehir 

Milletvekili Sayın Mustafa Eşrefoğlü söz istemişler
dir. 

Sayın Eşrefoğlü?.. Yok mu? («Yok» sesleri) Yok.. 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun,. 
işçi konularıyla ilgili gündem dışı konuşması ve Ça
lışma Bakanı A. Bahir Er soy'un cevabı. 

'BAŞKAN — işçi konularıyla ilgili olarak gündem 
dışı Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Başoğlu 
söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Başoğlu, süreniz 5 dakikadır. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bir yıllık dönemini tamamlayan Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarının, muhalefet döneminde çok şey 
vaadettiği işçi sınıfına yaptığı haksızlıkların, belibaş-
lılarını satırbaşları olarak bilgilerinize sunacağım : 

Yürürlüğe konulan 6 sayılı Genelge ile güçlü sen
dikalar parçalanmak istenmiştir ve işverenler karşı
sında güçsüz bir duruma getirilmek istenmiştir. 

ALTAN ÖYMEN (Ankara) — Sayın Başkan, sa
yın arkadaşlar; 

Mesele şudur : Gazetelere intikal eden bir haber 
üzerinde burada bir arkadaşımız görüşlerini belirtmiş
tir. Dışişleri Bakanı da bu haberin ne şekilde anlaşıl
ması gerektiği konusunda İngiltere Büyükelçisiyle te
masta bulunacağını bildirmiştir. Bu arada konuşu
lan sözler üzerine Adalet Partisi Grup BaişkanvekiM-
riin bu kürsüde yaptığı konuşma da Grupumuz tara
fından bir türlü anlaşılamamıştır. Kendisi dış poli
tika gelenekleri ile alakalı bir tartışma konusundan 
tutturmuş, arkasından Maraş olaylarına, Deniz Gez-
miş'e, yok Yahya Demirere, yok bilmem başka kim
selere kadar lafı uzatan bir konuşma yapmıştır. Tah
rik edici konuşma aranıyorsa, lütfen zabıtları tetkik 
buyursun Sayın Esat Kırathöğhı, belki burada heye-
canlanmışıtır, zabıtları tetkik ederlerse gdrecefcfcrdlir 
ki asıl tahrik edici konuşma kendi konuşmalarıdır 
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>Bazı bakanlıklar,, yasaları hiçe sayarak, DİSK'i 
güçlendirmek için ellerinden gelen her türlü gayreti 
göstermişlerdir, özelikle Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, bu konuda şampiyonluğu elinde tutmak
tadır. 

'İGD'H militanlar, DİSK adına işyerlerine anarşi
yi sokmuşlar, DİSK'e üye olmayan işçileri kimi yerde 
döverek, kimi yerde tehdit ederek sendikalarından 
'koparmaya çalışmışlardır, işçi ücretleri IMF'nin bas
kısı ile dondurulmuş ve «Toplumsal Anlaşma»/ deni
len belgeye göre yapılan toplusözleşmelerle verilen üc
ret zamları bile bugüne kadar çoğu yerde uygutonma-
mıştır. Bazı işkollarında işçileri zorla memur yapma 
girişimleri, gayretfcri halen devam etmektedir. İşçi
lerin hak ettikleri ücretleri ödemeyen bu Hükümet 
hâlâ işçiden yana olduğunu iddia edebiliyorsa bu
nun izahı ona düşmektedir. 

İşten çıkartılan birçok işçi arkadaşımızın kıdem 
tazminatları bugüne kadar ödenmemiştir. Kamu ku
ruluşlarındaki partizanlık çekilmez hale gelmiş ve 
sade Halk Partililer bile bazı bakanların balkısından 
kendilerini kurtaramayarak ya sürülmüşlerdir ya işle
rinden atılmışlardır. Kapatılan birçok işyeri, özel iş
yeri ve kamu işyerinde işten çıkartılan işçilerin sayısı 
yüzbinlerin üzerindedir ve işsizliği önlemek vaadiyle 
iktidara gelen Halk Partisi işsizler ordusuna yeni 'iş
sizler katarak emekten yana olduğunu ispatlamaya 
çalışmaktadır. 

Ha'ksız olarak grevler ertelenmiş, buna karşılık 
lokavtlar âdeta desteklenmiş ve işverenlerden yana 
çıkılmıştır. 

Can güvenliği sağlanamayan işçiler, (Diğer va
tandaşlar gibi birçok işçimiz), bu Hükümet dönemin
de hayatlarım koruyamamış ve canlarını kaybetmiş
lerdir. 

îşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bugüne ka
dar işçi yararına yapılan hiçbir davranış, hiçbir ha
reket olmamıştır. Hükümetin işçilere yaptığı vaatler 
Cumhuriyet Halk Partisi programıyla, Hükümet Prog
ramında sadece süslü cümleler olarak önümüzde dur
maktadır. Ve biraz evvel belirttiğim örneklere bir 
belge olmak bakımından DİSK'e bağlı Maden îş'in 
yayınladığı bir bildiride, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
nın DÎSK'i güçlendirmek için Seydişehir'de ne denli, 
ne türlü hareketlere girdikleri açıkça belirtilmekte 
ve desteklerinden dolayı da kendilerine teşekkür edil
mektedir. 

öte yandan işçiler gidemeyecekleri yerlere tayın 
edilmek suretiyle ve şayet gidenler varsa, gittikleri 
yerlerde önceden ihbar edilerek dövülmekte, kolu kanadı 
kırılmakta ve zorla istifaya zorlamak suretiyle, isti
fa ettirilmek suretiyle yerlerine, militanlar işyerlerine 
alınmaktadır. Bu militanların yaptıkları hiçbir iş yok
tur. Bunların bütün görevi, o işyerinde çalışan işçiler 
arasında huzursuzluk yaratmak, kargaşalık yaratmak, 
kavga yaratmak ve Cumhuriyet Halk Partili olma
yanları, Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı olmayanla
rı, TÜRK - ÎŞ'e bağlı sendikalardan ayrılmayanları 
döverek işyerlerinden uzaklaştırmaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
bir konuyu arz ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

Adalet Partisinin başka devletlerin elçileriyle iş
birliği yaparak bu Hükümeti yıkmaya ihtiyacı yok
tur ve Adalet Partisi başka devletlerin elçileriyle iş
birliği yapmamıştır. Bu Hükümet zaten yıkılmıştır. 
Başka devletler bile onu ayakta tutamayacaktır. 

Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim. (AP, MHP 
ve MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İstan
bul) — Söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çalışma Bakanı olarak buyurun 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İS
TANBUL) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Başoğlu 
arkadaşımı dikkatle dinledim. Kesinlikle şunu hemen 
belirtmek isterim: 

1. 6 sayılı genelge, güçlü işçi sendikacılığını kur
ma prensibini ortaya koyan genelgedir ve bundan Sa
yın Başoğlu'nun kesinlikle rahatsız olmaması gerekir. 
Kaldı ki, bu genelgenin hukukiliği Danıştay tarafın
dan da tasvip edilmiştir. , 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Yargıtay ak
sine karar verdi. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Daha Yargıtayın aksine karar verdiğini 
iddia edecek durumda değilsiniz. 

2. Değerli arkadaşlarım,-, İsrarla Sayın Başoğlu 
bir konu üstünde durur. Bir seneden beri üzerinde 
durduğu konu şudur: Bu iktidar DİSK'e bağlı sen
dikaları destekliyor.. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yalan mı? 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — Bu, Sayın Başoğlu'nun Cephe İktidarı za
manındaki uygulamayı biran için unuttuğunu göste
rir. Sayın Başoğlu'nun Cephe İktidarı zamanında... 
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ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Yalan söy
lüyorsun. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Değil. Gerçek şudur: Cephe İktidarında, 
iktidar ortaklan MİSK'i ve HAK - İŞ'İ desteklemiş
tir. Bizim iktidarımızın DİSK'i destekleme diye özel 
bir tutumu yoktur, iftiradır. Kesinlikle sendikalar ara
sında tarafsızlık prensibini benimsemiş bir iktidarız. 

Değerli arkadaşlarım, işçi ücretlerinde dondurma 
diye de bir şey yoktur ve bunu Türkiye'de anlama
yan yalnız Başoğlu kalmıştır. İşçilere teker teker soru
nuz, toplu sözleşme düzeni, işçi ücretlerinin dondurul
ması diye bir şeyi ortaya getirmemiş, aksine günün 
şartları içerisinde işçi arkadaşlarımızın toplu sözleş
melerde mümkün olanı aldıklarını tescil etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, memur yapma gayretlerin
den bahsetti arkadaşım. Bakanlığıma intikal eden bu 
tip sorunları kesinlikle takip ettim ve sonucunu alma
ya çalıştım. Eğer arkadaşlarımın, işçi arkadaşlarım
dan bazı kimselerin kendi arzusu ile memur oldukla
rı vakası varsa, ona da ben bir şey diyemem. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Mevzuattan 
haberin var mı Sayın Bakan? 

ÇALIŞMA BAKANI A: BAHİR ERSOY (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, kamu kuruluşların
da işçilerin sürüldüğünden bahsedilmektedir. (AP sı
ralarından «Yalan mı?» sesleri) 

Değerli arkadaşlar, bu kürsüden arkadaşım Ti
caret Bakanı ve emsali işletmelerde, işletme olan, iş
çi istihdamında bulunan bakan arkadaşlarımın ver
dikleri cevaplar, var; kamu kuruluşlarında işçilerin 
değil, aksine politize olmuş sergerdelerin gerekli işle
mi gördükleri sabittir. Bunun en büyük örneklerini 
sanırım gördünüz, TARİŞ'te ve emsalinde. 

Değerli arkadaşlar, Cephe İktidarının bu memle
kete en büyük kötülüğü, işletmeleri militan deposu 
haline getirmiş olmasıdır ve bugünkü anarşinin te
meli, kaynaklanan insanların temeli orada oymak-
landırılmıştır. (AP sıralarından «Ecevit bugünkü anar
şinin kaynağı dışardan» diyor sesleri; CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bugün, bu ayıp ortaya çıkıyor ve Mustafa Baş
oğlu rahatsızdır. Mustafa Başoğlu, Cephe İktidarının 
Türk-lş'i yıkmak için ne gibi tedbirler aldığını, HAK-

İŞ'İ ve MİSK'i ayakta tutmak için ne gibi tedbirler 
aldığını bilir, çünkü Türk-lş Yönetim Kurulu üye
sidir kendisi. Bunu bilmesine rağmen devri iktida
rında Türk-lş'i yıkma hareketine susmuş, bugün 
Türk özgür işçi sendikacılığının ayakta tutulması 
gayretine karşı devamlı bu gayreti kötüleme çabası 
içine girmiştir. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Yönetim 
Kurulu sizi kınadı. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, şunu kesinlikle orta
ya koymak isterim. Hemen şunu bilesiniz... 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — YSİ-İŞ 
de öyle mi? 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Hemen şunu bilesiniz, Türk işçi sendika
cılığı kesinlikle işçinin omuz verip tuttuğu sendikalar 
olarak ayakta kalacaktır. Eğer işçi tutuyorsa, her yer
de öyle olacaktır. Hükümet desteğiyle ayakta durmak 
isteyen sendika, kesinlikle sendika değildir. O hükü
met gittiği zaman çöker. 

Nitekim, görüyoruz geçmiş uygulamada; HAK-
İŞ'İ ayakta tutanlar gitti, HAK - İŞ zayıfladı. MİSK'i 
ayakta tutanlar gitti, şimdi MİSK'in zayıfladığını gö
rüyoruz ve MİSK'in kongresine bir muhalefet par
tisi liderinin gitmiş olması o sendikayı, o konfede
rasyonu kurtaramayacaktır, beyhudedir. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Siz kimleri des
tekliyorsunuz? 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Sayın Seyfi Öztürk, boşuna gayretiniz, bey
hude gayret ediyorsunuz. Gerçek Türk işçi sendika
cılığı ayakta dimdik durmaktadır; bozulmuş, politik 
damgalar vurulmuş sendikacılıklar yıkılacaktır. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sen o 
Bakanlığa layık değilsin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — özgür Türk işçi sendikacılığı varolacak
tır. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Gündeme geçiyoruz. 
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B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — AP Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 45 arkadaşının; ülkede yıkıcı, 
bölücü, anarşik olayları önleyemediği, can ve mal 
güvenliğini sağlayamadığı, gerekli önlemleri zamanın
da almadığından Kahramanmaraş olaylarına sebebi
yet verdiği iddiasıyla Bakanlar Kurulu hakkında 
Anayasanın 89 ncu, Millet Meclisi İçtüzüğünün 107 
nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına iliş
kin önergesi. (11/20) (*) . 

BAŞKAN — Bir gensoru önergesi vardır, gen
soru önergesi bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır, 
önerge 500 kelimeden fazla olduğu için ekli özeti oku
tuyorum:. 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Demokratik geleneklere, siyasi ahlak kurallarına 

aykırı olarak, bile ve tertiple ülke idaresini ele geçi
ren Hükümet ülkeyi kanlı ve karanlık bir ortamm 
içine sokmuştur. 

Vatandaşın can ve mal güvenliği kalmamıştır. 
Kutsal olan yaşama hakkı saldırganların insafına 

bırakılmıştır. 
Anayasada yer alan hürriyetler kuflamlrnaz haîe 

gelmiştir. 
Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş yıkıcı, 

bölücü, anarşik ve terörist hareketler sonunda 1 150 
vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 6 783 vatandaşımız 
da yaralanmıştır. 

Gizli ve açık tertiple ülke ve millet bütünlüğünün 
tahribi, Türkiye birliğinin bozulması hedef alınmış
tır. 

Düzenli yıkma kavgasını sürdürenler, sınıf, bölge 
ve mezhep çatışmaları yolu ile, fitne ve nifakı yurt 
sathına yayarak, Devleti parçalayıp çökertmek içlin 
etlerinden geleni yapmaktadırlar. 

Devlet otoritesi, yerini, silahlı militanlara, sorum
suz derneklere bırakmış, zorbalık hukukun üstüne çık
mış, Anayasa ihlal edilmiştir. 

Hükümet, düzeni yıkmak isteyen mihraklarla fi
kir, slogan, eylem ve kadro beraberliği içindedir. Ku
ruluş sebebini ve devamını da bu beraberliğe borçlu
dur» 

Hükümetin dökülen bunca vatandaş kanına rağ
men Anayasada emrolunan tedbirleri atoamalk için 
direnişi devam etmektedir. 

(*) 11120 esas numaralı gensoru önergesinin tam 
metni tutanağın sonundadır._ 

Hükümet, anarşi mihraklarına inmekten, destekçi
leri ile karşılaşmaktan kaçınmıştır. 

Olayları küçültmeye, gerçek yönünden saptırma
ya, kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştır. 

Hükümet, baş sorumludur ve suçludur. 
Hükümet Başkanı, ne söylemişse aksi çıkmıştır : 
«Yeni yasalara gerek yok» demiş, yasa sevket-

miştir. 
«Sıkıyönetime ihtiyaç olmadığım» belirtmiş, 13 il

de sıkıyönetim ilan etmiştir. 
Bunca masumun kanı aktıktan sonra, gecikmiş sı

kıyönetim tedbiri âdeta ayak sürüyerek alınmıştır. 
©öylece, Hükümetin ıiç güvenlik politikasının iflas 

ettiği sabit olunmuştur. 
Kahramanmaraş olayları, Kars'ta, Sivas'ta, Ela

zığ'da, Gaziantep'te, Malatya'da cereyan eden olayla
rın devamıdır. Hükümetin kasıtlı, ideolojik ve umur
samaz tutumunun sonucudur. 

Kahramanmaraş'ta yaşayan vatandaşlarımızı pat
lamaya hazır hale getiren, bu Hükümettir. 

Antikomürtist bir filmin oynadığı sinemaya patla
yıcı madde atılmış, ertesi gün öldürülen 2 öğretmen 
için tertiplenen cenaze töreni mevcut gerginliği daha 
da artırmıştır. Okul çocuklarının, memur ve işçilerin 
katılmaya zorlandığı cenaze törenini vesile yapan «aşı
rı sol fraksiyonlar» çeşMi tahriklere girişmişlerdir. 

îkü vatandaşımızın öldürülmesinden sonra seyri 
şiddetlenen olaylarla, Kahramanmaraş savaşan bir şe
hir haline gelmiş, ev ev, sokak sokak, mahalle ma
halle siMıli müsademe olmuştur. 5 gün Devletin ve 
mületin gözleri önünde cinayetler işlenmiş, yangınlar 
çıkarıkruştır. 

Hükümet bütün bu olup bitenlere seyirci kalmış, 
Devletin radyo ve televizyonu ise, kışkırtıcı neşriyatı 
ile uluorta suçlamalarda bulunmuştur. 

Henüz ölenlerin, öldürenlerin kim olduğu bilin
meden, olaylar devam ederken, birçok mahalleye giril
memişken, sükûnet sağlanmamışken Hükümet Baş
kanının Radyo ve Televizyondan yayınlanan beyanları 
ve yapmış olduğu suçlamalar, kavgamn devamına ve 
daha çok kan dökülmesine sebep olmuştur. 

Böylesine büyük bir facianın Kahramanmaraş'ta 
vukuunu hazırlayan, 

Böyle bir olaym çıkacağından haberdar olduğu 
halde, buna mani olacak tedbrileri zamanında alma
yan, 
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Kahramanmaraş'ın silah deposu haline gelmesi
ne seyirci kalan, 

Bu silahların kullanılıp ölüm kusacakları zamana 
kadar hiçbir tedbir almayan, 

Tahrik edici cenaze merasimlerine müsaade ede
rek, facianın doğmasına sebep olan, 

Olayın vukuu ile beraber bunun kısa zamanda 
söndürülmesi için tedbir almakta ağır ihmal ye kusu
ru bulunan, 

Daha evvel birçok ilimizde meydana gelen ben
zeri olaylardan ders almayan, 

Böyle bir Hükümetin, ülkenin başına yeni felâ
ketler getireceğinden endişe duymamak mümkün de
ğildir. 

Kahramanmaraş'ta akıtılan kanların hesabını bu 
Hükümetten sormak, her vatandaşın ve her milletve
kilinin vicdani görevidir. 

Bu büyük facia karşısında milletvekillerinin görev 
yapabilmesi için bu önergeyi getiriyoruz. 

Bu gerekçe ile, Anayasanın 89 ncu maddesine da
yanarak, Hükümet hakkında gensoru açılmasını, say
gılarımızla arz ve talep ederiz. 

İsparta 
Süleyman Demirel 

Ankara 
Turgut Toker 

Ankara 
Oğuz Aygün 

Kayseri 
Kemal Doğan 

İzmir 
Ali Naili Erdem 

Sakarya 
Nuri Bayar 

Nevşehir 
Esat Kıratlıoğlu 

Isıanbul 
Sadettin Bilgiç 

Urfa 
Necmettin Cevheri 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Manisa 
Önol Sakar 

Kahramanmaraş 
Mehmet Şerefoğlu 

Adana 
Selâhattin Kılıç 

Adana 
Halit Dağlı 
Ankara 

1. Hakkı Köylüoğlu 
Bingöl 

M Sait Göker 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Kars 

Hidayet Çelebi 
Erzurum 

î. Hakkı Yıldırım 
İstanbul 

1. Hakkı Tekinel 
İstanbul 

Numân Uzun 
İstanbul 

Recep özel 
İstanbul 

Osman özer 
Gaziantep 

Mehmet Özkaya 
Urfa 

M. Celâl Bucak 
İstanbul 

Hüsamettin Tiyanşan 
Ankara 

Mustafa Boşoğlu 
Bursa 

Yılmaz Ergenekon 

Kahramanmaraş 
Halit Evliya 

Elâzığ 
Rasim Küçükel 
Afyonkarahisar 
Mehmet Özutku 

Ankara 
M. Kemal Erkovan 

Erzincan 
Timuçin Turan 

Kars 
Bahri Dağdaş 

Erzurum 
Rıfkı Danışman 

Erzurum 
Osman Demirci 

İstanbul 
İhsan Toksan 

İstanbul 
Nihat Kaya 

İstanbul 
Ekrem Ceyhun 

Gaziantep 
M. Atilla Ocak 

Gaziantep 
1. Hüseyin Incioğlu 

Urfa 
Mehmet Aksoy 

İstanbul 
Celâl Yardımcı 

Ankara 
Orhan Eren 

Edirne 
Mustafa Bulut 

a) Danışma Kurulu Önerisi 
1. — 11120 numaralı Gensoru önergesinin. günde

me alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerin 
4.1. 1979 Perşembe günkü Birleşimde yapılmasına 
dair Danışma Kurulu Önerisi 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan Gensoru öner
gesiyle ilgili bir Danışma Kurulu önerisi vardır. Oku
tup onayınıza sunacağım: 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

Danışma Kurulu Önerisi 

No. : 34 

Adalet Partisi Genel Başkanı ve İsparta Milletve
kili Süleyman Demirel ve 45 arkadaşı tarafından ve
rilen ve Genel Kurulun 2 . 1 . 1979 tarihli 29 ncu Birr 

leşiminde okunan Bakanlar Kurulu hakkındaki Gen
soru önergesinin, Millet Meclisi Gündeminin «Özel 
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Gündemde Yer Alacak işler» kısmında yer alması, 
Anayasanın 89 ncu maddesine göre Gündeme alınıp 
alınmayacağı konusundaki görüşmelerin Millet Mecli-; 
sinin 4 . 1 . 1979 Perşembe günkü Birleşiminde yapıl-; 

ması önerilmiştir. 
Cahit Kârâkaş 

Millet Meclisi Başkanı 

CHP. Grubu Başkanvekili 
Altan öymen 

MSP Grubu Başkanvekili 
Hasan Aksay 

BAŞKAN — Danışma 
sini oylarınıza sunuyorum: 
ler.. Kabul edilmiştir. 

AP. Grubu Başkanvekili 
Esat Kırathoğlu 

MHP Grubu Başkanvekili 
Faruk DemirtoL? 

Kurulunun okunan öneri-
Kabul edenler.. Etmeyen-

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun baslığı ile 1,2, 3, 4, 5, 12,13, 14, 15\ 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı: 250) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görüş
melerine geçiyoruz. 

Gündemimizin kanun tasarı ve teklifleriyle komi-
misyonlardan gelen diğer işler kısmının 1 nci sırasın
da yer alan 250 S. Sayılı 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar Hakkında Kanun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 
13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerinin ve ek maddelerinin 
değiştirilmesine ve bir ek madde ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı üzerindeki görüşme
lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerindeler. 
Daha önceki birleşimlerde tasarının 13 ncü mad

desine kadar görüşülmüş; 8 ve 10 ncu maddeler, üze
rindeki önergelerle birlikte, İçtüzüğün 89 ncu madde
sine göre esas komisyona geri verilmişti. Çerçeve 13 
ncü maddeye bağlı ek 2 nci madde kabul edilmiş ek 
3 ncü madde üzerindeki önergelerin işleminde kalmış
tık. Şimdi önergeleri okutup, ayrı ayrı işleme koyaca
ğım. 

Bu madde hakkında İzmir Milletvekili Akın Si
mav'ın verdiği önerge vardı; bu bir evvelki birleşim
de konuşulmuştu. Şimdi ise, geri aldığına dair tezke
resi vardır ve geri verilmiştir. 

Geçen birleşimde komisyonun bir önerisi okun
muştu, şimdi bu öenerisini değiştirmiş, bu değiştiril
miş şekliyle önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 250 S. Sayılı 

Kanun tasarısının 13 ncü maddesinin ek 3 ncü mad-

(1) 250 S. Sayılı Basmayazu 21 
25 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

12 . 1978 tarihli. 

desinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin önerilme
si Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Gereği saygıyla arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Erzincan 
Lütfi Şahin 

Hatay 
Mevlüt Önal 

Kırşehir 
Doğan Güneşli 

Urfa 
Celâl Paydaş 
Zonguldak 

Burhan Karaçelik 

Başkanvekili 
Trabzon 

İbrahim Vecdi Aksakal 
Gaziantep 

Ahmet Karahan 
İçel 

Ramazan Çalışkan 
Tunceli 

Hüseyin Erkanlı 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
Uşak 

M. Selâhattin Yüksel 

«Ek Madde 3. — Cumhuriyet Senatosunun Millet 
Meclisinin ve Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üye
leri kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay 
içerisinde beyan edecekleri silahları taşımaya yetkili
dirler.»» 

BAŞKAN — Bir diğer önerge var onu okutuyo-
yorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ek madde 3'ün aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
28.12.1978 

Ek Madde 3. — C. Senatosu ve Millet Meclisi 
Başkanları ile yeni ve esfci üyeleri Hükümet Başkan 
ve üyeleri istediği marka ve model silahı taşıma yetki
sini haizdir. 

Konya 
Şener Battal 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Tokat 
Faruk Demirtola 

Kars 
Abdülkerim Doğru 

Ankara 
İhsan Karaçam 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu maddeye yeni bir biçim vereceğiz, geri istiyoruz 
önergelerle birlikte. 

BAŞKAN — Önergelerle birlikte geri istiyorsu
nuz. 

Ek 3 ncü madde geri verilmiştir. 
Çerçeve 13 ncü madde içerisinde yer almak üze

re verilen ek 4 ncü madde hakkında önergeler vardır, 
onları okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının Çerçeve Madde 13'e ek mad

de 4 olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ede
riz 28 . 12 . 1978 

Konya Sivas 
Şener Battal Ali Gürbüz 

Tokat Kars 
Faruk Demirtola Bahri Dağdaş 

Ankara 
ihsan Karaçam 

Ek Madde 4. — Avukatlara, icra memurlarına, köy 
muhtarlarına, grubu olan siyasal parti il ve ilçe teşki
lât başkanlarına taşıma ruhsatı verilir. 

BAŞKAN — Aynı mahiyette bir önerge daha var, 
onu da okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının çerçeve madde 13'e ek mad

de 4 olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ede
riz. 28 . 12 . 1978 

Konya Yozgat 
Şener Battal Hüseyin Erdal 

Muş Adana 
M. Emin Seydağil Hasan Aksay 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Ek Madde 4. — Avukatlara, icra memurlarına, 
grubu olan siyasal parti il ve ilçe başkanlarına, sarı 
basın kartı sahibi basın mensuplarına taşıma ruhsatı 
verilir. 

BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık derecesi
ne göre tekrar okutup, işleme koyacağım. 

«Ek Madde 4. — Avukatlara, icra memurlarına, 
köy muhtarlarına, grubu olan siyasal parti il ve ilçe 
teşkilat başkanlarına taşıma ruhsatı verilir.» 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz, 
Yalnız arkadaşım izahat verecek. 

2 4 1 « 1979 0 : 1 

1 ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
I İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon)— Sayın 
I Başkan, maruzatta bulunacağım. 
I ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan söz 
I istiyorum. 
I BAŞKAN — Şimdi müsaade edin, eğer Komisyon 
I katılmazsa size söz verebilirim ancak. 
I ŞENER BATTAL (Konya) — Açıklamak isti-
I yorum. 
I BAŞKAN — Açıklama için söz verilmiyor. 
I Buyurun Sayın Komisyon. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
I İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Bu tek-
I lif edilen görevlilerin birçoğu zaten şu anda meri bu-
I lunan bir kararname hükmü gereğince silah taşıyor-
I 1ar. O itibarla kanuna dercine gerek yok. Kaldı ki, 
I özel nitelikteki görevliler içlin bu madde sevk edilmiş-
I tir, buna bir başkasının katılması da kanun tekniği ba-
I kumadan uygun bulunmaktadır. 
I BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
I Sayın Başkan, Komisyona bir sual sorabilir miyim? 
I BAŞKAN — Bu sırada soru olmaz Sayın Biber-
I oğlu. 
I MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
I Ek 3 ncü maddeyi geri aldılar, bu istisnai bir hüküm 
I getirmektedir. Verilen bu önergelerle bir başka istisnai 
I hüküm getirilmektedir. Niye hepsini birlikte mütalaa 
I etmek için geri almıyorlar? 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Biz 

I maddeyi önergeleriyle birlikte geri aldık. 
I BAŞKAN — Yalnız ek 3 ncü maddeyi geri aldı-
I nız, maddeyi olduğu gibi geri almadınız. Eğer geri 

almak istiyorsanız geri verebilirim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 

İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Bu 
I onlarla ilgili, ek 3 ncü madde ile ilgili bu şimdiki 

önerge. 
BAŞKAN — Evet. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, bir dakika.. 

BAŞKAN — Hayır, 13 ncü maddenin çerçevesi 
I içindeki ek 4. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, ek 4, 
ek 5 diyebilir; ama bu diğer maddeyle ilgili bir önej-

! gedir. -
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BAŞKAN — Tamam efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Biz «Bunu ge
ri almış bulunuyoruz» diyoruz. 

BAŞKAN — Hayır, bunu geri almadınız, ek 3'ü 
aldınız, bu ek 4 ncü madde. Ek 4 ncü maddeyi geri al
mak istiyorsanız verebiliriz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Ama ek 4 diye 
bir şey yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, usul 
hususunda da görüşümü arz edeyim izin verirseniz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, ek 4 diye burada bir şey yok. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Yok zaten, bu
rada öyle bir şey yok. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Başka

nım, önce usulü arz edeyim. 
Bu önergeyle ilgili, maddeye munzam madde şek

linde bent olarak ifade edilen önergeyle ilgili müza
kereler tamamlanır, oylamasına geçilmeden önce mad
deyle birlikte önergeyi de geri alıyoruz denir ve mad
de tamamlanır. Müzakerelerin tamamlanmasına ma
ni bir durum yoktur; bunu arz etmek istiyorum Sa
yın Başkanım. 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Öneri
miz, sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına, avu
katlara, icra memurlarına, köy muhtarlarına ve - bir 
unsur daha olacak - siyasi parti il ve ilçe teşkilat baş
kanlarına taşıma ruhsatı verilmesi hususunda bir ta
lepten ibarettir. 

Türkiye'nin sosyal ve siyasi şartlan bu hususu 
son derece zaruri hale getirmiştir. Basın mensupları 
zor vazife yapmaktadırlar, avukatlar karşı tarafın ida
mını isteyen müdahil davalarda bulunmaktadırlar, köy 
muhtarlarının vazifesi keza zordur, icra memurluğu-
da zor bir görevdir. 

Dikkat ederseniz bunları söylerken misallerine gir
miyorum. Yakın tarihte bir icra memuru gitti, bir 
icra muamelesi yaparken öldürüldü; yine yakın tarih
te bir gazeteci öldürüldü; avukatlar aynı durumda
dır; siyasi parti il ve ilçe başkalarının öldürüldüğü de 
bir gerçektir. 

Müdafaa bakımından Türkiye'nin içinde bulundu
ğu şartlar bunu gerektirmektedir. Devlet içeride ve 
dişarıda müdafaa vazifesini iyi yaptığı gün böyle 

önergeler vermeyiz, biz de memnun oluruz. Ama Dev
let bugün vatandaşını iyi koruyamamaktadır. Onun 
için, vatandaşın can emniyeti bakımından, bu saydı
ğım gruplara tabanca ruhsatı verilmesine amir bir 
önerge olarak teklif ediyoruz, saygıyla arz ederim. 

Yüksek takdirlerinize sunuyorum. 
- BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 
Sayın Başkan bu konuda hem Meclise, hem Komisyo
na hem de önerge sahiplerine açıklayıcı mahiyette bir 
konuşma yapmak istiyorum; söz vermenizi rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Müsaade edin, şimdi önergeler hak
kında işlem yapalım da.. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, benim açıklamamdan sonra önerge 
sahipleri önergelerini geri alacaklardır. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
bu önerge ek 3 ile ilgili bir önergedir. Biz ek 3 ncü 
maddeyi komisyona geri çektik; ilgisi dolayısıyla bu 
Önergeyi de göndermenizi arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz. Olur efendim. İki 
önergeyi de komisyona geri veriyoruz. 

Madde 8 ve 10, Komisyon tarafından geri alınmış 
ve düzenlenerek tekrar gelmiştir; 8 nci maddeyi oku
tuyorum. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, bakın şimdi Komisyon geri alacak, 
bir çalışma yapacak, tekrar buraya gelecek, bir hata
dan dolayı bir defa daha geriye alma durumu doğa
cak. Ben, iki dakika zarfında, alınan önerge ve geri 
alman madde hakkında hem Komisyonu, hem de 
Meclisi aydınlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi önergeleri Komisyon 
geri almıştır. Geri alınan önerge üzerinde konuşma ya
pılamaz. Ancak önergeler geldikten sonra söz isteye
bilirsiniz. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— O zaman bir defa daha Komisyon geri alacak. Ha
tayı tekrar mı edelim? 

BAŞKAN — Usulümüz öyle, İçtüzük öyle tayin 
etmiş. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Sa
yın Başkanım, İçtüzüğün 89 ncu maddesine göre Ko
misyon bir defaya mahsus isteyebilir, sayın arkadaşı
mız yorulmasın. 

BAŞKAN — Tabii, tabii, biliyorum efendim. 
Evet, devam edin efendim, bunlar ayrı önerge. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca İçtüzüğün 89 ncu maddesine 

göre geri alınan 250 S. Sayılı Kanun Tasarısının 8 nci 
maddesi incelenmiş ve aşağıdaki şekilde değiştirilmesi
nin önerilmesine karar verilmiştir. 

Gereği.saygıyla arz olunur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Ankara Trabzon 
îsmail Hakkı Köylüoğlu ibrahim Vecdi Aksakal 

Erzincan Gaziantep 
Lütfi Şahin Muhalif 

Ahmet Karahan 
Hatay İçel 

Muhalif Ramazan Çalışkan 
Mevrut Önal 

Kırşehir Tunceli 
Doğan Güneşli Hüseyin Erkanîı 

Urfa Zonguldak 
Celâl Paydaş Muhalif 

Koksal Toptan 
Uşak Zonguldak 

Selâhattin Yüksel Burhan Karçelik 

Madde 8. — 6136 sayılı Kanunun 13 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola
rak ateşli silahlarla, mermileri: 

Satın alırken yakalananlar veya taşıyanlar veya ev 
veya işyeri dışında bulunduranlar hakkında bir yıl
dan üç yıla kadar hapis ve üçbin liradan beşbin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ev veya işyerinde bulunduranlar hakkında bir yıl
dan iki yıla kadar hapis ve ikibin liradan dörtbin lira
ya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki halde failin sabıkasızlığı, geçmiş
teki hali, mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişiliği 
ve maksadının sadece savunma olduğunun anlaşılma
sı halinde hükmolunacak ceza yarıya indirilir. 

Ateşli silahın, bu kanunun 12 nci maddesinin dör
düncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah ve
ya mermilerin miktar bakımından vahim olması ha
linde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve yirmibeşbin lira
dan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükmolu
nur. 

Ateşli silaslara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması veya taşınmasının mahkemece az vahim 
hal olarak değerlendirilmesi halinde hükmolunacak 
ceza, bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezasıdır, 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Yıldırım, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Biberoğlu, siz grup adına mı 
istediniz? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet Sayın Başkan, Grup adına. 

BAŞKAN — Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; Adalet Komisyonunca hazırla
nıp, düzenlenmek suretiyle yeniden huzurunuza ge
tirilen . yasanın 8 nci maddesi üzerindeki görüşlerimi 
geçen celse Yüksek Huzurlarınıza arz etmiştim. 

Benim bu maddeyle ilgili kuşkum şu; Cezanın as
gari veyahut da azami haddi değildir. Maddenin ted
vin, düzenlenme, kaleme alma şekli çok önemli. 
Başka bir tabirle, maddedeki suç unsuru, unsurları ne
lerdir? üzerinde önemle durulması gereken nokta bu; 
bana göre değerli arkadaşlar. 

Şimdi, maddede, evvela işyerinde bulunduranların 
cezası muayyen bir miktar aşağı tutulmuş. Ben buna 
katılırım; ama işyerinde bulundurmadan, işyerinden 
maksat, işyerinden amaç ne acaba? Acaba Komisyon, 
işyerinden amacı, maksadı ticari bir faaliyeti mi kaste
diyor?. Dükkân veyahut mağazayı mı ifade etmek is
tiyor Komisyon? Bana kalırsa, işyerinin amacı, bu 
kavramın maksadı ve içeriği hayli geniş değerli arka
daşlarım. 

Madde çok önemli, lütfen, istirham ediyorum, bü
tün arkadaşlarımız bunun üzerinde durmalılar. Biz, 
özellikle şikâyet ederiz; mahkemelere davalar intikal 
eder, davalar zamanında sonuçlanmaz. Mahkemeler 
süratle davaları sonuçlandırmaz, der ve şikâyet ede
riz. Eğer Komisyonun getirmiş olduğu şekilde, işyeri 
kavramını olduğu şekilde bu yasada çıkarmış olur
sak, inanın basit bir 6136 sayılı Kanuna muhalefet da
vası yıllarca devam eder, gider. 

Bir iki örnek vereyim. Adam çiftçi. Çiftçi olarak 
adamın iş yeri neresi? Benim anlayışıma göre.. 

MUSTAFA ÖZTİN (İzmir) — Tarlası. 
HASAN YILDIRIM (Devamla) — Teşekkür ede

rim. 
Benim anlayışıma göre, tarlası adamın iş yeridir. 

Adamın pamuk tarlası vardır. Gerçi Allah Doğu'dan, 
bizden bunu esirgemiştir, pamuk tarlamız yoktur; ama 
bizlerin de orada bostanı vardır; patates bostanı var
dır, soğan bostanı vardır. Adam gidip oraya, 6 ay ora-
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da kalacaktır, patatesine soğanına bakacaktır. O da iş
yeri sayılır mı sayılmaz mı? 

Şimdi, köyde oturur vatandaş, sabahleyin 10 kilo
metre, 15 kilometre mesafedeki tarlasına gider. Biz bu 
yasayı bu şekilde çıkarırsak, vatandaşa, suç işlemeyi 
prim olarak vermiş oluruz. Vatandaş üzerinde ta
banca yakalandığı zaman söyleyecek; «Arkadaş yasa 
bana bu hakkı vermiştir. Siz ev veya işyeri demişsi
niz. Beriim işyerim tarladır, ben tabancamı taşıyorum 
ve tarlama gidiyorum.» Adam eskaza giderken yaka
lanırsa, cezası 1 seneden 3 seneye, eğer yakalanmayıp 
da tarlasına veyahut da bağ evine giderse, tam eşikten 
içeriye adımını attığı zaman, ceza 1 seneden 2 sene
ye kadar olmuş olacak. 

İşyerini demin anlattım arkadaşlarım, kapsamı ge
niş. Bunun altından kalkmamıza imkân yok. Eğer bu 
şekilde yasayı çıkarırsak, inanınız uygulamada hâkim
leri bir sürü sorunlarla karşı karşıya bırakmış olaca
ğız. 

Ne diyecek? içinizde avukatlık yapan arkadaşları
mız var. Savunma, «Küt» diye mahkemenin karşı
sına çıkacak, müvekkilini az bir ceza ile, hafif bir ce
za ile kurtarmak için binbir türlü yollara başvuracak. 
Avukatlık yaptık. Efendim diyecek, yakalanan yer 
müvekkilimin işyeri. Mahkeme ne yapacak? Mahke
me savunmayı tahkik etmek zorundadır. Biz, savun
mayı tahkik etmeden karar verdiğimiz zaman, gelirdi 
Yargıtay'a, Yargıtay, savunma gerçeğe uygun olmasa 
bile «Savunmanın tahkiki gerekir» diye kararlarımızı 
bozar gönderirdi. Mahkeme bu sefer keşfe karar ve
recek; «Gerçekten tabancanın işyerinde bulunup bu
lunmadığı, bulunan yerin gerçekten işyeri olup olma
dığının keşfen tespiti gerekir» diyecek. Ondan sonra, 
mahkeme yüzlerce, binlerce böyle davalarla karşı kar
şıya gelmiş olacak. Şimdiye kadar şekli gördüğümüz 
kasdı taşımayan bir suçtan ötürü, bu suçtan ötürü, bu 
suçlardan ötürü; bir celsede, bilemediniz iki celsede 
bitmesi gereken davalar yıllarca keşfe muallak tehir 
edilecektir. 

Onun için arkadaşlarım, bu madde hakkında ger
çekten kuşkum var. Uygulamada zorluk çıkaracağız, 
davaların süratle sonuçlanmasını engelleyeceğiz. Bir 
yandan da Hazineye külfetler yükleyeceğiz. Adam ge
lecek «Işyerimdir» diyecek. Öyle ki, çoban tabanca ta
şıyor, yazın yaylada, köyden belki 100 kilometre me
safede, 200 kilometre mesafede yaylada bir ağılda ço
banın üzerinde tabanca bulundu, dağda, bayırda, kuş 
uçmaz, yol geçmez yerlerde. Çobanın üzerinde ağılda 
tabanca bulundu. Acaba bu ağıl işyeri midir, değil mi
dir?.. 

Ben avukat olarak böyle bir davayla karşı karşıya 
geldiğimde, böyle bir davanın savunmasını ben üstü
me aldığımda, geleceğim mahkemeye, dayatacağım: 
Bunun mesleği çobanlıktır, sanatı çobanlıktır. Taban
ca ağılda, sürünün peşinde giderken yakalanmıştır. 
Bunun mesleği o. Herkes gelip bürokraside görev ala
cak değil ya. Tanrı ona da onu layık görmüştür, ço
banlık mesleğini vermiştir. Onun için, geleceksiniz taa 
köyden 100 kilometre ileride, atın bile gidemeyeceği 
yerlerde yakalanan tabanca hakkında keşif yapacak
sınız. Eğer işyeriyse elbetteki hafifletici hükümlerden 
istifade edecek, işyeri değilse, zaten belli madde uygu
lanacak. . 

Hâkim mecbur kalacaktır arkadaşlar.. 
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, lütfen konuşmanızı 

toparlayınız. 

HASAN YILDIRIM (Devamla) — Peki efendim. 
Hâkim mecbur kalacaktır değerli arkadaşlarım, 

keşfe karar verecektir. Suçüstü tahsisatı yok, araç yok, 
mahkeme günleri dolu diye, adamın ikrarına rağmen 
- bende bulundu diyor - basit bir davayı yıllarca biz 
sürüncemede bırakacağız. Nerede kaldı yasanın amacı? 
Halbuki biz yasayı şu amaçla Yüce Meclise getirmiş
tik: Davalar süratle neticelenecek ve suç önlenecek, 
etkinliğini göstermiş olacaktır. Bunları anlamak, bu
nu bilmek için i beni bağışlayın - hukukçu olmaya, 
avukat olmaya gerek yoktur. Yasa bu biçimiyle çıkar
sa bir sürü sorunlarla uygulamada hâkimlerin kar
şısına çıkmış olacaktır. 

Sorun yaratmayalım, «Etkinlik getireceğiz, önlem 
getireceğiz» diye, etkisizlikleri Yüce Meclisten çıkar
mayalım. Beni bağışlayın, uygulamada hâkimlerin kar
şısında da mahcup duruma düşmeyelim. 

Bu hususla ilgili önergemizi arkadaşlarımızla ha
zırlayıp Sayın Başkanlığa sunmuş bulunuyoruz. Öner
ge konuyu gayet basite irca etmiştir. «Bulunduranlar» 
nerede bulundurursa bulundursun ve de «Taşıyanlar» 
iki madde halinde; hem uygulamada kolaylık, hem de 
Adalet Komisyonunun getirmiş olduğu bu değişiklik
teki sakıncaları ortadan kaldırır nitelikte bir önerge. 

Önergemizin kabulünü Yüksek Meclisten istirham 
ediyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kemal Biberoğ-

lu, buyurun efendim. 
Sayın Biberoğlu, süreniz 10 dakikadır efendim. 
AP GRUBU ADINA MUSTAFA KEMAL BÎ-

BEROĞLU (Çorum) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 
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Birkaç oturumdan beri müzakeresi devam eden bu 
kanun üzerinde, bu kürsüden ortaya atılan çeşitli en
dişeler, tereddütler, itirazlar, Adalet Komisyonunun 
defalarca bazı maddeleri geri alıp yeniden düzenleme
si ve düzenlemeden sonra da tereddütlerin izalesi şöy
le dursun, genişleyerek devam etmiş olması, kanunun 
önemini bir kere daha vurgulamaktadır. 

Ben, Adalet Komisyonunun Yüce Meclisiniz önün
de dün verdiği kararı veya üyelerinin takrir imzalamak 
suretiyle dün yaptığı teklifi, bugün değiştirir hale gel
miş olmasını görmekten ıstırap duyuyorum. Bunun, 
Yüce Meclisinizden de bir üyesi bulunduğum bu Ko
misyonun kendi kusuruna bağlanmamasını ve komis
yonun aldığı bir kararın Başkanlık tarafından yerine 
getirilmemesinden doğan ve tevali eden kusurlar, mah
zurlar zinciriyle karşı karşıya bulunduğumuzu peşi
nen ifade etmek istiyorum. 

Adalet Komisyonu, yukarıda Meclisin gündemin
de bulunan paket kanunların, bazı üyelerce bunlar 
üzerinde verilmiş olan takrirlerle birlikte Komisyona 
geri verilmesini istemeye karar vermişti. Maalesef, bu 
karar bir türlü yerine getirilemedi ve Adalet Komis
yonu sanki dosya kendisine geri verilmiş de müzakere 
yapıyormuş gibi, takrirleri gayri resmi müzakereye ta
bi tuttu ve bir çare olarak, çıkar yol olarak da Ko
misyon üyelerinden bazılarının imzaladığı takrirlerle 
Meclise değişiklik teklifleri getirildi. Kargaşalık bun
dan doğmaktadır. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Komisyon, tasarının 8 
nci maddesini yeniden düzenledi, geldi. Benden önce 
konuşan muhterem arkadaşım da yeni düzenlemeye 
ilişkin bir endişesini ortaya koydu. Bu itiraza, bu te
reddüde aslında mahal bulunduğu kanaatinde deği
liz. Şöyle ki, «işyeri» deyimi birçok kanunlarımızda 
yer almıştır, «işyeri» deyiminden, geniş yorumlar va
sıtasıyla, tarlası, merası, yani üstü açık ve sahibinin 
muhafazasına mevdu bulunmayan yerleri anlamanın 
ceza hukukunda mümkün olmadığı kanaatindeyiz. 
Böyle olursa, böyle bir yorum yapılırsa, asıl üzerinde 
durulması lazım gelen mahzur (sakınca) daha da baş
ka ve daha da büyüktür. O takdirde, tarlasını, merası
nı hiçbir suretle yanında taşımaya muktedir olma
yan; kapısını kapayıp, anahtarını beraberinde bulun
durmaya ve icabında onu korumaya muktedir olma
yan sahiplerinin haberi dışında oraya atılacak bir 
memnu silahın, o vatandaşımızı ne denli felaketlerle, 
müeyyidelerle karşı karşıya bırakacağını düşünmek, 
insanın tüylerini ürpertir. Ben zannediyorum ki, Ko
misyon «İşyeri» deyimiyle musakkaf, yani çatısı örtü

lü, sorumluluğu kendisine ait, muhafazası kendisine 
ait, kendi izni olmadan girilip çıkılması mümkün ol
mayan işyerlerini kasdetmektedir. 

Bunu böylece işaret ettikten sonra, ben asıl, Ko
misyonun ceza miktarı üzerinde yaptığı değişiklikle 
ilgili görüşlerimizi arz etmek istiyorum. 

Bu 8 nci madde daha önce konuşulurken Grubu
mun görüşlerini arz etmiştim. Burada hazır bulunan 
arkadaşların değişmiş olacağını düşünerek, üç - beş 
cümle ile bunu özetledikten sonra maruzatımı tamam
lamaya çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunda önemli, iki 
müessese var; bulundurma ve taşıma. Kaçakçılık kıs
mına giren ayrı, onun üzerinde başka münasebetle 
münakaşada bulunduk. Biz dedik ki, öyle bir ortama 
gelmişiz ki, vatandaş evinde canını, malını, ırzını; iş
yerinde keza, şahsının canını ve malını, ne zaman, ne
reden geleceği bilinmeyen tasallutlara, silahlı saldırı
lara karşı korunmak için insiyaki bir zorunluk içinde
dir; âdeta, nefsini müdafaaya, şartlar tahakkuk etti mi, 
etmedi mi, aramaya bile gerek kalmaksızın, genel 
şartlar dolayısıyla mecbur hale gelmiştir. Nitekim, ge
çenlerde bir kuyumcunun dükkânında vaki olan si
lahlı saldırı dolayısıyla mahkemelerin ne yolda dav
randığını da, meseleyi nasıl telakki ettiklerini de öğ
renmiş bulunuyoruz. Bu itibarla, hiçbir suçta kullan
madığı, kullanacağı belli olmayan, sadece savunma 
sadedinde bulunduran vatandaşa, bir tabanca, bir si
lah bulunduran vatandaşa verilecek cezanın zulüm ol
maktan çıkması ve hiç değilse Adalet Komisyonunun 
evvelce kabul ettiği ve şu metinde yer alan maddede 
olduğu gibi, sırf bulundurma cezasının 6 aydan baş
latılmasının yararını arz ve ifadeye çalışmıştım. 

Muhterem arkadaşlarım, kanunlar küldür; bölün
dükleri, ayrı ayrı mütalaa edildikleri takdirde, gerekli 
bağı kaybederler. Şimdi, şu tasarıda, gelecek görecek
siniz, bir geçici 7 nci madde vardır. Bu maddede, 
«Silahları bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 1 ay içinde resmi mercilere teslim edenlere, 
bulundurmuş veya taşımış olsun, bu silahlardan biri
si için bulundurma veya taşıma ruhsatı verilir» hük
mü vardır. Siz hem silahını getirdi verdi, âdeta ban
kadan kredi alıp ödeyecek güçte olmadığı halde ver
di - aldı gibi kredi yenilemesine benzer bir muamele 
ile herkese tabanca ruhsatı verme yolunu açacaksınız, 
sonra alamam korkusuyla, canını, malını, ırzını koru
mak için evinde, işyerinde bir tabanca bulunduran va
tandaşı asgari 1 yıl cezaya muhatap kılacaksınız. Buna 
cezada dengesizlik, buna adaletsizlik, buna eşitsizlik ve 
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zulüm denir arkadaşlar. Memleketimizin şartlarını, ka
nun vazıı kanun yaparken gözönünde tutmaya mec
burdur. Bu itibarla Grubum adına tekrar istirham edi
yorum; sadece bulundurma suçunun cezasını 6 ayda 
sabit kılalım. 

Maruzatım budur, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biberoğlu. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grupu adına 

Sayın Şener Battal, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Battal, 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; 
Bu maddenin Mecliste üçüncü redaksiyonundan 

sonra üçüncü müzakeresi oluyor ve geçenki görüşme
lerde getirilen kanun teklifinin kalbi sayılan bir mad
deyi görüşüyoruz; üzerinde büyük ölçüde dikkat gös
termeliyiz. «Komisyon maddeyi geri çekmeli ve mev
zuu en iyi şekilde yeniden ele almalı» temennisinde 
bulunmuştum. Komisyon, bu temennimi müteakip bü
yük hassasiyet gösterdi, maddeyi geri çekti. Komis
yonumuzun Sayın Başkan ve değerli üyelerine, gös
terdikleri bu hassasiyetten dolayı huzurlarınızda te
şekkürlerimi arz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, ancak Komisyonumuz, me
seleyi istenen ölçülerde tanzim edebilmiş değildir. 
Kanaatimize göre, getirilen metin, geçen birleşimde 
görüştüğümüz metinden daha iyi bir metin değildir ve 
tartışmalara açık bir metindir. Bir arkadaşımızın isa
betle ifade ettiği gibi, «işyeri» mefhumu getirilmiştir. 
Bu «işyeri» mefhumu üzerinde, acaba Yargıtay içti
hatlarıyla meseleyi çözebilir miyiz diye düşünürse
niz, Yargıtay içtihatlarının bu manada tam tekemmül 
etmediğini, hukukçu bir arkadaşınız olarak ifade-edi
yorum. Çünkü, «işyeri» tabiri, iş kanunlarında ayrı 
ayrı tarif edilmiştir, Ticaret Kanununda ayrı tarif 
edilmiştir, Ceza Kanununda tarif başka başkadır. 
O halde, hukukta henüz içtihatla dahi tevhidi içtihat 
olarak çözülmemiş bir tarifi, getirmiş koymuşuz ve 
ileride bu tartışmalar devam etsin gibilerden bir ne
ticeye şimdiden razı olmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, yine, tarlada çift süren bir 
rençberin tarlası işyeri midir, değil midir? Dağda ko
yun güden bir çobanın koyun gütme vazifesi işye
rinden maduıt mudur, değil midir? Misaleri artırabi
lirsiniz; devlet memurunun çalışma masası işyeri mi
dir, değil midir? Bunlar tamamen üzerinde konuşul
maya müsait hususlardır, öncelikle bu hususa açıklık 
getirilmesi lazımdır. 

2 . 1 . 1979 O : 1 

Muhterem arkadaşlarım, ikincisi, bulundurma hu
susunu, Komisyonun iade ettiği yeni metinle teşdit 
eylemişiz, yani artırmışız. Evet artırılmış. 6 aydı, 18 
aya kadar alternatifli olarak getirilmiş. 

BAHATTÎN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Eski 
kanuna göre artırılmamış. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Eski kanuna gö
re değil. Geçen birleşimde çekilen metinle mukayese 
ediyorum, sözümün başında ifade ettim. 

Değerli arkadaşlarım, tatbikatta şöyle oluyor : 
Bir eve taarruz etmek isteyen kötü niyetli insanlar, 
savcılığa o evde tabanca var diye ihbar yapıyor. Sav
cılar o evi arıyorlar. Tabanca varsa yakalıyorlar, ceza 
uygulanıyor. Tabanca yoksa, «arandı, bu evde taban
ca yok» deniyor. Bunun üzerine mütecavizler eve 
taarruz ediyorlar. Resmi devlet kontrolünden sonra o 
evde tabanca olmadığı sabit olunca, rahat taarruza ve 
tecavüze müsait bir mesken olduğunu, mütecaviz dev
let eliyle tespit ettiriyor ve eve saldırıyor. Tatbikatta 
bunlar olmuş olaylar. 

tşte, şimdi Türkiye'de sık sık olan bu olaylar var
ken, siz bulundurma cezasını, geçen takdim edilen me
tinde 6 aylık cezayı, şimdi 18 aya kadar teşdit edi
yorsunuz ve bu, Türkiye'nin sosyal şartlarını dikkate 
almamak gibi bir durum oluyor. Onun için, geçen bir
leşimde bu mevzuları arz etmiştim, tekrar tekrar aynı 
hususlara dönüyoruz. Devletimiz, iktidarlar, Türkiye' 
yi huzurlu hale getirsinler ve o zaman ruhsatlı taban
ca taşımak dahi yasak diye madde getirin; ama Tür
kiye'nin huzurlu bir ülke olduğunu iddia etmemiz gü
nü maalesef henüz idrak edilmiş değildir. Onun için 
değerli arkadaşlarını, getirilen, Komisyonun iade et
tiği metin, geçen birleşimdeki metinden sanıldığı ka
dar daha toleranslı değil; daha rijit, daha katı bir 
tekliftir. 

Onun için, ısrarda, önemle meseleyi 'bu reaksiyon 
ıkarcunu anlayışı içinde ele alarak yanlışlara ĝ tıme-
yeîiitm ve meselemin 'büyülk vebali olduğunu, teyaık-
'kuz içimde oîdu$u!mozu söyleyelim. Yine önemi 
ımıilkıtarda, milletvekili arikaıdaşlarümı tanızilh ediyo
rum; aıma kanunun en önıemli maddesi sayılan hu
susta bi'lgüsi olmuyor; ama oylama sırasında yanını-
daıkli arkadaşına 'batoaraik el ıkalldıran arkadaşımız var. 
Bu meseleyi Dültfen, şu kanum görüşülürken, sion de-: 
rece dilddi olaralk dilkkaıtle taklip edelim ve Türkiye' 
ma bugün içlinde Ibaılunduğıu; şartlarda namuslu in
sanları, ciddi enttde'Mielleri, vazife, adamlarını, dev
letim toruîyarûsydığa; alma ik r̂unımıaya, layık, korun
maya mufhtaç durumda olan kimseleri korumanını 
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şartlarına 'temin, edelim,. Ben bunları arz etmiş olu-
yoırjuırm. ( 

Saygılar sunanım, teşekkür öderini. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal, 
Buyururu Sayın Kızilışık, şahsınız adına. 
Sürenıiz 5 dakikadır efendim.' 

AHMET GÜLTEKlN KIZILIŞIK (Zonguldak) 
— Sayın Başkan, sayın Komisyon ve Hüküni'et ve 
saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; 'ben sırf, arkan 
daşlaomı bu madde hakkında aydınlatmıak için şah-
ısıim adılnja söz almış bulunuyorum. 

OBvvellia şunu arz etmek isıtüyoınuım: 'Sayın Yıldı-
ttn'ın ve Sayın Şener Baittall'ın bu konudaki tered-' 
düüeri, «sasında bir yönetmelikle halledilmiş bulun
maktadır, Bu yönetmelik, haddizatında Kömlilsyonun 
da pek fazla tamamen muhtevasına muttali olmadığı 
Ibfir yönetmeliktir. Biraz evvel1 Komisyona kendiım 
arz ettim, buradan indikten sonra takdim edeceğim; 
hu yönetmelik, 18 Mayıs 1978 tarihinde, 16291 sa
yılı Rösrnıi Gazetede yayınlanmıştır. Ancak, esasında 
Ibu yönetmelik ycnjl değildir. Ateşli1 Silahlar Kanu
nu Öl 36 numara ite çıktığı zaman, derhal bu yönet
medik de hazırlanmış ve ayrıntılı telakki edilebilecek 
her şey ıbu yönıeltaıellilkıte ayrı ayrı belurtlilimiştir. 

ıSayın Başkan, kaç dalklilkadır benim şahsi sürem? 
(BAŞKAN — 5 dakikadır efendiım. 

AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Devamla) 
—' Biir madde hükmü okuyacağım da... 

BAŞKAN — 5 dakikadır, ona göre hesaplayın. 
AHMET GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Devamla) 

O hailde özet olarak arz etmek istiyorum. Bu yönet
melik, evvela taşıma ve bulundurma vesikaianmn 
ayırmıştır; 'ikiye bölmüştür. Oddan sonra da, 'taşıma 
vesikalarını; görevde olanlar, 'veyahut da emekiîık 
veya sair sebeplerle görevden ayrılanlar 'için ayırmış
tır.: 

Keza ıbu yönetmıeiliük 'kimlere ıtasımla izlini ve'rite-
ceksıe, İki, bunları şöylece: özetleyebiliyoruz: 

a) Büyük tarım işletmesi sahiplerine. Burada 
ölçüyü koymuştur. Ölçü şudur: Gıda-Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca bölgelere, tarım yömitem-
lerine <veuMMurierine göre saptanan normlara uy-
ıguin şekiMa olacaktır Ibu. Yoksa lalettayjo büyük 
çdfıtiktfıere ıbunjuı vermjiyor, 

Keza, hlüyülk ısürti ısahıplerti ve onların çobanları
mla. "Biraz evvel tarladan hahsötm^lerfdk' Sayın Bat-
löaıl. Orada da yiMe, ıgeçmffininli 'sadece" hayvancılikfahr 
elde ettiği gelırte sallayan, Gıda-Tarım ve-Hayvan

cılık Bakanlığınca 'bölgelere göre saptanan normlara 
uygun şekilde, iblüyük sürü sahibi sayiacak miiküar-' 
da hayvan sahibi olup, bu nedenle yaz-kış yayla ve 
meralara glidip gelme zorunda kalan kişiler ve huni-' 
ların çobanları. «Belli ibik! yerde ahır (besiciliği ya
panlarla, celepler 'bu bendin 'kapsamına girmez» 
diye de, onu tashih etmiştir. 

Ib) Keza müteahhitler ve taşaronlar içki ölçü 
koymuştur. Meskûn yerler dışında yapı, tesis, Sntşaat, 
büyük onarım işleri olan, bu nedenle zamanının ço
ğunu mesücûn yerler dışında geçirme zorunda kallam 
müteahhitler ve taşaronlar, 

c) Resmli ve özel bankaların güvenlik personeli 
lille, özel ıbanlkaliarın grup nakleden hizmetlileri, vez
nedarları tahsildarları, para (bulunduran ve taşıyan 
mutemetleri! ve (bekçleri, 

id) Tarım - torödli ve tarım satış kooperatif ve 
Ibirlıiklerinliın sigortalı olarak en az 150 işçi çalıştıran 
fabrika Ve kurumların işyeri, şantiye ve depoları
nın korutejmasıyla görevli bekçileri, vezniedarıliarı, 
tahsildarları, para bulunduran ve taşıyan mutemet-* 
teri, 

e) Karayolları üzerinde meşkûru yerler dışında 
bulunan 'akaryakıt satış istasyonları hasımda devamlı 
dlarak kalıp satış yapan akaryakıt bayileri ve bun
lar adına akaryakıt 'satışı yapıp, para alıp veren 'Mşin 
ler, 

f) Dalyan Ibdkçleıii, ' 
ıg) Açılk denizlerde sefer yapan büyük tonajlı 

gemffleriin 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 
noi maddesindeki yetkilere sahüp kaptanları, 

ıh) Maden, taş, kireç ve benzeri ocaklara ait 
patlayıcı madde depolarının korunmasıyla görevli 
(bekçiler, 

'(Biilhassa bu fıkraya dikkat 'etmenizi İstirham edi
yorum, çünkü tümünüzü iigülenldiriyoir) 

i) Türkiye Büyük MdlM Meclisinin, eski üyele
riyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyesü olma
yan eski hükümet üyelerine, 

j) Emekli vali, vali muavini, (kaymakam ve bu
cak müdürleri, 

k) Emniyet hizmetleri ve MİT hizmetlerinden 
emieklli ollanılar, 

1) Emekti subaylar ve emiekllJİ astsubaylar, 
Bunlar emekliler (içini. Ayrıca 4 nicü maddesinde 

ykıfe 'bu şekilde sayılmakla beraber: 
<A) hönldÜinde: Cumhuriyet Senatosu ve Millet 

Meclisi Başkan ve üyeleri, Hükümet Başkan ve üye
leri 
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Ülkemizde akredfilte olup diplomatik ayrıcalık ve 
bağışıklardan yararlanan kişiler, yabancı elcilik 
ve 'konsolosluklarda görevi olup da Dışişleri Ba
kanlığının lüzumlu görüp, Içüşlerü Bakanlığmın da 
uygum gördüğü kişlifer, diye blkıCakım ölçüler koy
muşta, IBu Mbanla bulundurma vesikasında da 
meskenin ve işyerinin ne olacağını belirttikten son
ra, 11 nci maddesinde şunu ayrık tutmuştur; dliyor 
ki: «Silalh bulundurma belgesi sa'bibine sadece bel
gede yazılı silahı, 'belgede gösterilen konut veya iş
yerinde bufaduırma yetkisi vertiır. Bu belge life si
lahın başka yere nakli ve üsöte taşınması mümlkün 
değildir. Otomobil tişyeri sayılmaz.» 

Vaktin darlığı niadenliiyffle, diğer ayrmıtılan size 
açıklamak imkânına saıhaıp değilim, ama evvela bu 
yonıetaeliği ıtötkik öliıp ondan sömra bu yönetmelik-
.teikli öllçiüfer nazarı lütilbare alındıkan sonra, önerge
lerle tafepte bulunmak lazım gelir. 

IBu itibarla, 3 ncü madde hakkındaki söz hakkı-
imı ilerida kullanmak kaydıyla, şiimdlik aydınlatıcı 
(mahilyeitıte bu açıklaımayı yapıyor, saygılarımı sunu
yorum-

BAŞKAN. — Teşekkür edenim Sayun, Kızılışık. 
Komisyon ©aşkanı Sayın KöyKiüğlu, buyurunuz 

efendimi 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İ. HAKKI 
KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın arkadaşlar; 

6136 sayılı Kanunun bu 13 ncü maddesi Komis
yonumuzda görüşülürken üzerinde dikkatle durulmuş 
ve müzakere edilerek bu son biçim verilmiştir. Öner
geler de, bu metin hazırlanırken dikkatle nazara alın
mıştır. 

Biz bu maddenin bu haliyle, cemiyetteki bazı ih
tiyaçları karşılayacağı kanaatindeyiz. Eğer noksanı
mız varsa, bunu Senato düşünecek ve taşınacaktır. 

1 nci fıkradaki ceza, 1 yıldan 3 yıla kadar azami 
hadde artırılmış ve para cezası da artırılmıştır. 

Kanaatimizce, kanunlar ve metinler ne kadar 
mükemmel olursa olsun, iş, mesele bunların tatbika
tıdır. Tecrübeli, bilgili ve cemiyetin ihtiyaçlarım ya-
kinen bilen hâkimlerimizin bu husustaki gösterecek
leri başarı bizim metinlerimizin değerini ve kıyme
tini artırır veyahut da eksiltir. Asıl mesele, adliyeyi 
çalıştırmamızdır, mekanizmayı çalıştırmamızdır. 

Her zaman söylediğim gibi, suçla ceza arasında 
bir ilginin, bir irtibatın olması şarttır., adilane olma
sı lazımdır, nasafete uygun olması lazımdır. Eğer ce
za az olursa suçluyu şımartır., eğer çok olursa, suç
luyu cemiyete karşı da, kanunlara karşı da isyan et

tirir ve hiç bir zaman ıslah ve ibret gayesini yerine 
getiremez. 

Asıl mesele, suç işleyenin, bunun karşılığı ceza
sını göreceğine inanması ve bilmesi ve bu kanaatin 
yaygınlaşmasıdır. Eğer bu yaygın değilse, istediğiniz 
kadar cezaları artırın, hiç bir önleyici çare değildir. 

Siza bir misal anlatayım : îki gün evvel bana Kı
zılcahamam'dan bir vatandaş geldi. Elinde bir mah
keme ilamı vardı. Köyünden kasabaya giderken ara
ma yapılmış, üzerinde tabanca çıkmış ve bu taban
cadan ötürü mahalli mahkeme bir sene hapsine ka
rar vermiş. Kararda aynen şöyle diyor : «Tabanca
nın sağlam olduğu anlaşılmıştır ve tabanca sahibi de 
suçunu ikrar etmiştir ve binaenaleyh bir sene hapsi
ne karar verilmiştir.» Adama «Efendi bu cezaların 
ağır olduğunu bilmiyor musun?» dedim. Bir sene ce
za bir köylü için, bir şehirli için, hele şehirli için bir 
yıkımdır. Bana ne dedi biliyor musunuz? «Efendi, 
bu hava böyle estikçe, bizim dostumuz düşmanımız 
vardır; canımızı ve malımızı muhafaza edebilmemiz 
için 50 sene de koysanız biz bunu taşırız.» 

Demek ki, bundan da anlaşılıyor ki, fazla ceza 
bir tedbir değildir. Ceza karar olmalı ve suçlu işle
diği suçtan ötürü cezasını göreceğine inanmalı ve bu 
kanaate herkes varmalıdır. Biliyorsunuz bizim mem
lekette henüz bu hava mevcut değildir ve istediğimiz 
şekilde adli mekanizma da işlememektedir. 

İkinci fıkrada, ev ve işyerlerinde bulunduranlar 
için bir yıldan iki yıla dedik. 

Üçüncü fıkra ile, «Geçmişteki hali, mesleki duru
mu, ahlaki eğilimleri, kişiliği ve maksadının sadece 
savunma olduğunun anlaşılması halinde yarıya indi
rilir» diye bir fıkra ekledik ki, bu da kanaatimce 
çok faydalı bir fıkradır. Masum vatandaşları koru
ma bakımından getirilmesi lazım olan bir metindi 
ve işte bunu arkadaşlarımızla düşündük taşındık ve 
getirdik. 

Netice; bir komisyon başkam olarak, bir hukuk
çu olarak diyorum ki; getirdiğimiz metin bizim gö
rüşümüze kanaatimize, anlayışımıza göre kabulünü
ze arz edilecektir. Kabul edilmesini biz de arz ede
riz. 

Yalnız dediğim gibi, yalnız cezayı artırmakla ve 
suçluları cezaevine atmakla hiç bir neticeye varama
yız. Bunun için asıl mesele diğer mekanizmanın da; 
emniyetin de, polisin de, jandarmanın da ve adliye
nin de, mevcut cezaları ve mevcut kanunları mükem
mel tatbik ettikleri takdirde, etmek istedikleri tak
dirde bütün bunlar halledilir kanaatindeyim. Böylece 
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bu maddeyi açıklar, kabullerinize arz eder, saygıları
mı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Efendim, 

bizim de bir konuşma isteğimiz vardı. 
BAŞKAN — Son söz hakkınız doğmuştur, buyu

run Sayın Karahan. 
Süreniz 5 dakikadır Sayın Karahan. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekili arkadaşlarım; müzakere edilen 
yasa kamuoyunu son derece ilgilendiren bir yasa ta
sarısıdır. Bu kanunun komisyonlarda görüşülmesi ve 
bugün milletvekillerinin Umumi Heyetindeki müza
keresinin asıl amacı, 6136 sayılı Yasanın 13 ncü 
maddesindeki müeyyidelerin ehvenliği, müessir olma
masıyla ilgilidir. 

Oysa Komisyonun getirdiği önergede, 6136 sa
yılı Yasanın 13 ncü maddesinin bu kere esprisi ve 
madde lafzı itibariyle, bundan evvelki kanunda bu
lundurma durumu hallerinde 1 yıldan başlayan ceza, 
yarı nispetinde indirilme durumuna getirilerek 6 aya 
indirilmiş olmaktadır. Bu durum kamuoyunda yadır
ganacağı gibi, Yüce Meclisin çalışmalarını da gölge
ler düşüncesindeyim.. 

Bu nedenle eski metnin müzakere konusu olma
sının sebepleriyle, Sayın Komisyonun getirdiği mad
de metnindeki çelişme barizdir. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karahan. 
Okunan madde üzerinde bir önerge vardır, oku

tuyorum. 

Divan Başkanlığına 
Görüşülmekte olan yasa tasarısının 8 nci mad

desinin 1 ve 2 nci fıkralarının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Çorum Kars 
Şükrü Bütün Hasan Yıldırım 

İstanbul Kars 
Zeki Eroğlu Turgut Artaç 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Madde 8. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar hakkındaki Yasanın 13 ncü maddesinin 1 ve 
2 nci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 13. — Bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak ateşli silahlarla mermileri; 

Satın alırken yakalananlar veya taşıyanlar hak
kında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin lira
dan on bin liraya kadar ağır para cezası; 

Bulunduranlar hakkında bir yıldan iki yıla kadar 
hapis ve iki bin liradan, beş bin liraya kadar ağır 
para cezası, hükmolunur. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI I. HAKKI 

KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz, 
Hükümet? 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 
— Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katıl

mıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Bu madde üzerinde bir kaç önerge vardır, fakat 

Komisyon maddeyi geri istediği için şimdi o öner
geler hakkında bir işlem yapmıyoruz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Komisyon bu mad
deyi geri mi alıyor? 

BAŞKAN — Yeni madde muvacehesinde önerge
ler geri alınmıştır. 

Komisyonun metnini okutup oylarınıza sunaca
ğım efendim. 

BAHATTlN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Mad
deyle ilgili önerge var. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında mı? 

BAHATTlN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Evet, 
maddeyle ilgili. 

BAŞKAN — Şimdi, esasında işleme geçmiştik, 
bu önergenin işleme konmaması gerekiyor ama oku
talım. 

BAHATTlN KARAKOÇ (Diyarbakır) — İmza
yı tamamlamak için 3 saniye geciktik. 

BAŞKAN — Maddeyi okumaya geçmiştik, artık 
önerge konamazdı işleme. 

Önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 8 nci maddesinin 

aşağıdaki şekilde değiştirilmesini teklif ederiz. 
«Madde 13. — Bu kanun hükümlerine aykırı ola

rak, ateşli silahlarla mermileri; 
Satın alırken yakalananlar veya taşıyanlar veya 

ev veya işyeri dışında bulunduranlar hakkında on se-
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kiz aydan 3 yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş 
bin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.» 

Diyarbakır Niğde 
Bahattin Karakoç Yılmaz Cemal Bor 

Elazığ Edirne 
Celâl Ertuğ Süleyman Sabri Öznal 

Manisa 
Zeki Karagözlü 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, ka
tılmıyoruz ve aynı zamanda bu önerge asıl metnin 
okunmasından sonra verilmiştir, bu hususun da na
zara alınmasını arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet? 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılmıyor

lar. 
BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Öner

gem üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — De
ğerli arkadaşlarım, bir noktadan hareket edilmiştir. 
Ülkemiz anarşik olaylar bakımından endişe verici 
bir noktaya gelmiştir. Bu aşamada 6136 sayılı Kanu
nun ihtiyaçlara cevap vermediği anlaşılmıştır. Bu
nun üzerine Hükümet birtakım değişiklik tasarıları 
hazırlamış ve sevk etmiştir. 

Değişiklik tasarılarına hâkim olan espiri, cezala
rın belli ölçüler içerisinde ihtiyaçlara cevap verecek 
ölçüde artırılmasıdır. 

Bundan önceki uygulamalarında kanunun etkin
liğinin kalmadığı görülmüş, silah bulunduran ve taşı
yanların sayısında önemli bir artış olduğu görülmüş 
ve kanuna etkinlik sağlanmak istenmiştir. 6136 sayılı 
Kanunun, bundan önce etkin olamamasının baş se
beplerinden birisi, verilen cezanın 1 yıl olması dola
yısıyla genellikle tecil edilmesiydi. Ceza genellikle 
tecil edildiği içindir ki, vatandaşlarımızın bir çoğu 
silah taşımaktan çekinmemekteydiler. Nasıl olsa ce
zam tecil edilir düşüncesi içerisinde hemen hemen 
herkes silah taşıyabiliyordu ve uygulamada da veri
len cezalar tecil ediliyordu. 

Şimdi yapılacak değişiklikle bunda etkinlik sağ
lanmak istenmiştir. Etkinliği sağlamanın yollarından 
bir tanesi cezayı artırmaksa da, bir tanesi mutlaka; 

cezayı uygulamadır. Cezayı bir yıldan başlatarak, 
yine tecil şartını muhafaza edersek eski durumdan 

ne farkı kalır? Ceza tabanım bir yıldan başlatınca, 
hâkimler genellikle asgari cezayı verirler, bu asgari 
cezalar da tecil edilebilir olduğu için tecil ederler ve 
yine silah taşıyan kimse cezasız kalmış olur. 

Halbuki amaç, cezaları uygulamaktı; böylece va
tandaşı silah taşımaktan caydırmaktı. Eski kanunda 
da zajen asgari had bir yıldı, yeni kanunda da yine 
bir yıl olması öngörülüyor, bu görüş savunuluyor. 
Eğer eski cezayı olduğu gibi savunacaksak, biz neyi 
değiştiriyoruz, değiştirdiğimiz nedir ortada? 

6136 sayılı Kanunun bundan önceki uygulama
sında ceza bir yılla iki yıldı ve genellikle bir yıl ceza 
verilip tecil ediliyordu. Şimdiki fıkrada gene asgari 
sınır bir yıl, fakat üst sınır yükseltiliyor. Hâkimlerin 
üst siniri verme konusunda genellikle çekingen ol
dukları da hepimizce bilinen bir şeydir. 

Binaenaleyh, üstsınırı yükseltmek amaca cevap 
verecek bir davranış değildir. Altsınırı yükselterek 
tecil etme şartımn dışarısına çıkarmak lazımdır. Biz 
de onun içindir ki, bir yıl yerine on sekiz ayı öner
miş durumdayız. Tasarının sevk edilmesi amacı bu
dur. Eğer gene biz asgari haddi bir yılda bırakmış 
olursak bir değişiklik yapmış olmayacağız. Bu deği
şiklik tasarısını getirmenin, bunun üzerinde çalışma
nın bir anlamı kalmayacak. 

Amaç, silahların toplanmasını, vatandaşın silah 
kullanmasını önlemek ise, bunun cezasında bir mik
tar artırma sağlamak ve mutlaka ceza verilmesini 
sağlamak için tecil sımrı dışına çıkarmak olmalıdır. 
Bu şekilde hareket etmekle ancak amacımıza hizmet 
etmiş olabiliriz. Önergenin amacı budur. 

Kabul edileceği umuduyla hepinize saygılar suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim bu önergeye Komisyon ve Hükümet 

katılmıyor. 
Sayın Karakoç, önergenizle maddenin tamamını 

mı değiştiriyorsunuz? 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Yalnız 
1 nci fıkrasını Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yalnız 1 nci fıkra; ama önergede 
öyle bir ifade yoktur; o bakımdan maddenin hepsine 
teşmil ediliyor. 

BAHATTİN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Efen
dim «Görüşülmekte olan tasarının 5 nci maddesinin 
1 nei fıkrası» diyorum. 

BAŞKAN — 1 nci fıkrası. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İ. HAKKI 

KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Zaten Sayın Başkamm, 
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oylamadan sonra verildiği için nazara alınmaması 
gerekir. 

BAŞKAN — «8 nci maddenin aşağıdaki şekilde» 
demişsiniz, 1 nci fıkra diye bir şey yok. 

BAHATTÎN KARAKOÇ (Diyarbakır) — Zaten 
benim önergem 1 nci fıkrayı kapsıyor, başka bir şey 
almamışım; onu açıklamış oldum. 

BAŞKAN — Evet, 1 nci fıkra yok, 1 nci fıkra 
diye zapta geçsin. 

Şimdi okunan önergeye Komisyon ve Hükümet 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 

Tereddüte düşülmüştür efendim. Önergeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi Komisyonun getirdiği şekliyle okutuyo
rum. 

Madde 8. — 6136 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Madde 13. — Bu kanunun hükümlerine aykırı 
olarak ateşli silahlarla, mermileri: 

Satın alırken yakalananlar veya taşıyanlar veya 
ev veya işyerleri dışında bulunduranlar hakkında bir 
yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin liradan beş bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Ev veya işyerinde bulunduranlar hakkında bir 
yıldan iki yıla kadar hapis ve iki bin liradan dört bin 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

İkinci fıkradaki halde failin sabıkasızlığı, geçmiş
teki hali, mesleki durumu, ahlaki eğilimleri, kişiliği 
ve maksadının sadece savunma olduğunun anlaşılma
sı halinde hükmolunacak ceza yarıya indirilir. 

Ateşli silahın, bu kanunun 12 nci maddesinin 
dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silah 
veya mermilerin miktar bakımından vahim olması 
halinde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve yirmibeş bin 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası hükr 

molunur. 

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bu
lundurulması veya taşınmasının mahkemece az vahim 
hal olarak değerlendirilmesi halinde hükmolunacak 
ceza, bir aydan altı aya kadar hapis ve 500 liradan 
2 000 liraya kadar ağır para cezasıdır.» 

BAŞKAN — Maddeyi, okunan şekliyle oyları
nız sunuyorum; kabul edenler... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, bir 
teklifim var. 

BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçildi. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Güzel ama, bu 
madde yeniden tedvin edilerek getirilmiş olduğuna 
göre, bu maddede değişiklikler mevcuttur. Benim 
görüşüm şudur ki, yeniden bu madde üzerinde mü
zakere açmak lazımdır. 

BAŞKAN — Açtık efendim, devam etti şimdiye 
kadar, 

Maddeyi 'oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geri alınan 10 ncu madde Komisyondan gelmiş
tir, buna ait metni okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Komisyonumuzca İçtüzüğün 89 ncu maddesine 

göre geri alınan 250 S. Sayılı Kanun Tasarısının 10 
ncu maddesi incelenmiş ve aşağıdaki şekilde değişti
rilmesinin önerilmesine karar verilmiştir. 

Gereği, saygıyla arz olunur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüoğlu İ. Vecdi Aksakal 

Erzincan Gaziantep 
Lütfi Şahin Ahmet Karahan 

Hatay İçel 
Mevlüt Önal Ramazan Çalışkan 

Kırşehir Tunceli 
Doğan Güneşli Hüseyin Erkanlı 

Urfa Zonguldak 
Celâl Paydaş Koksal Toptan 
Zonguldak Uşak 

Burhan Karaçelik M. Selâhattin Yüksel 

Madde 10. — 6136 Sayılı Kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 15. — Bu Kanun hükümlerine aykırı 
olarak 4 ncü maddede yazılı olan bıçak vesair aletler 
veya benzerlerini yapanlar, satmaya aracılık edenler, 
satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkın
da 6 aydan 1 yıla kadar hapis ve 3 000 liradan 
10 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren bıçak veya sair aletle
rin veya benzerlerinin miktar bakımından az vahim 
olması halinde 15 günden üç aya kadar hapis ve 500 
liradan 1 000 liraya kadar para cezasına hükmolu
nur. Vahim olması halinde yukarıdaki fıkraya göre 
hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır. 

Bu Kanunun 4 ncü maddesine göre yapımına izin 
verilen bıçakları veya benzerlerini kullanma amacı 
dışında satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alan
lar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında da aynı 
ceza hükmolunur.» 
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BAŞKAN — Bu madde üzerinde evvelce müza
kere yapılmıştır. Fakat Komisyon tarafından metin 
değiştirildiği için yeniden müzakere açıyorum. Bu 
madde hakkında söz isteyen?.. Yok. Maddeyi okunan 
şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geri alınmış olan ek madde 3 üzerinde Komis
yonun yeni metni gelmiştir, onu okutuyorum. 

Sayın Komisyon lütfen müzakereleri takip etse
niz daha salim olur. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Genel Kurul gündeminde bulunan 250 S. Sayılı 

Kanun Tasarısının 13 ncü maddesinin ek 3 ncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin öneril
mesi Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır. 

Gereği saygıyla arz olunur. 
Adalet Komisyonu Başkanı Başkanvekili 

Ankara Trabzon 
İsmail Hakkı Köylüoğlu İ. Vecdi Aksakal 

Erzincan Gaziantep 
Lütfi Şahin Ahmet Karahan 

Hatay içel 
Mevlüt Önal Ramazan Çalışkan 

Kırşehir Tunceli 
Doğan Güneşli Hüseyin Erkanlı 

Urfa Zonguldak 
Celâl Paydaş Koksal Toptan 
Zonguldak Uşak 

Burhan Karaçelik M. Selâhattin Yüksel 

«Madde 13. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar Hakkında Kanuna aşağıdaki Ek 3 ncü madde 
eklenmiştir. 

Ek Madde 3. — Cumhuriyet Senatosunun, Mil
let Meclisinin ve Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski 
üyeleri beyan edecekleri silahları taşımaya yetkilidir
ler.» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ 
İBRAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, getirilen bu ek maddeyi kısaca açıklamak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, oturduğunuz yerden izah 
etseniz efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB
RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, bu maddenin sevkindeki maksat şudur: Ma
lumları olduğu cihetle zaten Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleri bir yönetmelik uyarınca silah taşı
maktadırlar. Ancak, yaptıkları iş icabı siyasetin için
dedirler. Kongrelerde, üniversitelerde, maçlarda ve 

benzeri topluluklarda silahlarım yanlarında götüre
bilmelerini temin bakımından kanuna bağladık onu. 
Aksi halde yönetmelik uyarınca vesikaya müstenit 
silahlarıyla oralara girmeleri halinde dahi bu yasa 
hükümlerine göre, yasada gösterilen cezanın yarısı 
kadar cezayla cezalandırılmaları gerekir. 

Hiç bir parlamenter böyle bir toplantıya girerken 
silahını herhangi bir kimseye emanet etmek gibi bir 
duruma düşürülmemesi, bir bakanın bu duruma dü-
şürülmemesi, bir başbakanın bu duruma düşürülme
mesi bakımından sadece yönetmelikle tanınan yetkiyi 
kanunla takviyeden ibarettir. 

O itibarla arkadaşlarımı tenvir maksadıyla bu 
kadarını arz ettim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komis
yon. 

Madde üzerinde söz isteyen? 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Var efendim. 

Yerimden arz edebilirim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Efendim, yalnız 

burada bir beyana dayanılıyor. Bu beyanda maki-
nalı tüfek getirilirse veya buna benzer beyan kabul 
edilirse, buna açıklık getirmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB

RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Arz 
edeyim Sayın Başkan. 

Her halde bir parlamenter ülkenin içindeki... 
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Efendim, ya ge

tirirse... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB

RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Zapta 
geçiyor bu beyan. 

Bir parlamenter, ülkenin içinde bulunduğu şart
lar muvacehesinde tabanca, top, tüfek 42 lik top gi
bi şeyler beyan edersek onun ağırlığına denk düşmez. 
Maksadımız bir parlamenterin taşıyabileceği silahı 
beyan etmesi ve taşımasından ibarettir. Zaten tüfek -
müfekle maça da sokmazlar adamı. Bu itibarla en
dişeye mahal yoktur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. 
GÜLTEKİN KIZILIŞIK (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, «silah» kelimesini tabanca olarak değiştir
mek makbul olur. Tabanca demek kafi. Çünkü ta
bancalar normal, yani yarı otomatik, otomatik taban
calar. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu fikre katılıyor 
musunuz?. 

— 233 



M. Meclisi B : 29 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
tabanca olarak kabul ediyoruz, uyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet buna katılı

yor. 
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan, 

şimdi benim bir önerim var. «Cumhuriyet Senato
sunun, Millet Meclisinin ve Bakanlar Kurulunun es
ki ve yeni üyeleri» deniliyor. Çok geniş bir yazı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri bu üç şeyi 
kapsıyor, üç kavramı kapsıyor. Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, Bakanlar Kurulunun eski ve yeni 
üyeleri diyor, onu da diyorum. Bakanlar Kurulu
nun eski ve yeni üyeleri, yani yasadaki yazı dilinin ve 
yazımının büyük önemi var. Bu yasada Cumhuriyet 
Senatosunu, Millet Meclisini ayrı ayrı müesseseler 
gibi almış. Halbuki bunların tamamı bir müessese
ye bağlı. Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Bakan
lar Kurulunun eski ve yeni üyeleri denirse yasanın 
yazım tekniğine daha uygun olur. Arz ederim. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Efendim, bir yan
lışlık olmasın. Bakanlar Kurulunda yalnız parlamen
terler değil dışardan da bakan olunabiliyor. Bina
enaleyh, arkadaşlarımızın dediği bence biraz sakın
calıdır. En doğrusu komisyonun getirdiği şeklidir. 

BAŞKAN — Komisyon bu beyana ne der efen
dim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyonun getirdiği metin üzerin
de bir önerge var, onu okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının ek madde 3'ün aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Ek madde 3. — 

«Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Baş
kanları ile yeni ve eski üyeleri, Hükümet Başkan 
ve üyeleri istediği marka ve model silahı taşıma yet
kisini haizdir.» 

Konya Tokat 
Şener Battal Faruk Demirtola 

Yozgat Kars 
Hüseyin Erdal Abdülkerim Doğru 

Ankara 
İhsan Karaçam 
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BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu 
efendim?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve.Hü

kümet katılmıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Komisyon metninin son şeklini okutuyorum. Bir 
değiştiri daha yapılmıştır. 

Madde 13. —ı 
Ek madde 3. — 
«Cumhuriyet Senatosunun, Millet Meclisinin ve 

Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan 
edecekleri tabancalarını taşımaya yetkilidirler.]» 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Komisyon, «tabanca
larını» deyince bir cemileştirme oluyor tahmin edi
yorum. O bakımdan «tabancasını)» dense daha uy
gun olmaz mı?.. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB
RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan farz ediniz ki bir üye bulundurma vesikasını 
hamildi. Geldi Parlamentoya, kendi malıydı. Parla
mentoya geldikten sonra da Kırıkkale'den bir tane 
verdiler. Bu gibi halde, bir nizamın söz konusu 
olmasına gerek kalmamak üzere gereksizdir diyo
rum. 

BAŞKAN — Yani siz, «Tabancalarını}» üzerinde 
duruyorsunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB
RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Evet 
efendim. 

MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA KEMAL BlBEROĞLU (Çorum) — 

Düzenlenen madde metninde, «Beyan ettiği taban
cayı taşıyabilir)» hükmü var. İleride tabancasını 
kayıp eder, değiştiren milletvekili, bakan veya eski 
milletvekili ne zaman isterse beyanım değiştirmek, 
yenilemek suretiyle yine bu hükümden yararlanacak
tır sanıyorum. Bunun zapta geçmesi için Komisyo
nun cevaplandırmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB

RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
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Başkan, bir silahın meşru yoldan elde edilmesinin 
şartları bugüne kadar Türkiye'mizde belli edilmiştir. 
Yani, kaçakçılarla irtibat kurmak suretiyle bir kam
yon silah elde etmek ve onları taşımak gibi bir key
fiyet söz konusu değildir. Size, ya Kırıkkale'den si
lah verilir, ya babanızdan hatıra kalır, ya da şu ve
ya bu şekilde bir bulundurma vesikasını devralırsınız. 
Bunun dışında silahın iktisabımn meşru bir yolu 
var mıdır? 

BAŞKAN — Tahmili ediyorum, soruyu soran ar
kadaşım, «Kayıp ettiği takdirde» ifade etmek iste
di, değil mi efendim? 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Evet efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB
RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Evvela 
birinci kısım budur Sayın Başkan. İşaret edildi, ar
kadaşlardan birisi, «350 tane silah taşıyabilecek mi
yiz» dediler. Onun zapta geçmesi bakımından bunu 
arz ettim. 

Diğer yönden, eğer bu meşru vasıtalardan biri
siyle bir milletvekili, ya da eski milletvekili silahının 
kaybından sonra silah tedarik eder, yeni bir bulun
durma vesikasını sade vatandaş gibi satın alırsa, onu 
beyan etmesinde herhangi bir sakıncanın, kanuni 
sakıncanın bulunmaması gerekir. Bu da düşünül
müştür. 

BAŞKAN — Durum aydınlanmıştır efendim. 
Sayın Komisyon, bu kelimeyi nasıl tashih ede

ceğiz? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, her
kes kendine göre bir şey söylüyor. 

BAŞKAN — Efendim, siz kendi fikrinizi söyle
yiniz. 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ İB
RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, eğer bu çoğul olma halini ortadan kaldır
mayı arkadaşlar düşünüyorsa, «Tabancalarından bi
rini» ifadesi uygundur. Çünkü, efendim birini bu
lundurur, öbürünü taşır, bir tane taşıyabilir. Aksi 
halde, normal müktesep haklarımızı da bir başka
sına vermek gibi bir maksadımız yoktur. 

BAŞKAN — Şimdi, Komisyonun verdiği izahata 
göre, «Tabancılarından birini» ibaresiyle, metni bu 
şekilde değiştireceğiz. 

«Cumhuriyet Senatosunun, Millet Meclisinin ve 
Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan 
edecekleri tabancalarından birini» .... («Hayır ol
maz, olmaz;» sesleri) Beyan biraz düşük oluyor. Baş
kanlığın görüşü budur. «Beyan edeceleri taban
cayı»... 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, 
bu hususta bana söz verebilir misiniz? 

BAŞKAN — Söz hakkı yok efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 

HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Efendim, 
maddeyi önergelerle birlikte geri alalım da, düzen
leyelim. 

BAŞKAN — Size yalnız önergeyi geri veriyoruz, 
maddeyi vermiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, şimdi bu madde hak
kında herkes fikir söylüyor; bunun içinden Komis
yonun çıkacağına da ihtimal vermiyorum. Lütfen 
Komisyonu rahat bırakırsanız daha salim bir şekil 
alır. 

Evet; Sayın Komisyon bir karara varamadı mı? 
Sayın Komisyon, bu müzakere uzun sürecekse, 

o zaman birleşime ara vermek gerekecek. 
Saat 18.00'de toplanmak üzere birleşime ara ve

riyorum. 
Kapanma Saati : 17.47 
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Açılma Saati : 18,07 

BAŞKAN : BaşkanvekiM Muslih Görentaş 

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

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun baslığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Ek 3 ncü madde üzerinde komisyonun verdiği 
yeni teklifi okutuyorum : 

Ek Madde 3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ile Bakanlar Kurulunun üyeleri ve eski üyeleri beyan 
edecekleri tabancalardan birini taşımaya yetkilidir. 

Adalet Komisyonu Adalet Komisyonu 
Başkanı Başkanvekdld 
Ankara Trabzon 

ismail Hakkı Köylüoğlu î. Vecdi Aksakal 
Kırşehir Zonguldak 

Doğan Güneşli Burhan Karaçelik 
Çorum 

M. Kemal Biberoğlu 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt İB
RAHİM VECDİ AKSAKAL (Trabzon) — Sayın 
Başkan, özür dilerim, deminki beyanım şahsım adına: 

dır; Komisyon Başkanının beyanlarını komisyon adı
na kabul ediniz; zapta geçmesi için arz ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
Ek maddeyi okunduğu .şekliyle oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yeni, «Ek - 4» diye iki önerge vardır; komisyon 
aynen getirmiştir. Bunları okutup, oylarınıza sunaca
ğım: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının çerçeve madde 13'e, ek mad

de 4 olarak aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ede
riz. 

Konya Sivas 
Şener Battal Ali Gürbüz 

Tokat Kars 
Faruk Demirtola Bahri Dağdaş 

Ankara 
İhsan Karaçam 

Ek Madde 4. — Avukatlara, icra memurlarına, 
köy muhtarlarına, grubu olan siyasal parti il ve ilçe 
teşkilat başkanlarına taşıma ruhsatı verilir. 

BAŞKAN — Sayın komisyon, önergeleri aynen 
geri verdiğinize göre, önergeye katılmıyorsunuz ma
nasını ifade eden 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet de katılmıyor. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler: 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir, 
Diğer önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülen tasarının çerçeve madde 13'e, ek mad

de 4 olarak, aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ede
riz. 

Konya Yozgat 
Şener Battal Hüseyin Erdal 

Muş Adana 
M. Emin Seydagil Hasan Aksay 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

Ek Madde 4. — Avukatlara, icra memurlarına, 
grubu olan siyasal parti il ve ilçe başkanlarına, sarı 
basın kartı sahibi basın mensuplarına taşıma ruhsatı 
verilir. 

BAŞKAN — Biraz evvel okunan önerge ile aynı 
işleme tabidir. 

Komisyon?... 
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ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN —Hükümet?... 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) 

— Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet okunan 

önergeye katılmıyor. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Çerçeve 13 ncü maddeyi ekleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 14. — Aym Kanuna aşağıdaki geçici mad

de eklenmiştir. 
Geçici Madde 7. — Bu Kanunun 4 ncü maddesi 

hükümleri kapsamına alınan topuz, topuzlu kamçı, 
boğucu tel veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunma
da kullanılmak üzere özel nitelikte bulunan benzeri 
aletleri ellerinde bulunduranlar bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, mahalli zabıta 
makamlarına teslime zorunludurlar. 

BAŞKAN — Okunan madde üzerinde söz isteyen 
var mı efendim?... Yok. 

Madde ile ilgili olarak verilmiş bulunan önerge
ler vardır, okutuyorum. 
Ek fıkra teklifi : 

Silah deposu haline gelmiş mahaller ve bölgeler 
vardır. Hükümet, üstlerine varıp arama yapmaya 
mevcut kanunlara rağmen uygulayamamaktadır. 

Bu gerekçe ile; geçici 7 nci maddeye aşağıdaki 
fıkraların eklenmesini teklif ediyoruz. 

ı«Ek fıkralar : Kanunun yürürlüğe girmesinden 
itibaren, 6 ay zarfında resmi makamlara makbuz 
mukabilinde tevdi ve teslim edilecek her nevi ateşli 
silahlar için, sahipleri hakkında takibat yapılmaz. 

Mezkûr silahların, takdir olunacak bedelleri sa
hiplerine ödenir.» 

Çorum Trabzon 
Mehmet Irmak Lütfi Göktaş 

Ankara Konya 
Mustafa Başoğlu Şener Battal 

Tokat 
Faruk Demirtolai 

BAŞKAN — Sayın komisyon, okunan önergeye 
katılıyor musunuz?... 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?... 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve Hü

kümet katılmıyorlar. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Geçici maddeyi biraz evvel okunduğu şekli ile 

oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — T nci mad
deye ilişkin değişiklik önergemiz var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — ... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

14 ncü çerçeve maddenin içine yeni bir geçici mad
de ilavesi hakkında bir önerge var, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki 

geçici S nci maddenin eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

İstanbul Çorum 
Muammer Aksoy Şükrü Bütün 

Tunceli Gaziantep 
Hüseyin Erkanlı Ahmet Karahan 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

«Geçici Madde 8. — Ateşli silahları veya mermi
lerini veya bıçakları veya salt saldırı ve savunmada 
kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan baş-
kaça aletleri, kanuna aykırı olarak taşıyanlar veya 
her ne suretle olursa olsun bulunduranlardan, Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay için
de, bulundukları yerlerin valilik, kaymakamlık veya 
Cumhuriyet Savcılığına, rızalarıyla ve bu Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce veya sonra herhangi bir 
ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına veya mah
kûmiyetine konu olmaksızın ve bu şeylerle herhangi 
bir suç işlemeksizin teslim edenler hakkında kovuş
turma yapılmaz. Teslim edilen şeyler için bu şeylerin 
nitelik ve özelliklerini belirten ayniyat alındısı verilir. 

Aym süre içinde silah teslim edeceğini şahsen 
ya da noterden verilmiş vekâletnameye dayanan ve
kili aracılığı lile bundan önceki fıkrada adı geçen ma
kamlara yazüı olarak bildiren ya da zapta geçirten 
kimiler hakkında da, sözü geçen hüküm uygulanır.; 
Ancak bu kişi, silahı teslim almaya hazır olan görev
lilere silahı teslim etm&zse, bu fıkra hükmünden ya
rarlanamaz. 
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GEREKÇE 
Getirilen bu madde ile, kanunun yürürlüğe gir

diği tarihten itibaren bir ay içinde, bu kanunda ya
saklanan ateşli silahlarla mermileri ve bıçaklarla salt 
saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak 
yapılmış aletleri bulunduran veya taşıyanların, bun
ları belirlenen mercilere teslim etmeleri halinde hak
larında kovuşturma yapılmayarak, pişmanlık duyan
ların böylece bir defaya mahsus olmak üzere hima
yeleri sağlanmak istenmiştir. 

Ancak, bu imkândan yararlanabilmek için rıza ile 
teslim şart koşulmuş, bu kanunda sayılan yasaklanmış 
silah, merm!i ve aletlerle bir suç işlenmemiş olması 
gerektiği belirlenmiş, ayrıca bunlar için soruşturma 
veya kovuşturmaya konu teşkil etmemiş bulunması da 
öngörülmüştür. 

Öte yandan soruşturma ve kovuşturmaya konu 
olanlarla haklarında mahkûmiyet kararı verilmiş bu
lunanlar ayrı tutularak anılan maddenin bir nevi af 
maddesi biçiminde yorumlanması da önlenmiştir. 

BAŞKAN — Komisyon okunan önergeye katılı
yor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ÎSMAÎL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, 
katılmıyoruz. Katılmamamızın sebebi de şu : Bu ge
çici 7 nci maddede yeni yeni suç aletlerinden bahse
dilmektedir; bunlar bu kanunun kapsamına ilk defa 
alınmaktadır. Verilen önergede silahlardan, mermi
lerden bahsedilmektedir. Bu bir af mahiyetinde olur 
ki, bunun karşısındayız ve katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 

Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Okunan önergeye... 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Sayın Başkan, izün verirseniz bir maruzatım var. 

Bu önergeyi işleme tabi tutamazsınız. Çünkü, 
muvakkat 7 nci madde, çerçeve maddeye eklenmesi 
istenen bir hüküm getirmektedir. Oysa, muvakkat 
7 nci maddeyi oyladınız; kesinleşti, kabul oldu. Bu 
nedenle önergeyi işleme koyamazsınız. 

BAŞKAN — Bu yeni bir ilave maddedir, 14 ncü 
çerçeve maddenin (içine. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Aynı madde 
Sayın Başkanım, aynı maddedir. 

BAŞKAN — Evet. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — «8» diye ya
zılıdır efendim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nım, bu geçici 7 nci maddeye aittir; binaenaleyh, oy-
lanamaz. 

BAŞKAN — «Geçici madde 8» diye ifade et
miştir. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Kabul ettiğimiz çerçeve 7 nci maddenin başlığı, «Bu 
kanuna aşağıdaki geçici 7 nci madde eklenmiştir» 
diyedir; başka madde ekleyemeyiz; kanun kabul edil
miştir. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Doğrudur Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Şimdi, eğer bu önerge kabul edilir
se, bu 8 nci madde olarak kabul edilir; 7 nci madde 
ile ilişiği yoktur bunun. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
Efendim, 8 nci maddenin kanunda yeri olmaz; çer
çeve 7 nci maddeye sığdırılması lazım. 

BAŞKAN — Ama, çerçeve madde oylanmadı 
daha. 

MUSTAFA KEMAL BİBEROĞLU (Çorum) — 
7 nci madde oylandı. 

BAŞKAN — 7 ile ilgisi yok efendim bunun; bu, 
8 nci maddeyle ilgili. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Hocam, lütfen geri alın. 

BAŞKAN — Şimdi, 14 ncü madde içindeki geçici 
7 nci maddeyi oyladık. Çerçeve 14 ncü maddeyi halen 
oylamamış bulunuyoruz. Bu bakımdan, önerge iş
leme konacaktır. 

Evet, Komisyon ve Hükümet okunan önergeye 
katılmıyor. 

Önergeyi... 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim, 

müsaade ederseniz kısaca izah edeyim önergeyi; Ko
misyon ve Hükümet katılmazsa, geri alırım. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak buyurun efen
dim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Başkan 
ve değerli arkadaşlar; 

Bu kanunda, her türlü parti mülahazaları dışında 
hareket ettik ki, bu bir örnek davranıştır. Aynı par
tiden olanlar yer yer birbirlerine karşı konuştular, 
başka partiden olanlarla aynı görüşleri savundular. 
Teknik birtakım çözümler getirmeye çalışıyoruz ve 
anarşiyi önleyecek tedbirler getirmek istiyoruz. 
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Şimdi, bu hüküm nedir? Evvela; ret gerekçesi 
haklı olmalı. Reddedilsin, buna diyeceğim yok; fa
kat belirtilen gerekçe yerinde değil. Biz, 1 ay için
de, hiç suç işlemeden; herhangi bir suça karışmadan 
bir kişi kendiliğinden gider de, «buyurun silahımı» 
diye silahını teslim ederse veya yazılı olarak - çünkü 
daha önce yolda yakalanabilir - «Efendim; bir sila
hım var, bunu teslime amadeyim» diye başvurur, tes
lim ederse, ceza görmesin diyoruz. Uzman arkadaş
ların endişeleri şuradan geliyor, diyorlar ki : «Bu 
öyle bir madde olur ki, daha önce kim silahıyla ya
kalanmış olursa, bu hükümden yararlanır.»1 

Bu, tamamen hukuk prensiplerine aj'kırı bir iddia
dır. Ceza Kanununun 2 nci maddesi Anayasa değil
dir; özel ceza hükümleri gelirse, onlar uygulanır. Ce
za Kanununun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasında 
şöyle deniyor : «Bir fiilin işlendiği zamanki cezası 
daha ağır, sonra daha hafif hale gelirse, ilgili şahıs 
bu hafiflemeden yararlanır.» 

Bununla ne alakası vardır bizim savunduğumuz 
hükmün? Genel bir af değildir. Çünkü, herhangi bir 
şahıs yararlanmayacak; kendiliğinden, yasak olan si
lahını götürüp teslim eden yararlanacaktır. Bu teslim 
etme fiili yoksa, «yakalanan kimse» ile onun fiili 
aynı değildir, ayrı bir fiildir. Ayrı fiil işleyenler için 
aynı hüküm uygulanmaz. 

istediğimiz, bugüne kadar kötti yolda gitmiş olan 
bazı şahısların, silahlarını teslim etmesi değil mi? 
Bu yolu niçin açmayalım? Deniliyor ki : «Gider de
nize atar, göle atar». 

Denize veya göle atmaya giderken yakalanır; 
düşmanı haber verir, elinin izinin yakalacağından 
korkar, teslim edemez. Bundan kim zararlı çıkacak? 
Bugüne kadar hiçbir suç işlememiş bir şahsın âdeta 
başında bir bela... Bu beladan nasıl kurtulayım diye 
düşünen insanın al silahını diyoruz. Buna, silah ta
şısın demiyoruz, ruhsat da verilsin demiyoruz; ama 
bugüne kadar işlediği günahtan kurtulsun ve silahsız
lansın; bunu istiyoruz. Bunu tanımakla, daha evvel 
yakalanmış, yani suç işleyerek yakalanmış silahı ken
diliğinden teslim etmemiş kimselerin yararlanabilme
sine (Anayasa Mahkemesinin, «Eşitlik prensibine ay
kırıdır» diye, bu maddeyi iptal edip, ötekilerinin de 
bundan yararlanmasını sağlamasına) imkân yoktur; 
çünkü fiiller aynı değildir. 

O halde, bu hükmü kabul etmekle, sadece 10 kişi 
olsa bile, 10 tane sonradan imana gelmiş şahsın sila
hını teslim etmesini sağlayacaksınız. Buna rağmen 
Komisyon «Hayır»1 der, Bakan «Hayır» derse, be

nim ısrarım yok! Ama, vebal benden gidiyor. Ben, 
yalnız bunun için huzurunuza çıktım ve maruzatta 
bulundum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
AHMET GÜLTEKÎN K1ZILIŞIK (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, önergenin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Olmaz efendim. 
AHMET GÜLTEKÎN KIZILIŞIK (Zonguldak) — 

Niye? 
BAŞKAN — Verilemez, mevzuata aykırıdır. 
Okunan önergeye Komisyon ve Hükümet katılmı

yor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Saya
lım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Saymaya lüzum yok, Başkan tered
düde düşerse sayar; tereddüde düşmeyecek kadar faz
la fark var. 

Çerçeve 14 ncü maddeyi okunan şekliyle ve içe
risindeki ek geçici maddeyle oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Efendim, bir 
önergemiz var. 

BAŞKAN — Önerge yok bizde. 
YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Geçen otu

rumda verdik kendilerine, ek 8 nci maddenin ilavesi
ne ilişkin, 5 arkadaşla önerge verdik. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, baktırayım; 
bana böyle bir'şey intikal ettirilmedi. 

YILMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Aynı me
alde, Muammer Hocamızınkinden biraz daha değişik 
önergemiz var. 

BAŞKAN — Öyle bir önerge dosyalarımızda 
yoktur. Sayın Bor. 

14 ncü çerçeve maddeyi geçici maddeyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 15. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
16 nci maddeyi okuftuyorum : 
Madde 16. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Komisyon, lütfen dinler misiniz? Tasarl
ının başlığı şöyledir : «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklar Hakkında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 
12, 13, 14, 15, 16 ncı maddelerinin ve ek maddesinin 
değiştirilmesine ve bir ek madde ve bir geçici madde 
eklenmesine dair kanun tasarısı.» 

Halbuki, burada kabul edilen ek madde sayısı iki 
'tanedir. Buna göre, başlıktaki «Bir ek madde» iba
resinin «iki ek madde» olarak yeniden düzenlenmesi 
gerekir. 

Başlığın bu şekilde tashih edilmesini kabul edi
yor musunuz?...» 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI İSMAİL 
HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Evet Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Tasarının başlığını ve düzeltme şek
liyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde son söz olarak Sayın Aksoy, bu
yurunuz efendim. 

MUSTAFA KEMAL BÎBEROĞLU (Çorum) — 
Son söz istemiştim. 

BAŞKAN — Son söz için daha evvel diğer bir 
arkadaşımız Kanunlar Müdürlüğüne müracaaltta bu
lunmuştu. 

Buyurun Sayın Aksoy. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Değerli Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bu kanun münasebetiyle huzurunuza gelişimin 
sebebi, şu kanunun gerek Komisyondaki müzakere
sinde, gerek Genel Kuruldaki müzakeresinde izledi
ğim (uzun zamandır insanın içini karartan manzara
dan sonra) ışık belirtilerini ortaya koymak içindir, j 
Bugün, Adalet Komisyonunda da bulundum. Gerek 
Sayın Adalet Komisyonu Başkanı, gerek sözcüsü, | 
gerek üyeleri, hangi partiden olurlarsa olsunlar, bü
tün arkadaşlar, «bizim parti şu teklifte bulundu» I 
veya «benim partimden olan arkadaş şu öneride bu- j 
lundu» diye hareket etmedi; kendi inancına göre, | 

kendi hukuk anlayışına göre, kendi siyaset anlayışı
na göre oy verdi ve birçok noktada çok iyi anlaşma
lar oldu. Bazı noktalarda kimimizin istediği öneri 
kabul edilmedi, kimimizin önerisi kabul edildi; bu 
olabilir. Ama iki büyük partinin, bir kanunun görü
şülmesinde, çeşitli maddelerinin kabul edilmesinde, 
gerçekten, Parlamentoya yakışır bir objektiflik ve 
tarafsızlık içerisinde davranması, demokrasimiz bakı
mından ümit verici bir durumdur; bunu burada kay
detmek istedim. Bu nedenle, kanunun tümü hakkında 
veya kanun hakkında değil, bu kanunun görüşülme
sindeki davranış hakkında konuşmak istedim. 

Eğer, önümüzdeki günlerde de çeşitli konularda, 
özellikle anarşiyi ilgilendiren konularında kanun 
maddeleri kabul edilirken, herşeyden önce milletve
kili olduğumuzu, partili olmamızın ötesinde milletve
kili olmamızı ve Anayasada yazıldığı gibi, hangi ilden 
milletvekili seçilirse seçilsin, tüm Türkiye'nin millet
vekili olduğumuzu gözönünde bulundurarak, demok
rasi zemini üzerinde ve vicdanlarımızın bize emret
tiği doğrultuda hareket edecek olursak, gerçekten, 
ufukları kararmış olan ülkemizde, hem rejimi, hem 
milli birliği kurtarma bakımından umutlar büyük öl
çüde artabilir. Aksi takdirde, bu kürsüde bir kere 
daha söylemiştim, çeşitli beyanlarımda da arz et-
mişjtim, memleket Lübnanlaşmanın eşiğine gelebilir 
demiştim;, ne yazık ki, Kahramanmaraş olayları, o 
eşikten, hatta biraz ileriye bile adımını atabileceğini 
gösterdi. Bu büyük tehlike giderilebilir. 

Son söz olarak tekrar ediyorum, ekonomik ba
kımdan, dünya görüşlerimizde ne kadar farklılık 
olursa olsun, demokraside anlaşıyorsak, milli birlik
te anlaşıyorsak, şu kanunun görüşülmesinde olduğu 
gibi objektif davranalım ve birbirimizi daha iyi an
layalım. Aramızda diyalog daha iyi kurulsun ve bu 
suretle de memleketin büyük bir tehlikeye sürüklen
mesi olasılığı ortadan kalksın. 

Bu inanç ve ümitle hepinize saygılarımı sunarım; 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarı Meclisimizce ka
bul ed'ilmıiştıir. 
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IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ (Devam) 

Kaçakçılığın Men ve Takibine Dafir Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi, 33 ncü Maddesine Bar 
Fıkra Eklenmesi ve 58 nci Maddesinin İkıincd Fık
rasının Yürürlükten. Kaldırılması Hakkında Karma 
Tasarısının, Gündemin, Kanun, Tasan ve Teklifle
riyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 
1 nci sırasuma alınması önerilmiştir. 

BAŞKAN — Okunan önerge üzerinde söz isteyen?, 
Yok. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkanım nedir bu önerge anlamadım ki, ne 
diyorlar? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1412. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

1412'yi neden alıyormuş, neden almıyor? Danışma 
Kurulu karar vermemiş. Önerge veriyorsunuz, öner
ge ile (almaık istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi eğer grup sözcüleri 
hazır değilse, önergeyi oylayahm, müzakereyi gele
cek birleşime bırakalım; o şekilde olur. 

Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilımiştir. 

Vaktimiz de daralmıştır. 
Sunuşları yapmak ve gündemin özel gündem kıs

mında yer olan 10/1 esas numaralı Meclis Araştır
ması Komisyonunun 256 S. Sayılı raporunu ve diğer 
denetim konularını sırasıyla görüşmek için 3.1.1979 
Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere Bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,35 
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b) Siyasi Parti Grubu Önerileri 
/ , _ 1412, 1086, 647, 765, 5435 ve 1918 Sayûı 

Kanun tasarttarmâa yapılacak değişiklikler hakkın
daki kanun tasarısmın, gündemin «Kanun Tasan ve 
Tekiifleriyie Komisyonlardan Gelen Diğer İsler» kıs-
mmm birinci sırasma alınmasına dair Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu önerisi. 

BAŞKAN — Bir öneri var; okutuyorum : 
Mıilelt! MecM Başjkaınîiığına 

Danışma Kurulunun 28.12.1978 taırifıîi toplantısı
na bazı grupların katılmaması nedeniyle bir Da
nışma Kurulu önerisi hazırlamak olanağı bulunama
dığından, Grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtü
züğün 19 ncu maddesine göre işleme korumasını rica 
ederiz. 

Saygılarımızla. 
CHP Grubu Başkanvekilleıi 

Hayrettin Uysal AJtan Öymen 

CHP Grubu önerisi : 
Günderriîn 34 ncü sırasında yer alan, 114 S. Sa

yılı, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Mad
delerine Fıkra ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesi; 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nun 427 nci Maddesinin 2 noi Fıkrasının Değişti
rilmesi ve 443 ncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi; 
647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi; 765 Sayılı Türk Ceza 
Kanununun Bazı Maddelerinin ve 5435 Sayılı Ka
nunun 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi; 1918 Sayılı 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

•-Î...-..J. -± İçel Milletvekili Ramazan Çalışkan'in, çift
çinin tarım alanındaki ihtiyaçlarına ilişkin Başbakan
dan, sorusu ve Başbakan adına Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Mehmet Yüceler'in yazılı cevabı 
(7/376) 

Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak oevaplandırılmak üzere Anayasanın 
88 nci ve İçtüzüğün 94 ncü maddeleri gereğince ha
valesini rica ederim. 

30,. 11,1978 . 
İçel Milletvekili 

Ramazan Çalışkan 

1. Sayın Ecevit Hükümetince Türk Köylü ve 
çiftçisinin ihtiyacı olan gübrenin yeterince sağlanma
sı için kkndiye kadar herhangi bir tedbir alınmadığı 
mevcut gübre karaborsasının devam etmesinden an
laşılmaktadır. Gübre yokluğu ve karaborsacılığın 
önlenmesi ve yeterince gübre sağlanması için Hükü
metçe ne gibi tedbirler alınmıştır? 

2. 1978 yılının pahalı maiyetinin ve düşük ta
ban fiyatlarının mağdur ettiği Türk çiftçisi ihtiyacı
nın çok altında bulabildiği gübreyi peşin parayla ala
cak durumda değildir. Kooperatifler dahi ortakla
rına yeterince gübre verememektedir. Gerek koope
ratif ortağı olan ve gerek kooperatif ortağı olmayan 
çiftçinin krediyle gübre alabilmesi için Sayın Ecevit 
Hükümetince ne gibi tedbir alınmıştır? 

3. Gübreye zam yapılacak mıdır? 
4. Sayın Ecevit Hükümetince sulama ücretleri

nin üç misli civarında artırılması maliyeti çok yük
seltmiştir. Çiftçi sulama ücretini ödeyemeyecek hal
dedir. DSİ sulama ücretlini icra yoluyla almaya git
mektedir. Hükümetçe, sulama ücretlerinin eski se
viyesine indirilmesi veya kısmen indirilmesi düşünül
müyor mu? 

5. Sayın Ecevit Hükümeti tarafından traktör fi
yatlarının bir misli civarında artırılması karşısında 
Türk çiftçisi ve köylüsünün traktör alması çok zor
laşmıştır. Sayın Ecevit Hükümeti çiftçinin ve köy
lünün traktör sahibi olabilmesi için hangi tedbirleri 
almıştır. 

6. 1978 yılında zirai ilaçlar olağanüstü pahalılık
tadır. Bir kısım haşerenin de ilacı bu yıl bulunma
mıştır. Sayın Ecevit Hükümetince Türk çiftçisi ve 

köylüsünün ucuz, bol, kredili ve tesiri zirai ilaç ala
bilmesi için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

7. Çukobiıiik'e borçlu ortakların borçlarının er
telenmesi ve borçlu ortağın dahi Çuköbirlikten fayda
lanması yoluna gidilmesi sağlanacak mıdır? Ortak 
olmayan bölge Çiftçisinin Çukobirük imkânlarından 
faydalandırılması sağlanacak mıdır? 

TC 
29.12. İ 978 Gıda - Tajrım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : R 4682/126057 
Konu : içel Milletvekili Sayın Ramazan 
Çalışkan'ın yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5.12.1978 tarih Kanunlar Müdürlüğü 

7/376-2556/15511 sayılı yazı, 
İçel Milletvekili Sayın Ramazan Çalışkan tarafın

dan; zirai girdilere ilişkin olarak Sayın Başbakan'a 
yöneltilen ve kendileri adına tarafımızdan cevaplan
dırılması tensip olunan yazık soru önergesi cevabının 
iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Mehmet Yüceler 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Ramazan Çalışkan'ın Sayın 
Başbakana Yönelttiği Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1. Döviz darboğazı ve finansman sıkıntılarına 
rağmen, yerli üretimle karşılanamayan ihtiyaç açığı
nın ithalat yoluyla karşılanması için azami çaba gös
terilmiş ve 1 . 12 . 1978 tarihi itibariyle 2 153 973 ton 
azotlu (% 21 N), 2 196 276 ton fosforlu (% 17.P205) 
ve 33 122 ton potaslı (% 50 K20) olmak üzere top
lam 4 383 371 ton gübre ithal edilmiştir. Aralık ayı 
başı itibariyle 1977 yılında ithal edilen gübre mikta
rı ise bir milyon ton noksanı ile 3 381 956 ton ol
muştur. 

Birim alandaki tarımsal üretimi artıran en önem
li faktörlerden birisi olan kimyevi gübrelerin çiftçi
miz tarafından yeterince kullanılmasını sağlamak 
amacıyla alınan tedbirler sonucu 1978 yılında, 1977 
yılına kıyasla daha fazla gübre tüketilmesi sağlan
mıştır. 

1 . 12 . 1978 tarihi itibariyle gübre cinsleri olarak 
tüketilen miktarlar ile aynı tarihteki 1977 yılı tüke
timinin kıyaslaması aşağıda gösterilmiştir. 
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Gübre Cinsi 

Azotlu (% 21 N) 
Fosforlu (% 17 P205) 
Potaslı(% 50K2O) 

1977 Yılı 
Tüketimi 

(1 .12 .1977 
itibariyle) 

(Ton) 

2 932 976 
3 264 911 

36 653 

6 234 540 

1978 Yılı 
Tüketimi 

(1 .12.1978 
itibariyle) 

(Ton) 

3 312 843 
3 282 212 

42 055 

6 637 110 Toplam 

1 . 12 . 1978 tarihi itibariyle 775 000 ton azotlu 
(•% 21 N), 520 000 ton fosforlu (•% 17 P205) ve 11 500 
ton potaslı (% 50 K 2 0) olmak üzere toplam 1 306 500 
ton gübre stoku bulunmaktadır. 

Gübrelerin aracı ve tüccar eline geçerek karabor
saya intikal etmesini Önlemek amacıyla gerekli önlem
ler alınmış ve teknik ziraat teşkilatınca verilen ihtiyaç 
belgelerine göre satış yapılması sağlanmıştır. 

1979 yılı İlkbahar döneminde bir sıkıntıya düşül
memesi için, gerekli tedarik programı yapılmış, 1979 
yılına devreden stoklarla birlikte yerli üretimle karşı
lanamayan ihtiyaç açığının ithalat yoluyla karşılan
ması için gerekli önlemler alınmış ve 2 447 000 ton 
gübrenin ithal edilmesi ve zamanında yurda getirtil
mesi için T. Zirai Donatım Kurumu Genel Müdür
lüğüne talimat verilmiştir. 

2. Kimyevi gübrelerin çiftçimiz tarafından yete
rince tedarik edilerek, tarımsal üretimin gerek kalite 

gerekse kantite yönünden artırılması için, tedarik fi
yatlarının çok altında çiftçiye intikal ettirilmekte ve 
milyarlarca lira tutan aradaki fark hazine tarafından 
sübvanse edilmektedir. 

Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olan çiftçile
re 2 000'ni aşkın Tarım Kredi Kooperatifleri kanalı 
ile kredili olarak gübre verilmektedir. Tarım Kredi 
Kooperatifi olmayan çiftçiler ise gerekli şartları yerine 
getirmek kaydıyla TC Ziraat bankalarınca kredi veril
mektedir. Bunun yanında çiftçiye kolaylık sağlama ba
kımından T. Zirai Donatım Kurumu tarafından temi
nat mektubu karşılığı gübre satışları yapılmaktadır 

3. Tarımsal girdilerin en ucuz fiyatla çiftçiye inti
kal ettirilmesi Bakanlığımızın genel politikalarım kap
samaktadır. Bu nedenle 1978 yılında gübreye zam ya
pılmıştır. Yapılmasıda düşünülmemektedir. 

4. Uzun senelerden beri traktör satış fiyatlarının 
sabit tutulması mümkün olamamıştır. Montaj yoluyla 
imal edilen traktörlerin satış fiyatları 1977 yılında bü
yük bir ekonomik zorlamaya rağmen % 25'lik bir ar
tışla tutulmak istenmiş ise de bu önlem fabrikaların 
üretimi kısıtlamaları veya tamamen durdurmaları ve 
traktörlerin fahiş fiyatlarla ikinci elden satılmaları ne
ticelerini doğurmuştur. 

1978 yılında yerli traktör fiyatlarına yapılan % 
56-80 oranındaki artış fabrikaların üretim faaliyetleri
nin idamesi bakımından zorunlu bulunmakta idi. 

Türk parasındaki büyük düşüşe rağmen komple it
hal traktörlerde fiyat artışı % 40 oranında tutulabil
iri iştir. 

Senelere Göre Traktör Fiyatları 

Marka ve Modeli 
1976 
TL. 

Massey - Ferguson 135 Yerli 
Fiat 480 Yerli 
Fiat 640 Yerli 
înter 444 Yerli 
John - Deere 1130 İthal 
John - Deere 2030 İthal 
Fent Farmer 103 S İthal 

108 605 
104 860 
128 935 
104 860 
131 000 
152 000 
147 000 

Fiyat Artışlarının Nedenleri : 
d. Kur ayarlamaları, 
2. Menşe memleketlerde traktör fiyatlarında artış, 
3. Yerli üretimde hammadde fiyatlarının artışı, 
4. Akaryakıt ve elektrik fiyatlarındaki artış, 
5. 'Ücretlerin yükselmesi, 
a) Asgari ücretlerdeki artış, 

1977 
TL. 

132 680 
132 680 
160 500 
128 400 
151 000 
188 500 
172 000 

Artış 
••% s i 

22 
27 
25 
23 
15 
24 
17 

1978 
TL. 

218 800 
220 400 
287 400 
226 900 
216.000 
264 000 
238 5C0 

Artış 
% si 

65 
66 
79 
76 
43 
40 
38 

b) Toplu sözleşmelerle gelen mali yükümlülükler, 
6. Yasal ekonomik önlemlerin alınması: 
a) Devalüasyon, 
b) Gümrüklerde damga vergisinin artması, 
c) Kabul kredili ithalata izin verilmesi, 
(d) İthalatta transferlerin zamanında yapılması, 
7. İthalatta transferlerin zamanında yapılmaması, 
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8; Dağıtımda (pazarlama) kontrol yetersizliği, 
6. Traktörlerin Piyasada Bulunmaması Durumu: 
Yerli olarak üretilen traktör fiyatlarının ithallere 

nazaran daha ucuz olması yerli traktörlere olan talebi 
artırmış, üretimdeki yetersizlik nedeniyle çiftçilerimiz 
normal koşullarla senelerdir piyasadan traktör satın 
alamamışlardır. 

Çeşitli nedenlerle traktör fiyatlarındaki artış yü
zünden 1978 yılı başında ithal traktörlerin ve büyük 
güçteki yerli traktörlere talep azalmıştır. 1978 yılın
da çiftçilerimizin gerçek ihtiyacı olan orta güçteki 
traktörlerden yeteri kadar üretilmesi için yerli trak
tör yapan kurumlara gereken bütün olanaklar sağlan
maktadır. 

7. Fiyat Artışlarım Önlemek İçin Alınan Tedbir
ler .i 

1. Türk parasının yabancı paralar karşısında de
ğerinin korunması için Hükümetçe bilmen bütün ön
lemler alınmaktadır. > '. 

2. ithal edilen traktör ve ziraat makinelerinde 
istihsal vergisi indirimlerine devam edilmektedir. 

3. Traktörlerde % 1 gümrük indirimlerinin ye
nilenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

4. Pahalı bir ithal şekli olan komple traktör it
halatına son verilmiştir. 

5. Döviz darboğazı giderilmekte olduğundan, 
bekleyen transferler mümkün olan en kısa zamanda 
yapılacaktır. 

6. Traktör ithalinin Türkiye Zirai Donatım Ku
rumunca yapılması ve yurt için dağıtımının tarımsal 
amaçlı kooperatiflerle işbirliği halinde yaptırılması 
amaç alınmış ve bu konuda hazırlanmış olan karar
name imzaya açılmıştır. 

7. Halen parktaki traktörlerin tarım hizmetlerin
de daha rasyonel çalıştırılmasını sağlamak için diğer 
tarım iş makinelerini de kapsayan bir kararname ha
zırlanmış ilgili mercilere sunulmuştur. 

8 w Devlet Sulama Şebekelerinde Uygulanan Su
lama Suyu Ücretleri : 

6200 sayılı Yasanın 28 nci maddesi gereği ola
rak; Devlet Sulama Şebekelerinde uygulanan sulama 
suyunun ücretleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan
lığı DSİ Genel Müdürlüğü, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ve 
Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünün ilgi
li dairelerinden oluşturulan bir komisyon tarafından 
tespit edilerek Bakanlar Kurulunca benimsenip onay-
lanarafc üan ediir. 

1971 yılında yasa, gereği tarife hazırlanıp onayla
narak ilan edilip uygulanmış ve 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977 yıllarında 1971 yılındaki fiyat sa
bit tutularak düşük fiyat tatbik edilmiştir. 1977 yılın-, 
da uygulanan sulama suyu ücretleri ile sulama saha
larında bir yıl önce yapılan işletme bakım masrafla
rının ancak, % • 25'i geriye alınabilmiştir. 6200 sayılı 
yasada ücret tarifesinin bir yıl önceki işletme - ba
kım masrafları ile yatırımdan düşen miktarın geriye 
alınmasını amirdir. 

1978 yılı için uygulanacak fiyatlar tespit edilir
ken, Devlet Sulama Şebekelerinde 1977 yılında ya
pılan işletme - bakım masraflarının tamamının geri
ye alınmasına karar verilmiştir. Bu karar Bakanlar 
Kurulu tarafından benimsenerek onaylanmıştır. 1977 
yılında geriye ödenen % 25 yerine 1978'de ödemenin 
% 100'e çıkarılması ile 1977 yılı fiyatlarına nazaran 
1978 yılı fiyatları arasındaki yıllık artışla birlikte 5 
katına ulaşmıştır. 

1979 yılı sulama suyu ücretlerinin tespiti için DSİ 
Genel Müdürlüğünde çalışmalar yapılmaktadır. Bu 
çalışmalarda anafikir fazla faydalanandan fazla, az 
faydalanandan az ücret almaık şeklinde kademeli fi
yat tespit ederek küçük çiftçiyi korumaktır. Yasanın 
ilk tatbik edildiği yıllardan beri geri kalmış yöreler
deki sulama suyu ücretleri ileri gitmiş ve zirai po
tansiyeli yüksek yörelere nazaran daha düşük tutul
muştur. Bu durum 1979 yılında da devam edecek
tir. 

Kanımıza göre; tatbik edilen taban fiyatları ve 
birim sahadan alınan net gelire nazaran 1978 yılında 
Devlet Sulama Şebekelerinde tatbik edilen sulama 
suyu ücretleri ödemeyecek ıkadar yüksek fiyatlar de
ğildir. 

9. Türkiye, tarımsal savaşım ilaçları yönünden 
•büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Yalnızca DDT, BHC, 
Göztaşı ve Kükürt yerli olarak üretilebilmektedir. 
Ancak göztaşı, kükürt bile son yıllarda yerli üretim 
gereksıinjmi karşılamadığından ithal yoluyla da sağ
lanmaktadır. Bunlar dışındaki konuyla ilgili tüm kim
yasallar ya hazır ilaç halinde ithal edilmekte, ya da 
hammadde ve yardımcı maddeleri dıştan getirtilerek 
ülkemizde formüle edilip, çiftçinin kullanımına su
nulmaktadır. 

1 Ocak 1978'den, Kasım ayının sonuna kadar 
40 142 597 $ tutarında 6 166 ton preparat (Hazır 
ilaç) ithal edilmiştir. Dışalımla sağlanan 9 981 ton 
teknik ve hammaddenin parasal karşılığı ise 17 589 
425 $ dır. 
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İçerisinde bulunulan döviz darboğazına karşın 
alınan önlemler ve sürdürülen çalışmalar sonucu; 
tüm bitkisel üretimimizde 1978 yılında herhangi bir 
ilaç darlığı ile karşılaşılmamıştır. Başta pamuk, ta
hıllar, tütün, fındık, üzüm, meyve, sebze üreten çift
çilerimiz, gerekli kimyasalları zamanında piyasada 
bulabilmişlerdir. 1978 tarımsal üretim yılında, ilaç 
darboğazı nedeniyle, önlenemeyen herhangi bir has
talık ya da zararlı salgın söz konusu olmamıştır. 

2. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Topuzun DİSK'e 
bağlı bazı sendika temsilcilerinin Varşova'da yapılan 
Uluslararası Kongre{ve katılıp katılmadıklarına ilişkin 
sorusu ve Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'un yazılı ce
vabı. (7/396) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Kocaeli Milletvekili 

îbrahim Topuz 
1. DİSK'e bağlı Maden - İş, Aster - İş sendikaları

nın kısa adı UMSB Uluslararası Metal Sendikasının 
Varşova'da yapılan 8 nci kongresine katılıp katılma
dıkları? 

2. Katıldılar ise, Çalışma Bakanlığından gerekli 
izin alınmış mıdır? 

3. Bakanlığınız bu sendikaların Varşova'daki 
UMSB'ye üyelik talebini kabul etmiş midir? 

4. Leningrad'da DİSK'e mensup 24 sendikacının 
Sovyet sendikacılığını etüt ettiklerine dair yerli basın
da haberler çıkmıştır. 

Rusya'da ancak Komünist Partisine uşaklık etmek
le görevli tayinle gelmiş Komünist Partisinin memur

luğunu yapan sendikacılık olduğuna göre bu sendika
cılar hangi konularda etütde bulunmuşlardır? 

TC 
Çalışma Bakanlığı 2 . 1 , 1979 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : MM. Val. 

Prt - 1589/2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 20.12.1978 gün ve 7/396-2652/15956 sayılı 
yazınız. 

Bilindiği üzere 274 sayılı Yasanın 10 ncu madde
sine göre mesleki kuruluşlar uluslararası mesleki ku
ruluşlara serbestçe üye olabilirler ve üyelikten çekile
bilirler. Uluslararası kuruluşun faaliyetleri Anayasa'-
nın 1, 2 ve 3 ncü maddesinin 1 nci fıkrası ve 4 ncü 
maddesi ile 19 ncu maddesinin son fıkrası ve 57 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki ilkelere aykırı ise, ka
tılma karan Bakanlar Kurulu Kararı ile iptal olunur. 

Bu bakımdan, DİSK'e bağlı Maden - İş ile As
ter - İş Sendikalarının kısa adı UMSB olan Uluslar
arası Metal Sendikasının Varşova'da yapılan 8 nci 
kongresine katılıp katılmamaları hususu Bakanlığımın 
iznine tabi bulunmamaktadır. 

Yazılı soru önergesindeki 1, 2 ve 4 ncü maddeler
de söz konusu edilen hususlarda ise Bakanlığımın ka
rar verme yetkisi bulunmamakta olup, konu İçişleri 
Bakanlığını ilgilendirmektedir. 

©ilgilerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Bahri Ersoy 

Çalışma Bakanı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

2 . 1 . 1979 Salı 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

1. — Gensoru önergesi. 
2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergeleri. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
1. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 9 

arkadaşının, deniz ile ilişkilerimizin ve denizciliği
mizin geliştirilememesi nedenlerini saptamak amacıyla 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca kurulan Meclis Araştır
ması Komisyonu raporu. (10/1) (S. Sayısı : 256) (Da
ğıtma tarihi: 6.12.1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
1. — Tokat Milletvekili Faruk Demirtola ve 10 

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

2. — 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 fair Meclis Araştırması açdmasına ilişkin öner
gesi. (10/26) 

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

4. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu ve 10 
arkadaşının, Hükümetin işçi haklarıyla ilgili tutumu 
konusunda Anayasanın 88 nci. Millet Meclisi içtüzü

ğünün 10Q ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

5. — 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 uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/29) 

6. — 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 ilişkin önergesi. (10/30) 

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

8. — Antalya Milletvekili ihsan 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 içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/32) 

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

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

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



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

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

14. — Mİ1 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) 

15. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının, Hükümieitin Hakkâri yöresinde çarpışan yâ  
bancı iki aşiretle ilgili tutumu konusunda Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/11) 

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

17. — İstanbul Milletvekili Turan Kocal ve 9 ar
kadaşının, Çalışma Bakanının Bakanlığı ile ilgili tu
tumu konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Mecllils Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

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

19. — 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) 

20. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 15 
arkadaşının, Tariş ve iştiraklerinde yasa dışı uygu

lamalar yapıldığı iddiasım saptamak amacıyla Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/43) 

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

22. — 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, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/45) 

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

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

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali İhsan Ulu-
balışi ve 10 arkadaşının, haşhaş ekimi ve taban fiya
tı politikası konusunda Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/49) 

26. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, 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) 

27. — 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) 

28. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 ar
kadaşının; kamulaştırılan Bafa Gölünün halkın yara
rına tahsis edilmediği iddiasım saptamak amacıyla, 



Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 İ 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi. (10/50) 

29. — Manisa Milletvekili Sümer Oral ve 9 arka
daşının; Tekel Genel Müdürlüğünce Manisa - Kırka
ğaç ilçesine yapılan tuz tahsislerinde ayrıoalık yapıl
dığı yolundaki iddiaları saptamak amacıyla Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi .(10/51) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, anar- I 
şik olaylara ilişkin Başbakandan sözlü sora önergesi. 
(6/24) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15. — 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) 

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

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

18. — Sivas Milletvekili Ali Güfbüz'ün, «Kurta
rılmış Bölge» deyimine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/60) 

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

20. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Ağrı Eğitim Enstitüsü Müdürüne ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/129) (*) 

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

22. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in Ak
deniz Gübre Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/130) (*) 

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

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

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



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

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

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

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

29. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Hükümet üyelerinin dış seyhatlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/70) 

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

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

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

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

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

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

36. -r- Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
Kıbrıs Türk Federe Devletinin Danışmanına ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) (*) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 
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51. — istanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Gazi-
Eğitim Enstitüsü öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/93) 

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

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

54. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
polis derneklerine ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

55. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
mayınlı sınır topraklarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. '6/132) (*) 

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

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

58. — istanbul Milletvekili Nihat Kaya'nın, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar ertelenen grev
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/133) 
(*) 

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

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

61. — Kastamonu Milletvekili t. Hilmi Dura'nın, 
Kastamonu Cide Lisesinde bazı öğretmenlerin ka
nunsuz işi bırakma eylemine katıldıkları iddiasına iliş
kin Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/134) (*) 

62. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, abone olunan bazı dergi ve gazetelere ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/135) 
(*) 

63. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Töb -
Der'in Bolu'daki icraatlarına ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/136) (*) 

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

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

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

67. — Sivas Milletvekili Tevfîk Koraltan'ın, Sivas 
Divriği Ulucami Müzesi soygununa ilişkin içişleri Ba
kanından sözMi soru önergesi. (6/105) 

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

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

70. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, Rize 
- Pazar Kız Meslek Lisesi mezuniyet gününde ahlâk 
dışı olaylar olduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/137) (*) 

71. —> Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, 
19 Mayıs Bayramı ile ilgili beyanına ilişkin Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi. (6/138) (*) 

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

73. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, yaban
cı iki aşiretin çarpıştığı iddiasına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/109) 

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

75. — Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner'in, 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/1,11) 

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

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştin 
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77.— Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
eski sıkıyönetim komutan ve görevlilerinin can gü
venliklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi, (6/113) 

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

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

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

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

82. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nun, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 7 . 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/150) (*) 

83. — Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Hac 
ile ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

84. — İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nın, Mont
rö'de yapılan görüşmeler sırasında, otel salonunda 
bulunan antik bir heykelin Başbakana refakat eden
ler tarafından kırıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/152) (*) 

85. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, bazı 
tarihi eserlerin Kariye Müzesinden çalınmasına ilişkin 
Kültür Bakanından sözlü soru önergesi. (6/118) 

86. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Kü
ba'da yapılan, Dünya Komünist Gençliği Toplantısı
na CHP'den bir parlamenterin katıldığı iddiasına iliş
kin, Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

87. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, gözal
tına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

88. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Balı
kesir Cezaevinde meydana gelen olaylara ve sorumlu
larına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/121) 

'89. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu' 
nun, TÖB - DER üyesi öğretmenler ile TÖB - DER 
Genel Kurul toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/122) 

90. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/153) (*) 

91. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1977 ile 15 . 9 . 1978 tarihleri arasında mey
dana gelen anarşik olaylara ve sonuçlarına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/155) (*) 

92. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
1 . 1 . 1978 ile 1 . 9 , 1978 tarihleri arasında yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Milli Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/156) (*) 

93. — Erzurum Milletvekili Nevzat Kösoğlu'nun, 
İtalya ile yapılacak milli futbol karşılaşmasına iliş
kin Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/123) 

94. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in, 
1 . 1 . 1978 tarihinden itibaren yapılan tayin ve na
killere ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/158) (*) 

95. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, İçiş
leri Bakanının, MHP İstanbul İl Başkanının öldürül
mesinden sonra verdiği beyanata ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/161) (*) 

96. — İstanbul Milletvekili Ekrem Ceyhun'un, 
TÖB - DER Genel Kurul toplantısına ilişkin Milli 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/162) (*) 

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

98. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, anar
şi konusundaki tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/163) (*) 

99. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, Umut 
Gazetesine verilen resmi ilanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/164) (*) 

100. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şe-
refoğlu'nun, Bakanların yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/165) (*) 

101. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, 
31.10.1978 günü meydana gelen anarşik olayların fail
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/166) (*) 

102. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Sağmalcılar Cezaevinden 13 tutuklunun kaçmasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/126) 

103. — Burdur Milletvekili Ahmet Sayın'ın, Ba
kanlıkta görevli bir memureye ilişkin Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi. (6/127) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.. 



104. — Denizli Milletvekili Mustafa Kemal Ay-
kurt'un, Dışişleri Bakanının Sosyalist Enternasyonal 
toplantısına katılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/139) 

105. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'nin, Art
vin Halkevi Derneği Başkanına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/140) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TV'de gösterilen bir filme ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/141) 

107. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün, özel oto
ların kısıtlı kullanılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/142) 

108. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
Keskin Lisesindeki Atatürk'ü anma törenine ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/143) 

109. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, 
kömür üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) 

110. — Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Ame-
rika'daki bir Türk doktoru ile ilgili gazete haberine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi, 
(6/145) 

111. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'm, İs
tanbul'da ortaya çıkarılan silah deposuna ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/146) 

112. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
toplu sözleşmelerle sağlanan artış farklarının öden
memesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

103. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, cezae
vinde çekimi yapılan bir TV filmine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) 

114. — İstanbul Milletvekili Turan Koçal'ın, fakül
te ve yüksekokullardaki öğrencilerin can güvenliğine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü .soru önergesi. (6/149) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hak
kında Kanunun başlığı ile 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 
16 ncı maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesi
ne ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları 
raporları. (1/160) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi • 
20 . 9 . 1978) 

X 2. — Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapıl
masına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komisyonu ra

poru. (1/126) (S. Sayısı : 111) (Dağıtma tarihi : 
M . 5 . 1978) 

3. — Tsparta İli Yayla mahallesi, Hane 131, Cilt 
7/2, Sayfa 38'de kayıtlı Osman oğlu Zeli'ha'dan olma 
21.3.1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulubay)' 
in ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/86) (S. 
Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 14.2*1978) 

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

5. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetiye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'de k <yıtlı 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) 

6. — Hendek İlçesi, Aşağıçalıca Köyü, Hane 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayşe 
Şerife'den olma 25.10.1945 doğumlu Sabri Altay 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) 

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

8. — Korkuteli İlçesi, Yazır K6yü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34'de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den ol
ma Ağustos 1951 doğumlu Osman Demiroğlu'nun 
ölüm cezasının yeıine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu. (3/205) (S. 
Sayısı : 17) (Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

9. — 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. Sen:tc.« S. Sa
yısı : 481) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 197&) 

10. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 nci maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçici l/A fıkrasının (a) bendinin tadiline ilişkin 



kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 1136 
sayılı Kanunun geçici 11 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas Milletvekili 
Azimet Köylüoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 nci maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasının kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/315, 2/289, 2/334) 
(S. Sayısı : 49) (Dağıtma tarihi : 28.2.1978) 

11. — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanh 
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) 

12. — C. Senatosu Balıkesir eski Üyesi Mehmet 
Güler ve 32 arkadaşının. Ticaret ve Sanayi Odaları. 
«Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Bor
saları» ve Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren kanun teklifinin red
dine dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Mec
lisi Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu ra 
poru. (M. Meclisi ; 2/390; C. Senatosu : 2/282) (M 
Meclisi S. Sayısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 1374 
ve 1374'e ek) (Dağıtma tarihi : 28 . 2 . 1975) 

13. — 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 rapom. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C. Senatosu S. Sa 
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 . 1978) 

14. — 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) 

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

16. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
1136 sayılı Avukatlık Kanununun geçici 2 nci mad 
desine bir bent eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (2/321) (S. Sayısı : 60) 
(Dağıtma tarihi : 7.3.1978) 
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17. — 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) 

18. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 455 ve 459 ncu maddelerine 
birer fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ile 455 
nci maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu, 
(2/322, 2/328) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1978) 

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

20. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10 . 1 . 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetve
lindeki Emine Şinik'e ait 2510 sayılı Kararın tatbik 
edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu rapoaı. (M. Meclisi : 
5/6; C. Senatosu : 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 
C. Senatosu S. Sayısı : 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 . 4 . 19.78) 

21. — 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 tlker'e ait Kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ile C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 5/8; C. Senatosu : 
4/191) (M. Meclisi S. Sayısı : 75; C. Senatosu S. Sa
yısı : 389, 389'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
24 . 4 , 1978) 

22. — Milli Savunma eski Bakanı İlhami Sancar' 
tn, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 saydı 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. Meclisi S. Sayısı : 76; C. Se
natosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihi: 2 4 . 4 . 1978) 

23. — 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 aynı Ka
nunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapora 
(2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma tarihî : 
2 5 . 4 . 1978) 

24. — Süleyman oğlu 1942 doğumlu Süleyman Özel' 
in özel affına dair kanun teklifinin Millet Meclisince 
reddedüen metni hakkında C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve C. Senatosunca kabul edilen m«tae dair 
M. Meclisi Adalet Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 
2/288; C. Senatosu : 2/126) (M. Meclisi S. Sayısı : 
6'ya 1 nci ek; C. Senatosu S. Sayısı : 767) (Dağıtma 
tarihi: 2 6 . 4 . 1978) 

25. — C. Senatosu Mardin Üyesi Mehmet Ali Arı-
kan'ın, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ge
çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi ve Plan 
Komisyonu raporu. (2/106) (S. Sayısı : 81) (Dağıtma 
tarihi : 2 6 . 4 . 1978) 

26. — 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 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26.4.1978) 

27. — Rize Milletvekili Yılmaz Baha'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 tarihli : 10 . 5 . 1978) 

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

29. — 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) 

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

31. — 1475 sayılı îş 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) 

32. — 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) 

33. — Tokat - Merkez İlçesi Sof yon Mahallesi Ha
ne : 103, Cilt : 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 s 1978) 

34. — 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 saydı Kanunun 2 nci maddesi
nin değiştirilmesi; 1918 saydı Kaçakçılığın Men ve 
Takibine Dair Kanunun, bazı maddelerinin değiştiril
mesi, 33 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi ve 58 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu. 
(1/130) (S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7. 6.1978) 

35. — Ali Ulusoy'un özel affına dair kanun tasa
rısı ve Adafet Komisyonu raporu. (1/138) (S. Sayısı : 

: 119) (Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 
36. — Mehmet oğlu 1933 doğumlu Şerif Darak'ın, 

özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/127). (S, Sayısı : 120) (Dağıtma tarihli : 
14.6.1978) 
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37. — Veli oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in özel 
affına diair kanun tasamı ve Adalet Komiısyonu ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

38. — Mehmet oğlu 1946 doğumlu Akif Çalık'ın, 
özel affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu. (1/96) (S, Saıyıısı : 122) (Dağıtma tarihi : 
14 . 6 .1978) 

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

40. — Demir oğlu 1956 doğumlu Mehmet Emin 
Tamibaihçeci'niin özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komıi'syonu raporu. (1/128) (S. Sayısı : 124) 
(Dağıtma tarihi : 14.6.1978) 

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

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

43. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Üner ve 
Kastamonu Milletvekili Salbri Tığlı ile Ankara Mil
letvekili Semti Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye Ka
nununa bazı maddeler eklenmesine daıir kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/227) (S. Sayı
sı : 130) (Dağıtma tarihi: 19. 6.1978) 

X 44. — 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 içişleri, Milli Savunma ve Adalet ko
misyonları raporları. (1/108, 2/221) (S. Sayısı : 131) 
(Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1978) -

45. — 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) 

46. — 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) 

47. — 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) 

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

49. — 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) 

50. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
Yusuf Kemal Yaşar'ın, özel affına dair kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
138) (Dağıtma tarihi: 26 . 6 .1978) 

51. — Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve içişleri ko* 
misyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Dağıt
ma tarihi: 27 . 6 . 1978) 

52. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 
4 arkadaşının, içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, 
657 sayılı Kanunun 1897 sayılı Kanun ile değişik 36 
ncı maddesinin ortak hükümler kısmının (A) bendi
nin yeniden düzenlenmesine dair kanun teklifleri ve 
Plan Komisyonu raporu. (2/120, 2/606) (S. Sayısı : 
140) (Dağıtma tarihi: 23 . 6 .1978) 

53. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik ek geçici 8 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ile An
kara Milletvekili ismail 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 Sarıibrahimoğlun'nun, Hâkim, savcı, Ana
yasa Mahkemesi, Danıştay ve Sayıştay üyeleri, Ana-
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yasa Mahkemesi raportör, Danıştay raportör, kanun-
sözcüsü ve başyardımcıları ile Sayıştay raportör ve 
savcılarının maaş ve tazminatlarına ilişkin kanun 
teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. 
(1/161, 2/121, 2/314, 2/502, 2/511) (S, Sayısı : 141) 
(Dağıtmatariki: 27.6*1978) 

X 54. — 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, Meclisi S. 
Sayısı : 142; C. Senatosu S. Sayısı : 799) (Dağıtma 
tarihi : 28 . 6 .1978) 

55. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunun 
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) 

56. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü kuruluş 
ve görevlen 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) 

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

58. — 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) 

59. — 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) 

60. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, 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) 

61. — 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) 

62. — Rize Milletvekili Yılmaz Balta'nın, yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon raporu. (3/246) (S, Sayısı : 
150) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

63. — 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) 

64. — 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) 

65. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komıisyonla-
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/201) (S. 
sayısı : 153) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

66. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının 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) 

67. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve AdaM komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/206) (S. 
Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

68. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Söğütlü' 
nün yaısama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komdsıyon raporu. (3/207) (S. 
Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 

69. — İzmir Milletvekili Kaya Bengisu'nun yasa
ma dokunulmazlığının 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) 

70. — Yozgat Milletvekili Ali Fuat Eyüboğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/209) (S. 
Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 



71. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in 
yasama dokunulmazlığının 'kaldırılmasına ilişkin Baş-
balkanlıik tezlkeresi ve Anayasa ve Adalet koımisyonla-
rmd'an kurulu Karma Komisyon raporu. (3/216) (S. 
Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 20 9 . 1978) 

72. — Urfa Milletvekili Mehmet Celâl Bucak'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezlkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından 'kurulu Karma Komisyon raporu. (3/220) (S. 
Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 .1978) 

73. — Gaziantep Milletvekili Ekrem Çetin'in ya^ 
sıamıa dokunulmazlığının kaldırılmasına 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) 

74. — 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) 

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

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

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

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

79. — izmir 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) 

80. — 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) 
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.81 . — Denizli Milletvekili Ömer İhsan 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) 

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

83. — Konya Milletvekili Necmettin Efbakan'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) 

84. — 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) 

85. — 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) 

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

87. — 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) 

88. — Konya Milletvekili Necmettin Efbakan'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) 

89. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'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) 

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

92. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit'in 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyon
larımdan Kurulu Karma Komisyon raporu (3/168) (S. 
Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

93. — Sivas Milletvekili Ali Gürbüz'ün yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/169) (S. Sayısı: 
181) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978 

94. — 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) 

95. — Van Milletvekili Muslih (Muslihittin) 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) 

96. — 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) 

97. — izmir Milletvekili 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) 

98. — Ağrı Milletvekili Mikâil Aydemir'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) 

99. — İstanbul Milletvekili Cengiz Özyalçm'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) 

100. — 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,J978) 

i 01. — Samsun Milletvekili İbrahim Etem Ez-
gü'flün yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu 
(3/178) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

102. — Zonguldak Milletvekili M. Kemal Ana-
doi'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) 

103. — Ankara Milletvekili Selâhattin Öcal'ın ya
sama dokunulmazlığımn 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) 

104. — 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) 

105. — Muş Milletvekili Kasım Emre'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) 

106. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın 
yasama dokunulmazhğının 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) 

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

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

109.. — 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) 

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

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

112. — İçel 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 : 20.9J978) 

113. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karma Komisyon rapora. (3/140) (S. Sayı
sı : 201) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

114. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Ko
misyonlarından Kurulu Karma Komisyon Rapora. 
(3/141) (S, Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi 20,9.1978) 

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

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

117. — İzmir Milletvekili Adil Demir'in yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonla
rından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/146) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 20,9,1978) 

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

119. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada'let komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/150) 
(S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

120. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'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) 

121. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'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) 

122. — Niğde Milletvekili Sadi Somuncuoğlu'nıın 
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) 

123. — Hatay Milletvekili 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) 

124. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyon
larından kurulu Karma Komisyon raporu. (3/157) 
(S. Sayısı : 212) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

125. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'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) 

126. — Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı-
rım'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına iliş
kin Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/262) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) ' 

127. — Tokat Milletvekili Sermet Durmuşoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada'let komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon raporu. 
(3/263)' S. Sayısı : 215) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

128. — 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) . 

129. — 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) 

130. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan kurulu Karma Komisyon raporu. (3/90) (S. Sa
yısı : 218) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

131'. — 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) 

132. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın yasama do
kunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulu Karmam Komisyon raporu. (3/92) (S, Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

133. — 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) 

134. — tzmir 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) 

135. — 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) 

136. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın yasama 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından ku
rulu Karma Komisyon raporu. (3/96) (S. Sayısı : 
224) (Dağıtma tarihi : 20,9,1978) 

137. — 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) 

138. — 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) 

139. — 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) 

140. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Dedeoğlu' 
nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonlarından Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/102) 
(S. Sayısı: 228) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 .1978) 

141. —• 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) 

142. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekiıvin yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başbakan
lık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
Kurulu Karma Komisyon Raporu. (3/106) (S. Sayısı: 
230) (Dağıtma tarihi: 20 . 9 , 1978) 

143. — 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) 

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

145. — 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) 

146. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. 
(3/112) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

147. — Ordu Milletvekili Kemal Şensoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Başba
kanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonla
rından kurulu Karma Komisyon Raporu (3/115-
(S. Sayısı : 235) (Dağıttoa tarihi : 20 , 9 . 19/8) 

148. — Zonguldak Milletvekili Bülent Fcevit'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) 



149. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'ın ya- I 
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu I 
(3/118) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

150. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm ya- I 
sama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Baş- I 
bakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komis- I 
yonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu I 
(3/119) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

151. — Siirt Milletvekili Mehmet Nebil Oktay'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/120) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

152. — 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) 

153. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un 
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin I 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyon Raporu. I 
(3/124) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 20.9.1978) 

154. — İzmir 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) 

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

156. — Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın 2556 
sayılı Kanunun 15 . 6 . 1967 tarih ve 884 sayılı Ka
nunla değişik 18 nci maddesine ilişkin (2) sayılı cet
vele bir ibare ve aynı maddeye bir fıkra ile geçici bir 
madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/345) (S. Sayısı : 244) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 157. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An- i 
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve I 
Turizm ve Dışişleri Komisyonları raporları. (1/115) 
(S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 158. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümetti arasında Trakya Hududu- î 
mm İşaretlenmesi Hakkında Anaprotokol ile eklerinin ] 

j onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun 
I tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/145) (S. 

Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 , 1978) 

X 159. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
I imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
I Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi arasında Deniz 

Nakliyatı Ortak Şirketi kurulması hakkında Anlaşma-
I mn onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
I tasarısı ve Bayıdırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
I Dışişleri komisyonları raporları. (1/133) (S. Sayısı : 

247) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

160. — 1 1 . 5 . 1976 tarihli ve 1995 sayılı 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)' 

I 161. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Erdoğan Ada-
h'nın, 657 sayılı Kanunu tadil eden 1897 sayılı Kanunun 
36 - A/12 maddesine (e) fıkrası ve aynı Kanunun ek 
geçici ikinci maddesinin (D) bendine (e) fıkrası ilâvesi-

I ne ve aynı Kanunun 8 nci maddesiinin tadiline müte
dair kanun tekMi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırrm ve 
Turizm ve Plan komisyonları raporları. (2/192) (S. Sa
yım : 249) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

X 162. — 17 Mayıs 1977 tarihinde Trablusgarp'ta 
I (imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
I Arap Halik Sosyalist Cemahiriyesu Arasında Türkiye -

Libya Ortak Gemi İnşa ve Onarım Şirketi Kurulması 
i Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun bu-
I lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
i Ulaştırana ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor

ları. (1/134) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
20 . 9 . 1978) 

I X 163. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib-
} ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaş

tırmasına Dair 17 Ağustos 1975 tarihli Anlaşmanın 
i Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/117) (S. Sayısı . 
252) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

164. — 357 sayılı Askeri Hâkimler Kanununa iki 
j ek madde eklenmesi hakkında Kanun tasarısı ve Ada-
I let ve Milli Savunma komisyonları raporları. (1/146) 

(S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 21 . 11 . 1978) 
165. — 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek ge-
i cici madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Sı-
j vas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 4 . 8 . 1971 



tarih ve 1462 sayılı Harp Okulları Kanununun 3 ncü 
maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifi ve Milli Savunma Komisyonu raporu. 
(1/173, 2/200) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma tarihi : 
28 . 11 . 1978) 

166. — 5434 Sayüı TC Emekli Sandığı Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Aynı 
Kanuna Bir Ek Madde ile Geçici Maddeler Eklen
mesine İlişkin Kanun Tasarısı Hakkında Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunda Yapılan Değişikliklere Dair Millet Mec
lisi Plan Komisyonu Raporu. (M. Meclisi 1/25, 2/198, 
2/201, 2/204) (Cumhuriyet Senatosu : 1/574) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 117'ye 1 nci Ek) (C. Senatosu S. 
Sayısı : 806) (Dağıtma Tarihi : 14.12.1978) 

X 167. — 3202 sayüı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Banikası Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştüriime-
dfcıe. Bazı Maddeler Eklenmesine ve 20 nci Maddesi
nin Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Ankara 
Milletvekili Semah Eryıldız'm, 3202 Sayüı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Banikası Kanununun Değişik 5 
nrii Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hak
kında Kamın Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret ve Plan Komisyonları raporlan. (1/183, 2/382) 
<S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi: 22.12.1978) 

168. — İzmir - Tire İlçesi, Derebaşı Köyü, Hane 
32, Cüt 44, Sayfa 33 de kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
olma 2 . 6 . 1945 Doğumlu Halü (Fevzi) Uyguntürk' 
tin, TCK nun 450/8, 6136 Sayüı Kaaunun 13, TCK 
nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca İdam cezasıyla 

»> mt 

Mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada
let Komisyonu raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi: 26 . 12 . 1978) 

X 169. — Jandarma Genel Komutanlığının Yeni
den Teşkilatlanması Modern silah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 Sayüı Ka
nunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve İçişleri ve Plan Komisyonları 
raporlan. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 
26 . 12 . 1978) 

170. — Adam Öldürme Suçundan Sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin 5 Oğlu Handfe'den Doğma 3.3.1956 
Doğumlu Sahabettin Ovaiı'mn T. C. K. nun 450/4-10 
Maddesi Uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 
27.12.1978) 

171. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Orman Ürünleri Endüstrisi Kurumu (ÖREN) Kuru
luş Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri 
ve Plan Komisyonları raporları. (2/402) (S. Sayısı : 
263) (Dağıtma tarihi: 27.12.1978) 

172. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlü
ğü (AGM) Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 
Teküfi ve Tarım, Orman ve Köy İşleri ve Plan Ko
misyonları raporları. (2/401) (S. Sayısı : 264) (Da-
ğrtma tarihi: 27.12.1978) 

\m ı ı 
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AP. Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Süleyman Demitel ve 45 
Arkadaşının; Ülkede Yıkıcı, Bölücü, Anarşik Olayları Önleyemediği, 
Can ve Mal Güvenliğini Sağlayamadığı, Gerekli Önlemleri Zamanın
da Almadığından Kahramanmaraş Olaylarına Sebebiyet Verdiği İd-
diasıyle Bakanlar Kurulu Hakkında Anayasanın 89 ncu, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Gensoru Açılmasına 

İlişkin Önergesi. (11 /20) 

Ankara, 28 . 12 r 1978 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Demokratik gelenekleri, siyasa ahlak kurallarını çiğneyen, hile ve tertipken eseni olarak ülke jdaıesıini 
ele geçiren 356 günden beri sorumluluk mevkiinde bulunan bugünkü Hükümet, ülkeyi kanlı ve karanlık 
bir ortamın içine sürüklemiiştir. 

Ülkede can ve mal güvenliği kalmamış, en kutsal hak olan yaşama hakkı, nereden geleceği belli olma
yan saldırganların insafına terk edilmiş, Anayasada yer ajan hürriyetler kullanılmaz hale gelmiştir. 

Geçen zaman içinde, ülkede cereyan eden, kanun ve nizam hâMmiyetini, c&n ve mal güvenliğini ciddi 
şekilde sarsan ve Cumhuriyet tarihinde emsali görülmemiş anarşik, yıkıcı, bölücü ve terörist hareketler so
nunda, 1 150 vatandaşımız hayatım kaybetmiş, 6 783 vatandaşımız da yaralanmıştır. Cinayetler, soygunlar, 
yangınlar, sabotajlar, gasp ve suikast olaylao, toplu katliamlar akıl almaz ve vahşet doltt açı örnekleri ile 
ülkeyi hergün artan dehşet ve tedirginliğe sevk etmiştir. 

Pek çok gizi ve açık tertip ile, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün tahribi, Türkiye 
birliğinin bozulması hedef alınmıştır. Asırlar boyu aym kaderi paylaşarak, kardeş olarak bir ve beraber 
yaşamış memleket çocukları birbirine âdeta düşman haline getirilmiş, düzen yıkma kavgasını sürdürenler, 
sınıf, bölge ve mezhep çatışmaları yolu ile fitne ve nifakı yurt sathına yaymak, Türk Devletlini parçalayıp 
çökertmek için ellerinden gelen gayreti göstermişlerdir. 

Bütün bu olup bitenler karşısında seyirci kalan Hükümetin elinde, Devkt otorİJesJBİa yerini silahlı mi
litanlar ile sorumsuz ve kanun dışı dernekler almış, kaba kuvvet ve zorbalık, hukukim ü&tüae çıkmış, Ana
yasa ihlal edilmiştir. Hükümet, kasten özgürlükle bozgunculuğu bildirine karıştırmıştır. 

Bugünkü Hükümette hâkim olan zihniyet, mevcut düzeni yıkma amacına yön îskty". Bu Hükümet, 
düzeni yıkmak isteyen mihraklarla fikir, slogan, eylem ve kadro beraberliği içindedir.; Kuruluş sebebini ve 
devamını da, bu beraberliğe borçludur. 

Hükümet, dökülen bunca vatandaş kanına rağmen, Devleti işletmemek ve Anayasada emrokınan tediMr-
leri almamak için direnmiştir. Bu direnişi hâlâ devam etmektedir, 

Ülkeyi kana, ateşe ve dehşete bulayan vahim hadiseler ile ilgili olarak, başta Adalet Partisi otaak 
üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi içinde ve dışında yapılan ikazlar, kamuoyundan gelşn feryatlar, ve 
olayların bizzat ortaya çıkardığı zaruretler karşısında ciddi tedbir almaJktan itina ile kaçınan bu Hükümıetyı, 
takındığı tavrı sadece acz, beceriksizlik ve gaflet olarak değerlendirmek, fevkalade güçtür.. Tutum vç dav
ranışı kasıtlıdır. Her ne pahasına olursa olsun Hükümette kalma hesabımın sonucudur. 

Bunun içindir iki, anarşi mihraklarına inmekten, destekçileri ile karşılaşmaktan kaçmış, ne doğru teş
histe bulunmuş, ne de geçerli tedbir almıştır. Daima olayları küçültmeye, gizlemeye, gerçek yönünden sap
tırmaya çalışmıştır. Kamuoyunu daima oyalamış, milleti aldatmak ve avutmak istemiştir. 

Hükümet Başkanının çeşitli zamanlardaki beyanları, bu konudaki iddiamızı kesin şekilde dfehüendirmek-
tedir. 

5 Ocak 1978 günü göreve başlarken, Hükümet Başkam «îlk işimiz, can güvenliğini sağlamaktır» dayordu. 
13 Ocak 1978 günü «Şiddet eylemlerinin devamına fırsat verilmeyecektir» beyanı onundur. 
«Can güvenliğini kaldıranların kaynağını kurutacağız» beyanının tarihi, 20 Ocak 1978'dir. 
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Hükümet Başkanı: 
28 Ocak 1978'de, «Birkaç ay içinde topluma barış getireceğiz» vaadinde bulundu, anarşiyi «Önce sevgi 

ile, olmazsa, ilaçla, ameliyatla tedavi edeceğini» söyledi. 
Bu sözün üzerinden 10 aydan fazla zaman geçti, ortaya ne ilaç kondu, ne de ameliyat yapıldı. Sadece, eii 

silahlı anarşistlere himaye kanadı gerildi. Silahlanmaya, anarşistlerin cezaevlerinden firar etmesine göz yumul
du. 

Hükümet Başkanının, «Şiddet olaylarının derinliğine inildiğini» söylediği 28 Nisan 1978 gününden bugüne 
kadar geçen 8 ay zarfında, anarşik olaylarda 883 vatandaşımız hayatını kaybetti. 

«Şiddet eylemlerinin etkin ve yansız önlemlerle ortadan kalkacağını» beyan ettiği 2 Mayıs 1978 günün
den bugüne 878 vatandaşımız hayatını kaybetti. 

17 Haziran 1978 günü «Toplumda huzur ve güvenlik sağlanmıştır. Artık anarşiden söz edilemez» diyordu. 
Bu sözün sarfedildiği tarihte anarşik olaylar ülkeyi yakıp kavurmakta idi. O günden bugüne kadar geçen 6,5 
ay zarfında 778 vatandaşımız hayatını kaybetti. 

Hükümet, bu acı manzaradan ders almayarak umursamaz bir tutum içerisinde olayları seyretmeye ve mil
leti oyalamaya devam etti. 

11 Ağustos 1978 günü Hükümet Başkanı «Alman tedbirler olumlu sonuçları veriyor» diyordu. Oysa, bu 
sözün söylendiği tarihten bu yana geçen 4 ay zarfında 619 vatandaşımız öldü. 

27 Eylül 1978 günü «Anarşinin can çekiştiği» ilan edildi. Hükümet Başkanı «Kanlı oyunun sonuna geldik» 
diyordu. O günden bu yana geçen 3 ay zarfında 385 vatandaşımız daha kanlı olaylarda hayatını kaybetti. 

Nihayet, 14 Aralık 1978 günü «Anarşinin sonuna geldiğimize inanıyorum» iddiasında bulundu. O günden 
bu yana 172 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. 

Görülüyor ki, Hükümetin tutum ve davranışı sebebi ile yüzlerce masum vatandaşın boş yere kam akmış, 
ülke ve millet onarılması zor yaralar almış, kayıplara uğramıştır. 

Bu Hükümet, akıtılan kanların vebalini taşımaktadır. 
Baş sorumludur ve suçludur. 
Hükümet, göreve «Anarşiyi önlemek için mevcut yasalar yeterlidir. Yeni yasalara ihtiyaç yoktur» diye baş* 

lamıştır. Bu görüşünün ne kadar geçersiz ve tutarsız olduğunu, aylarca sonra anlamış, yeni yasa teklifleri ile 
Meclise gelmiştir. 

Hükümet Başkanı, sıkıyönetime gerek olmadığım, sivil yönetimle anarşik olayların üstesinden geleceğini 
belirterek, «Sıkıyönetim isteyenlerin oyununa gelmeyeceğiz; bizi oyuna getiremeyecekler» iddiasında bulun
muş, 15 gün sonra anarşik olayların ülke ve millet bütünlüğünü tahrip edecek boyutlara ulaştığım ileri süre
rek, 13 ilimizde sıkıyönetim ilan etmiştir. 

Hükümetin 13 il'de sıkıyönetime karar vermesi olayı, aslında bugüne kadar bütün söylediklerinin ve 
yaptıklarının, teşhis ve tedbirlerinin geçersizliğinin ikrarı, iç güvenlik politikasının iflasıdır. 

Ülke 1978 yılına girerken, sıkıyönetim ihtiyacı içinde değildi. Bu Hükümet idaresinde geçen zaman içeri
sinde alevlenen anarşik olaylar, bölücü ve yıkıcı faaliyetler, takip edilen yanlış politikalar ülkeyi, 1978 sonunda 
sıkıyönetim arar hale getirdi. 

Bu Anayasa tedbiri çok geç uygulamaya konulmuştur. Hükümet âdeta ayağını sürüyerek bu tedbire baş
vurmaya mecbur kalmıştır. 

Bu tedbire başvurmak, için Ankara'da 133, İstanbul'da 231, Gaziantep'te 72, Elazığ'da 61, Urfa'da 50, Ma
latya'da 42, Bingöl'de 11 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi beklenmiştir. Anayasa tedbirine zamanında baş-
vurulsa idi, bunca masumun kanı akmayacak, ülke Kahramanmaraş'ta cereyan eden ve vicdanları kanatan deh
şet verici olaylara sahne olmayacaktı. 

Kahramanmaraş'ta cereyan eden olayların sorumlusu bu Hükümettir. 
Kahramanmaraş olayları, bu Hükümetin tutum ve davranışından cesaret alarak ülke çapında şiddetini 

artıran kızgın anarşi zincirinin sadece bir halkasıdır. Kars'da, Sivas'ta, Elazığ'da, Gaziantep'te, Malatya'da 
cereyan eden olayların benzeridir. 

Hükümet, o olaylardaki kasıtlı, tek taraflı, ideolojik ve partizan tutumunu aylarca öncesinden başlaya
rak, Kahramanmaraş olaylarında da göstermiştir. 
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Kahramanmaraş'da cereyan eden olaylar hakkında 2 Mayıs 1978 günü verilen Gensoru Mecliste görüşül
müş, bu Gensorunun açılmasına, Hükümetin ve içişleri Bakanının ciddiyet ve sorumluluk sınırına çekilmesi
ne imkân verilmemiştir. 

O gün Hükümet adına yapılan aldatıcı ve oyalayıcı birtakım beyanlar, günü kurtarmış, ancak son felâ
ketin meydana gelmesini hazırlamıştır. 

Kahramanmaraş'ta Hükümetin yürüttüğü ideolojik, tek yanlı zulüm, işkence, haksızlık, orada yaşayan va
tandaşlarımızı patlamaya hazır hale getirmiştir. 

19 Aralık 1978 günü Anti - Komünist bir filmin oynadığı bir sinemaya atılan patlayıcı madde, olayları 
alevlendiren ilk kıvılcım olmuştur. 

21 Aralık 1978 günü 2 öğretmenin öldürülmesi olayı ve 22 Aralık 1978 günü tertiplenen cenaze töreni, 
mevcut gerginliği daha da artırmıştır. 

Cenaze törenini vesile yapan «Aşırı sol fraksiyonlar», «Kurtuluşa kadar savaş», «Bu kan denizinin uf
kundan Kızıl Güneş doğacaktır», «Halklara özgürlük»',, «Bu meydanda çengimiz var» sloganlarını asmışlar 
ve yakalara, üstünde «Savaşa devam» yazılı rozetleri takarak, çeşitli tahriklere girişmişlerdir. Bütün bu tah
riklerin içinde Hükümetin himayesinde bulunan POL - DER, TÖB - DER gibi dernekler de yer almıştır. 

Okul çocukları, memurlar, işçiler bu merasime katılmaya zorlanmıştır. Bu merasim esnasında çıkan olay
larda, 22 Aralık 1978 tarihinde 2 vatandaşımız daha öldürülmüştür. 

Olayların bundan sonraki seyri, şiddetini arttırarak devam etmiştir. 5 gün Devletin ve milletin gözleri 
önünde cinayetler işlenmiş, yangınlar çıkarılmış, Kahramanmaraş, savaşan bir şehir haline gelmiş, ev ev, so
kak sokak, mahalle mahalle silahlı müsademe olmuştur., 

Hükümet bütün bu olup bitenlere saatlerce değil, günlerce seyirci kalmış, bu kayıtsızlığı, yüzlerce vatan
daşımızın ölüp yaralanmasına, birçok meskenin ve işyerinin yanıp yıkılmasına sebep olmuştur. 

Bu vahim olaylar devam ederken, Devletin Radyo ve Televizyonu tek yanlı ve kışkırtıcı neşriyat yapa
rak, uluorta suçlamalarda bulunmuş, saldırganlara cür'et ve cesaret vermiştir. 

Hükümet Başkanının 23 ve 24 Aralık 1978 günleri Radyo ve Televizyonda yayınlanan beyanları ise, baş
tan aşağı talihsizlik ve tahrikçiliktir. Hükümet Başkanı beyanatı ile olaylara «Dur!»ı dememiş, hedef göstere
rek saldırganlara âdeta «Vur!» emri vermiştir. Nitekim, bu talihsiz beyanlardan sonra Kahramanmaraş 
olayları şiddetini arttırmış, ülkenin birçok yerinde yeniden cinayetler işlenmiş ve birçok vatandaşımız da
ha hayatını kaybetmiştir. 

Hükümet Başkanı beyanı ile idarenin hangi istikâmette görev yapacağı talimatını vermiştir. 
Hükümet Başkanı beyanı ile parti ve oy hesabını akıtılan vatandaş kanından daha üstün tutmuştur. 
Henüz ölenlerin kim olduğu bilinmeden, öldürenlerin kim olduğu bilinmeden, daha olaylar devam eder

ken, birçok mahalleye girilmemişken, sükûnet sağlanmamışken, Hükümet Başkanının yapmış bulunduğu 
suçlamalar, kan dökülmesine, tahribe, kavganın devamına sebep olmuştur. 

Bundan 2 gün sonra, 26 Aralık 1978 günü Hükümet Başkan, Millet Meclisinde yaptığı sıkıyönetim ile ilgili 
(Konuşmada, hakiki suçluları yargı organlarının tespit edeceğini Mraf ederek, önceki beyanının ne kadar soruımh 
suz ve ön yargılı bir beyan olduğunu ikrar etmiştir. 

Ancaik, Hükümet Bâşkanı'nın tahrikçi beyanı üzenine işlenen cinayetlerle kaybedilen hayatları geriye getirtmek 
ne yazık ki, mümkün değildir. 

Böylesine bülyük bir facianın Kalhramanmanaş'ta vukuunu hazırlayan, 
Böyle bir olayın çılkacağından halberdar olduğu hâki? bun mani olacak tedbirleri zamanında almayan. 
Kahramanmaraş'ın silah deposu hâline gelmesine seyirdi kalan< 

Bu silahlar kullanılıp ölüm kuisuncaya kadar hiçr>:r tedbir almayan, 
Tahrik edlkai cenaze merasiimlerine müsaade ederek facianın doğmasına sebep olan. 
Olayın vukuu ile beraber bunun kısa zamanda söndij rülmesi için tedbir almaktan ağır ihmal ve kusuru bulu

nan. 
Daha evvel birçok ilirniizde meydana gelen benzeri olaylardan ders almayan, 
Böyle bir Hükümetin ülkenin başına yeni felâketler getireceğinden endişe duymamak mümkün değlildlir. 



— a — 
Kahramanmaraş'ta akıtılan taıların hesabını bu Hükülmetten sarmak, her vatandaşın ve her mEötvefc'ilıioiii 

vicdana görevi haine geJtoi^i/r. 
Her miletvelkulnikı elini vicdanına koyması ve bu büyük facia karşısında görevini yapalbaimesi için bu öner

geyi getiıniıyortuız. 
Bu gerdkçe ie, Anaıyaısa'nın 89 ncu maddesine dayanarak Hükümelt haikkmda Gensoru açılmasını saygıları-

ımızîa arz ve talep- ederte. 
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