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I. — GEÇEN 1 

Konya Mlleltvek'ii Faruk Sükan, Hükümetin dış 
politika ile ilgili açıklamalarda bulunması hakkında, 

Urfa Milletvekili Salih Özcan, Afganistan ve Or
tadoğu meseleleri üzerinde, 

Konya Milletvekili Agâh Oktay Güner, Selçuk 
Üniversitesinin arazi îstimlakleriyle ilgili olarak gün
dem dışı birer konuşma yaptılar. 

Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen de, dış politi
ka ile ilgili bütün meseleler üzerinde önümüzdeki haf
ta içerisinde Meclise bilgi vereceğini açıklayan bir 
konuşma yaptı. 

Aydın Milletvekili Muharrem Sökeli'nin, Anayasa 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu. 

BAŞKAN —-< Otomatik cihazla yoklama yapıla
caktır. Sayın üyelerin kendi sıralarındaki beyaz kabul 
düğmelerine basmak suretiyle yoklamaya katılmala
rını rica ediyorum. 

/. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Tür
kiye'deki ahlak dejenerasyonu hakkında gündem dışı 
konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var
dır; 3 sayın milletvekiline söz vereceğim. 

17 . 1 .1980 O : 1 

TANAK ÖZETİ 

Üniversiteler Yasa Tasarısının (1/272) geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu; tasarının 
geri verildiği bildirildi. 

Milli Selamet Partisi Millet Meclisi Grubu Baş
kanı Necmettin Erbakan ve 12 milletvekilinin, hubu
bat fiyatları ve destekleme alımları konusunda, Genel 
Kurulun 2 . 1 . 198Q tarihli 24 ncü Birleşimde açıl
ması kabul edilen Genel Görüşme (8/10) tamamlandı. 

17 Ocak 1980 Perşembe günü saat 15.00*te topla
nılmak üzere birleşime saat 19.08'de son verildi. 

iBaşkan Divan Üyesi 
iBaşkanvekili Adana 

İsmail Hakkı Yıldırım İsmail Hakkı Öztorun 
Divan Üyesi 

Bursa 
Halil Karaath 

Yoklama devam etmektedir. Sonradan gelen sayın 
üyelerin yoklamaya katılmalarını rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere 

başliyoru/:. 

Muğla Milletvekili Sayın Ahmet Buldanlı'ya, Tür
kiye'deki ahlak dejenerasyonu hakkında... (CHP sıra
larından «a a a!..» sesleri, gülüşmeler) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri, Sayın Başkanın başlığı söy-

» • • < ^ — « • -

BİRİNCÎ OTURUM 

Açılın» Saati: 15.0|G| 
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ler söylemez, «A a a..» demesinden bazı zevatı kira
mın rahatsız olduğu anlaşılıyor. (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, bir milletin varlığı, o mil
lete has unsurların devamlılığı ile sabittir. Eğer bir 
milleti millet yapan vasıflar yavaş yavaş kayboluyor-
sa, o milletin ismini değiştirmek lazım gelir. Türk'ün 
kendine has örfü, âdeti ve ananesi vardır. Plaj kıya
fetiyle caddelerde dolaşamayacağına, pijama ile pa
zara gidilmeyeceğine göre; erkeklerle kadınların kı
yafeti ayrı olduğuna göre, herkesin Türklüğe has bir 
örfü olduğuna göre, Türkiye Cumhuriyeti içinde ya
şayan bütün insanların da bu örf, âdet ve ananeyi, 
dinimizin, ahlakımızın, faziletimizin, âdetimizin bize 
bahşettiği unsurları devam ettirmeye mecburuz. 

Türkiye'de son zamanlarda; «artist» adı verilen, 
«sanatkâr» adı verilen birtakım insanların Türkiye' 
deki namus, iffet ve ahlak unsurunu ayaklar altına 
almak için bazı gayretler içine girdikleri görülmekte
dir. Her birimizin dolaplarına günde 5 -10 mektup 
geliyor. Üç gün önce benim dolabıma bir zarf atıl
mış. Kalın bir zarf idi, merak ettim zarfı açtım. İçin
den bir gazete çıktı. Bu bir bulvar gazetesi idi; dün
yanın her tarafında emsali görülen bulvar gazetele
rinden birisi. Gazetenin ön sayfası baştanbaşa kadın 
kılığında bir erkeğe ait idi. Adı erkek; ama kendi ka
dın. Hem de dekolte bir kadın, yani piyasada, «Ben 
de güzelim» diyecek kadınlardan da güzel bir kadın. 
(Gülüşmeler) 

Mevzuübahis olan, kadının güzelliği, çirkinliği de
ğil; mevzuubahis olan, kadının taşıdığı elbise ve üs
tündeki mücevherat idi. Gazete yazıyor, bu hanımın 
başına taktığı - ne ise adı - incinin fiyatı 6 milyon 
lira, göğsüne taktığı gerdanlığın fiyatı 175 bin lira. 
Bileziği, ayakkabısı, elbisesi ceman yekûn 20 milyon 
lira. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sr.ialın, mazot ala
lım, 

AHMET BULDANLI (Devamla) — Şimdi, res
mini göstersem ayıp olacak, Yüce Parlamentoya kar
şı ayıp olacak. («Göster» sesleri) Ben merak ettim, 
sordum, bu gazete 15 lira imiş. Bir fikir gazetesi 5 lira 
alıcı bulamazken, bu gazete 15 lira alıcı bulabiliyor. 

Şimdi benim merakım şu : Bu memlekette savcı 
var mıdır savcı? Eğer savcı varsa, Anadolu'da soğuk
tan başını örtmek, korumak için puşi takan bir köy
lüyü yakalar atar içeriye. Ege bölgesinde «peştemal» 
tabir edilen kıyafeti üstüne alan kadıncağızı götürü
rüz mahkemeye; ama adı, «sanatkâr» denen kadın 
mıdır, erkek midir, ne Allah'ın belası olduğu bilin

memiş şahsiyetsiz adam 20 milyon lira... Şimdi Ma
liye Bakanına ihbarda bulunuyorum : Bu 20 milyon
luk mücevherat taşıyan kadının... 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Nereden biliyorsun? 
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Ne «kadın» de

yip duruyorsun? 
AHMET BULDANLI (Devamla) — Bu ne ol

duğu bilinmeyen mahlukun eğer taşıdığı mücevher 
20 milyon ise, bunun bankalarda menkul, gayrimen
kul, esham, tahvil olarak, kim'bilir belki 5 milyar li
rası vardır. 

Bu, gecede 80 bin lira aldığı iddia edilen insanla
rın 40 para vergi verdiğine ben inanmıyorum, çünkü 
6 milyon liralık kadın mücevheri takan bir erkeğin, 
edep, haya, insanlık ve Türk'lükten nasibi olduğuna 
inanmıyorum. 

Görev yapmayan savcılar için Adliye Vekilini, 
görev yapmayan polis, jandarma için İçişleri Baka
nını ve vergi almayan Maliye Vekilini göreve davet 
ediyorum, saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

2. — Tunceli Milletvekili Ali Haydar Veziroğlu' 
nun, Tunceli İli Öğretmen Lisesinin kapatılmasıyla 
ilgili olarak gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sayın Ali Hay
dar Veziroğlu, Tunceli İli Öğretmen Lisesinin kapa
tılmasıyla ilgili olarak söz istemişlerdir, kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurunuz Sayın Veziroğlu. 

ALİ HAYDAR VEZİROĞLU (Tunceli) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Seçim bölgem olan Tunceli Öğretmen Lisesinin 
kapanmasıyla ilgili gelişmeleri yüce takdirlerinize sun
maya çalışacağım. 

Bu öğretmen lisesinin kapatılması sorunu, dünya 
genelinde hızla gelişen olaylar ve ülkemizin içinde 
bulunduğu, geliştirilen ve özellikle geliştirilmek iste
nen kaygı verici hassas ortam ile kıyaslandığında, ilk 
bakışta önemsiz görülebilir. Ancak, her başarının te
melinde düzenli bir eğitim, öğrenim işlevi yattığının 
bilincinde olan yöre halkını, bu lisenin kapatılması 
olayı haklı olarak tedirgin etmiş, tepkilerine neden 
olmuş, dolayısıyla genel reaksiyonu gündeme getir-
miştiı. 

Yöre halkının tepkilerine neden olan bu gelişme
leri, elimde mevcut bulunan resmi belgelerden yarar
lanarak bilgilerinize sunuyorum. 

Tunceli İlimiz Öğretmen Lisesi, 1962 yılında, coğ
rafi yapısı nedeniyle, yöre halkının ellerinde yok de-
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nebilecek şekilde kısıtlı bulunan arazilerinden 36 dö
nümlük arsayı devlete vererek devletin desteği, kendi 
emek gücüyle inşa ettirdiği 900 yatılı, 300 gündüzlü, 
toplam 1 200 öğrenci kapasiteli ve yine bu okul ala
nında 400 ilkokul öğrencisinin eğitimine olanak tanı
yan bir eğitim, öğrenim kurumudur. Tunceli il mer
kezinde 11 500 nüfus olmasına karşın, bu öğretim 
yılında merkez okullarında 5 800 öğrenci eğitimini 
sürdürmektedir. Bu sayı da, Tunceli halkının eğitim 
ve öğretime verdiği değerin açık bir kanıtıdır. 

Yöre halkının eğitim ve öğrenim için gösterdiği 
hassasiyet bilinirken, M'illi Eğitim Bakanlığı Öğret
men Okulları Genel Müdürlüğünün 7 Aralık 1979 
(tarih ve 40186 sayılı yazı ile içişleri Bakanlığı Jandar-
darma Genel Komutanlığına hitaben yazdığı ve Milli 
Eğitim Bakanı Sayın Orhan Cemal Fersoy'un imza
sını taşıyan yazı da, «Öğretmen Lisesi konut, diğer te
sisler ve arazinin İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel 
Komutanlığına devir ve tahsisi konusundaki teklifleri 
Bakanlığımızca uygun görülmüştür.» denilmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığının bu yazısını müteakip, 
Jandarma Genel Komutanlığının 13 Aralık 1979 ta
rihli yazılarıyla devir teslim işlemleri için Tunceli Va
liliğine, ilgili Milli Eğiltm Müdürlüğüne gerekli tali
matın verilmesi istenmiş ve emir 26 Aralık 1979 tarih 
ve 11506 sayılı yazıyla Tunceli Milli Eğitim Müdür
lüğüne intikal ettirilmiştir. 

Okulun devir ve teslimi hakkında Tunceli Valiliği, 
Milli Eğitim Müdürlüğünün 2 . 1 . 1980 tarih ve 29 
sayılı yazısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen 
Okulları Genel Müdürlüğünden açıklama istemiştir. 
4.1.1980 tarihinde Tunceli Valiliği, Bakanlıktan al
mış olduğu telefon emirlerini Milli Eğitim Müdürlü
ğüne yazdırmıştır. Telefon emirlerine göre, - okul 
10 Ocak 1980 tarihinde yarı yıl tatiline gireceği, sö
mestr dönüşünde hiçbir öğrencinin bir daha okula 
gelmeyeceği ve dağılımı emirle belirtilmiştir. 

Valiliğin, Milli Eğitim Müdürlüğüne 8.1.1980 
tarih ve 31 sayılı yazılarıyla, okulda hiçbir öğrenci
nin bırakılmaması koşuluyla tatil edilmesi İstenmiş
tir, 

Değerli üyeler, bu ilimizde yükseköğrenim kuru
mu bulunmadığından, yöre halkının ekonomik güç
lükler nedeniyle yükseköğrenim kurumlan var olan 
diğer illerimize gönderemediği genç çocuklarını kısa 
sürede hayata hazırlamak ve topluma kazandırmak 
için bu okulda eğitmek zaruretinde olduğunu, bu yok
sul insanlarla birlikte yaşayan, sorunlarını temelden 
kavrayan ve bu okulun kapanması nedenini anla

makta güçlük çeken, Adalet Partisi Hükümeti tara
fından atanan ve şu anda Tunceli Valiliği görevini 
yürüten Vali Sayın Ümmet Önalan'ın Milli Eğitim 
Bakanlığına hitaben 12 . 1 . 1980 tarih ve 754 sayılı 
yazılarında, Tunceli Öğretmen Lisesinin ilde eğitim 
ve öğretimi en iyi sürdüren okullardan biri olduğu, 
bu yörede yaşayan fakir insanların bu okula ihtiyacı 
olduğunu açıkça belirtmiş olmasına karşın, Hükümet 
hangi mantık ile, hızla geliştirilmekte olan bu kapat
ma olayına engel olamamıştır? 

Sayın Valinin de anlamakta güçlük çektiği bu 
mantıkta, - ihtimal vermiyorum ama - acaba Sayın 
Milli Eğitim Bakanı, Osmanlı Maarif Nazırının, 
«Mektepler olmasa Maarifi ne rahat yürütürdüm» 
felsefesinden mi esinlenmektedirler? 

Değerli milletvekilleri, günümüz çağında Parla
mento olarak ve Parlamento varlığında oluşan Hü
kümet olarak, kuzeyi ile güneyi ile, batısı ile, doğusu 
ile 40 milyonluk toplumu tüm sorunlarıyla yönettiği
mizin bilincinde olalım. Bu bilince vardığımızda, var 
olan çarpıklıkları iyi niyetle gidermeye çalışalım. Bu, 
demokrasinin gereği Yüce Parlamentonun görevi ol
malıdır. Amacımız bu olunca, ülkenin bölünmez par
çaları olan batı bölgelerimizle doğu ve güneydoğu böl
gelerimiz arasında var olan sosyo - ekonomik den
gesizliği giderelim, uçurumları kaldıralım. Bu sorunu 
değerlendirerek konuya yaklaştığımızda; bu görev, 
Parlamento ve Hükümetin olduğu kadar, değerli ba
sınımız ve devlet mekanizmasında bulunan tüm yet
kililerin de görevidir. Değerli milletvekilleri, tüm par
tilerin programlarında kabul ettiği karma ekonomi 
ilkesiyle oluşan, tüm yatırımlarının % 70'ini 40 mil
yon insanın verdiği vergilerden karşılayan, kısıtlı büt
çelerimizden milyarları aşkın ödenekle istemleri gi
derdiğimiz ordumuzun sınırlarımızı beklemesi gere
kirken, büyük bir gücünü özel sektörümüzün oluş
turduğu banka ve müesseseleri bekleten, kâr amacı 
dışında toplum sorunlarını görmekte güçlük çeken 
bazı yörelerimizi fabrika dumanından rahatsız eden, 
bazı yörelerimizi atölyemsi işyerlerinin bacalarına 
hasret bıraktıran özel sektörün görevidir. 

BAŞKAN — Konuşmanızı toparlamanızı rica edi
yorum, süreniz doldu. 

ALÎ HAYDAR VEZİROĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Sonuç olarak, kırsal bölgelerimizi içeren sorunları 
bu bölgelerde yaşayan insanlardan soyutlanamayan 
doğu ve güneydoğu bölgelerimizle ilgili hükümetle
rin ve hükümetler üstü devlet politikasının değişme
sini beklemekteyiz. 

— 772 — 



M. Meclisi B : 31 17 . 1 . 198« O : 1 

Gelişmiş yörelerimizle geliştirilmemiş yörelerimiz 
arasındaki uçurumun giderilmesi için, Yüce Parla
mentodan istemim, kapatılmasından bir yarar sağla
namayacak öğrenim kurumlarını kapatmadan do
ğu - batı arasındaki dengesizliği kaldıralım. Toplu
mun bazı kesimlerine zoraki doğum yaptırırcasına 
halkın üzerine gitmeyelim, hak etmediği faturaları 
ödetme amacı gütmeyelim. Ezilmiş insanların çocuk
ları olan, sorunları birbirinden farklı olmayan, sağcı
lık - solculuk felsefeleriyle karşı karşıya getirilmiş ve 
getirilmek istenen, avurtları çökük, benizleri soluk, 
elmacık kem'ikleri çıkık, elleri nasra hasret, beyinleri 
eğitime ve öğretime muhtaç bu insanları, demokrasi 
kavramı arayışı dışında bir düzence içine itmeden, 
birbirine yaklaştıralım. 

BAŞKAN — Sayın Veziroğlu, lütfen sözünüzü bi
tirin. 

ALÎ HAYDAR VEZİROĞLU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Toparlamayın, artık hiç hakkınız 
yok, 

ALÎ HAYDAR VEZİROĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. Teknik bir konu ol
duğu 'için... 

BAŞKAN — Lütfen bitirin. 
ALİ HAYDAR VEZÎROĞLU (Devamla) — Bi

tiriyorum Sayın Başkanım. Teşekkür ederim efen
dim, 

Yeni mevcut düzenden, yani mevcut düzenden 
tüm uğraşlarına karşın payını hiç alamayan insanla
rımızla, hak etmeden mevcut düzenden çok payını 
alan insanımız arasındaki dengesizliği kaldıralım. 

Değerli milletvekilleri, siyasal yönden bölgeler-
arası, iller arası, mahalleler arası, ekonomik çıkmaz
lardan dolayı evler arası göçün başladığı, anarşinin 
olanca gücüyle tırmandığı günümüzde, ülkemizin 
içinde bulunduğu koşulları değerlendirdiğinden üyesi 
bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinin samimi di
yalog çağrılarını bir kenara iterek ve bu partiye oyla
rının % 80'ini vererek 3 parlamenterini çıkaran 
Tunceli İlinde bulunan öğretmen okulunun kapatıl
ması çalışmaları mevcut Hükümete yarar getirmeye
ceği gibi, partülerarası diyaloga engel teşkil edeceği 
inancındayım. Yüce Parlamentoda, dileyelim ki, tüm 
halkımız adına taleplerini içeren bu konuşmam, sa
dece zabıtlara geçerek Parlamento kütüphanesinin 
raflarına kaldırılmamalıdır. 

Toleransından dolayı Sayın Başkana, Yüce Diva
na teşekkür eder, Yüce Parlamento çatısı altında bu

lunan demokrasiye inanan tüm parlamenterlere say
gılar sunar, başarılar dilerim. (CHP sıralarından alkış
lar) 

3. — Muğla Milletvekili Ünat Demir'in, bir Ana
yasa Mahkemesi kararının ortaya çıkardığı mahzurlar 
ve alınması gereken tedbirler konusunda gündem dışı 
konuşmasu 

BAŞKAN — Bir Anayasa Mahkemesi kararının 
ortaya çıkardığı mahzurları ve bu mahzurları berta
raf için alınması lazım gelen zaruri tedbirleri belirt
mek üzere Sayın Ünat Demir, buyurun. 

ÜNAT DEMİR (Muğla) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

j 
Danıştay 5 nci Dairesinin müracaatı üzerine Ana

yasa Mahkemesi, hâkimlerin yabancılarla evlenme
sini yasaklayan 2556 sayılı Hâkimler Kanununun de
ğişik 3 ncü maddesinin 6 ncı bendinde yer alan, «res
mi görevi devam ederken yabancı ile evlenen hâkim
ler istifa etmiş sayılırlar» hükmünü Anayasa Mahke
mesi, yaptığı inceleme sonunda iptal etmiştir. Dün 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe de girmiş
tir. Gerekçesi de, eşitlik ilkesine aykırı düştüğü için 
iptal ediyor bu kanunu. Bu kanun, sadece onu iptal 
edenlere hayırlı olsun. Ama, bu gelen usulün ne 
Türk hâkimine, ne diğer bir resmi görevliye, yaban
cı bir kadınla evlenmesinin veya kadın ise yabancı 
bir erkekle evlenmesinin bu Devlete ve bu millete 
hayır getirmeyeceğine inanıyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, onun için Adalet Bakanlı
ğının dikkatini çekiyorum, Dışişleri Bakanlığının dik
katini çekiyorum: Şu anda yüze yakın diplomat, ya
bancı kızıyla evlidir. Genelde resmi görevi olan kişi
ler için (Hâkiminden hariciyecisine kadar ve bütün 
resmi görevlilerin, devlet sırrına vakıf olan, parla
menter buna dahil) bu durumun mahzurlu olduğu 
kanaati içerisindeyim. Onun için diyorum ki; Ada
let Bakanlığının dikkatini çekiyorum, Dışişleri Ba
kanlığının dikkatini çekiyorum, Parlamentonun dik
katini çekiyorum, Devletin en yüce makamını temsil 
eden Sayın Reisicumhurun dikkatini çekiyorum, vel
hasıl tüm devletin dikkatini çekiyorum ve bu husus
ta, Adalet Bakanlığının bir kanun teklifi getirmesini 
rica ediyorum. Şayet o getirmezse, ben ve arkadaş
larımla birlikte bir yasa teklifi hazırlayıp bunun ber
taraf edilmesini Yüce Parlamentodan isteyeceğiz. 

Sevgili arkadaşlarım, Osmanlıyı yıllarca haçlı se
ferleri namı altında mahvedemeyen ecnebi alemi, en 
nihayet ağacın özüne düşmüş bir kurt misali, cariye 
politikasıyla padişahlık müessesesinin özüne düşmüş 
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ve Osmanlı İmparatorluğunu çökerten bir çok büyük 
nedenlerden en büyüklerinden bir tanesi de bu ol
muştur. Neticede, bir yabancının kraliçelik tahtına 
kadar yükseldiğini ve Osmanlı İmparatorluğunun 
duraklama, gerileme ve nihayet beklenilen çökme 
devrini yaşadığını biliyoruz. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sultan... 
ÜNAT DEMİR (Devamla) — Sultan, kraliçe, 

aynı kapıya gelir hemşerim. 

Ve neticede, acaba bugün 20 ncı Asrın hızlı ge
lişen teknolojisi ve casusluk teşkilatı içerisinde dip
lomatlarımızın, dün politikacılarımızın ve bugün 
Anayasa Mahkemesinin 'iptal ettiği bu kanunla, Türk 
hâkiminin koynuna girecek olan yabancı yengeleri
mizin misyonu nedir, görevi nedir? Politika, şüphe 
sanatıdır; koltuğunun altında 16 sene casus taşıyan, 
bunu farketmeyen Willy Brandt'ı Alman kamuoyu 
ve partisi affetmemiştir. Acaba bu yabancı yengeleri
mizin misyonu, görevi nedir? 

Kulağımıza gazetelerden sızan bazı şeyler ve 
okuduğumuza göre de, tarihi değerlerimiz üzerinde 
de bir oyun oynanıyor; şu asan atika, filan müze
deki eşya filan yere kalksın ve ondan sonra sırra ka
dem basıyor. 

Sevgili arkadaşlarım, devlet hayatında, ama poli
tikacı, ama diğer resmi kesimlerde; hâkimiyle, dip-
lomatıyla, devlet hayatında gözü olan herkes, evvela 
kendi soyundan, kendi ırkından bir kızla evlenmeyi'' 
kendine prensip edinsin. Türk kadını ve Türk kızı 
ve bu vatanın bekası için evlatlar yetiştirecek olan 
hakiki Türk anası, hiç bir ecnebinin kızından mey
dana gelmez. Yine Türk kadınından doğacak evlat
lar, bu milletin bekasına ve bütünlüğüne çalışırlar. 

Diyeceksiniz ki, bu modern çağda nedir bu sö
ven düşünce, nedir bu ırkçılık? Hayır, ırkçılıkla it
ham edileceğiz korkusuyla devletin düzenini boza

cak bazı sallapati gidişlere müsamahanın, yanlış ve 
telafisi mümkün olmayacak mahzurlar açacağını dik
katimizden kaçırmamalıyız sevgili arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bitiriniz efendim, sü
reniz tamamdır. 

ÜNAT DEMİR (Devamla) — Türk hâkimini, 
şerefli Türk hâkimini, çıkan bu yasadan tenzih edi
yorum.. Artık, Anayasa Mahkemesinin de bir daha 
böyle bir memleketin örfüne, âdetine pek uymayacak 
tarzda kanun imal etmesine bir son vermesini dile
yerek Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. («Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 

Gündeme geçiyoruz. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, 

gündem dışı söz sırasıyla ilgili bir hususu belirtmek 
istiyorum. 

Odanıza kadar geldim, 3 milyon tütün üreticisi
nin, Ege bölgesi tütün üreticisinin dertlerini dile ge
tirmek için gündem dışı söz istedim. 

BAŞKAN — Doğru. 

HASAN ZENGİN (Manisa) — 2 nci sırada ba
na söz vereceğinizi, olmazsa Perşembe günü söz_ ve
receğinize dair söz verdiniz; ona göre hazırlanacağı
mızı belirttik. 

BAŞKAN — Doğru. Beni dinler misiniz? 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Maalesef hiç il
gisi bulunmayan konu ile ilgili söz veriyorsunuz, fa
kat 3 milyon üreticinin durumunu dile getirmem hu
susunda burada söz vermiyorsunuz. Sizin bu tutumu
nuzu tütün üreticileri adına kınıyorum. Doğru de
ğildir, madem ki konuşturmayacaksınız, söz verme
yin, ben de söz almayayım. Mert ve dürüst insanlar... 
Bugün Hükümet, tütün piyasasını geç mi açmak is
tiyor? Lütfen, vermeyeceğiniz sözü vermeyin; böyle 
Başkanlık olmaz. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Adana Milletvekili Mehmet Halit Dağlı'nın, 
Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair öner
gesi. (4/305) 

BAŞKAN — Komisyonlardan bir istifa dilekçesi { 
vardır; okutup bilgilerinize sunacağım. j 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Mazeretim dolayısıyla Adalet Komisyonu üyeli

ğinden istifamın kabulünü yüksek müsaadelerinize 
arz ederim. 17.1.1980 

Adana 
M. Halit Dağlı 

BAŞKAN — Bilgilerinize" sunulmuştur. 
2. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi. (3/915) 

BAŞKAN — Bazı sayın milletvekillerine izin ve
rilmesine müteallik Başkanlık tezkeresi vardır, oku
tup ayrı ayrı onayınızı alacağım. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin hiza
larında gösterilen süre ve nedenle izin istemleri, Baş-
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kanlık Divanının 17.1.1980 tarihli toplantısında uy
gun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Cahit Karakaş 

Millet Meclisi Başkanı 

Edirne Milletvekili Mustafa Bulut, 20 gün hasta
lığı nedeniyle, 2.5.1979 tarihinden geçerli olmak üze
re; 

Ankara Milletvekili Alişan Canpolat, 20 gün has
talığı nedeniyle, 10.1.1980 tarihinden geçerli olmak 
üzere; 

Muş Milletvekili M. Emin Seydagil, 15 gün ma
zereti nedeniyle, 2.1.1980 tarihinden geçerli olmak 
üzere; 

istanbul Milletvekili Ertuğrul Yolsal, 30 gün ma
zereti nedeniyle, 8.1.1980 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Teker teker, okutup oylarınızı ala
cağım. 

«Edirne Milletvekili Mustafa Bulut, 20 gün, has
talığı nedeniyle, 2.5.1979 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«Ankara Milletvekili Alişan Canpolat 20 gün, 
hastalığı nedeniyle, 10.1.1980 tarihinden geçerli ol
mak üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmliştir. 

«Muş Milletvekili M. Emin Seydagil 15 gün, ma
zereti nedeniyle, 2.1.1980 tarihinden geçerli olmak 
üzere.» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

«İstanbul Milletvekili Ertuğrul Yolsal 30 gün, ma
zereti nedeniyle, 8.1.1980 tarihinden geçerli olmak 
üzere» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C) DANIŞMA KURULU TEKLİFLERİ 

a) Siyasi Parti Grubu Önerileri 
1. — Kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine 

ilişkin kanun tasarı demetinin (1/203) (S. Sayısı: 375) 
müzakeresinin bitimine kadar Meclisin süresiz çalış
masına ve saat 19.00'dan sonra da müzakerelerin 
sürdürülmesine dair AP ve MHP gruplarının öne
risi. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Mdllet Meclisi Grup 
Başkanvekili Dr. Oğuz Aygün, Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grup Başkanvekili Gıyasettin Karaca ve 
Milliyetçi Hareket Partisi Millet Meclisi] Grup Baş
kanvekili İhsan Kabadayı'nın sundukları, İçtüzüğün 
19 ncu maddesiyle ilgili bir önergeleri var; okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 4 ncü sırasında kayıtlı ve Sıra Sayısı 

375 olan Kamu Güvenliği ve Kolluk Hizmetleriyle 
ilgili kanun tasarı demetinin müzakeresinin bitimine 
kadar, Meclisin aralıksız ve süresiz çalışmasını sağ
lamak amacıyla 10.1.1980 günü toplanan Danışma 
Kurulunda mutabakat sağlanamamıştır. 

Bu sebeple mezkûr tasarı demetinin biran önce ka
nunlaşması için tüzüğün 19 ncu maddesi gereğince 
Meclisin konunun bitimine kadar süresiz çalışmasını 

ve saat 19.00'dan sonra da müzakerelerin sürdürül
mesini arz ederiz. 

Adalet Partisi Adalet Partisi 
Millet Meclisi Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Oğuz Aygün Gıyasettin Karaca 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Millet Meclisi 

Grup Başkanvekili 
İhsan Kabadayı 

BAŞKAN — Aleyhte Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına buyurun Sayın Tüzün. 

CHP GRUBU ADINA METİN TÜZÜN (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Adalet Partisi Grup Başkanvekilieri ve Milliyet
çi Hareket Partisi Grup Başkanvekilieri tarafından 
verilen ve daha önce Danışma Kuruluna getirilip, 
Danışma Kurulunda benimsenmeyen önerge, İçtüzü
ğün belli maddesine göre Mdllet Meclisi gündemine 
getirilmiş bulunuyor. Yani bu önergeyle Millet Mec
lisi, bu yasaların bitimine dek aralıksız olarak çalış
ma durumunda kalacak. 

Millet Meclisinin belli konularda aralıksız çalış
ması, şüphesiz yararlı bir çalışma usulü olabilir. Ama 
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bugün umuyoruz ki, Adalet Partili arkadaşlar ve 
özellikle Hükümet üyelerinin bir kısmıyla yaptığı
mız temaslar sonucu, eğer Adalet Partisi mensubu 
arkadaşlar bu anlaşmaların, bu centilmen anlaşması
nın esprisini centilmence yürütürlerse her hangi bir 
uzatma sözkonusu olmayacaktır ve belki Meclis nor
mal olarak süresinde bu görevini yerine getirmiş ola
caktır; ama eğer peşin uzatma kararını alıp, bu cen
tilmence tartışmayı ve bir noktaya gelmeyi bir ihti
male bırakma metodu ise, o zaman bu uzatma tale
bine karşı olduğumuzu peşin belirtmek isterim. 

Hiç bir gerilime getirmeden ve kelimeleri seçerek 
söylemek istiyorum; bu uzatma önerisi, bu anlaşma 
esprisinin biraz dışına çıkıyor ve anlaşma esprisini 
biraz zedeliyor. Onun için, peşin olarak arkadaşla
rımızın bu iyi niyetini, bu anlaşma konusunda, bir 
belli noktada uzlaşma konusundaki yaklaşımı zede
lememelerini ve bizi peşin olarak her hangi bir kuş
kuya düşürmemelerini ve onun 'için bn önergelerini 
geri almalarını rica ediyoruz. 

Muhtemeldir ki, bugün sabahtan oen yaptığımız 
görüşmelerin sonunda, bu yasa belli bir noktada Yü
ce Parlamentonun oyuna sunulacak ve kabul edile
cektir. O açıdan bizi bu tartışmaların ve değerlendir
melerin hemen başlangıcında, bu müzakerelerin he
men başlangıcında bir kuşkulu düşünce içine sevk 
etmesinler. 

Bu önergelerini geri almalarını, eğer geri almaz
larsa Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun bu öner
geye ret oyu vereceğini huzurunuzda açıklıyorum. 

Saygılar sunarım. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Neden? 

METİN TUZUN (Devamla) — Anlattım efen
dim nedenlerini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tüzün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, Sa

yın Başkan... 
BAŞKAN — Aleyhte Sayın Battal, buyurunuz 

efendim. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, sı

ramı AP'li arkadaşıma veriyorum efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; huzurunuza getir
diğimiz önerge, içtüzüğün bize tanımış olduğu bir 
hakka dayanarak Danışma Kurulunda temin edeme
diğimiz bir mutabakatın Yüce Meclisin oylarıyla te
cellisi gayesine matuftur. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, burada ne yapı
yoruz? Günlerdir kamuoyunda, anarşiye karşı çıka
rılması icabeden yasalar bir türlü çıkarılamıyor diye 
ve bunun içerisinde birtakım spekülasyonu da havi 
olarak, gerek basında, gerek kamuoyunun muhtelif 
kesiminde münakaşalar devam etmektedir. Şimdi bu 
neden uzamıştır? Siyasi partiler arasında bir muta
bakat temin edilebilmesi için görüşmelerin takibinde 
zaruret hâsıl olmuş, o bakımdan bu kanunların çıka
rılması gecikmiştir. 

Şimdi, öyle bir noktaya geldik ki; partilerarası 
anlaşma ne seviyede yapılacaksa yapıldı. Bundan 
sonra zamanın bu anlaşmanın lehine işleyeceği husu
sunda kimsenin bir iddia sahibi olması mümkün de
ğildir. Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisinin değerli 
mensupları, Milli Selâmet Partisinin değerli mensup
ları, Milliyetçi Hareket Partisinin değerli mensupları, 
kendi parti görüşleri olarak artık bir yerde kilitlen
mişlerdir. Adalet Partisi ne kadar bunda çaba sarf 
ederse sarf etsin, arkadaşlarımızın vermiş oldukla
rı kararların katılığını daha fazla aşması mümkün 
değildir. 

Nitekim, bugün de s'iyasi parti gruplarıyla bir te
mas imkânı aradık, varabileceğimiz noktaya kadar 
vardık, bundan daha fazlasının, parti görüşlerinden, 
parti felsefesinden ve partinin kendine ait siyasetin
den fedakârlık olacağı da ortaya çıktı. 

Bunun içindir ki, anlaşabildiklerimizi zaten bura
da biraz sonra yüce huzurlarınıza getirerek müştere
ken oylarımızla tespit, tescil ve tasarının kanunlaş
ması halinde değerlendireceğiz. Anlaşamadıklarımızı 
da, bir mutabakat temin edeceğimiz hususları da 

•Yüce Heyetinizin takdirine bırakarak oylarınızla bir 
istikamet vermeye çalışacağız. 

Bu noktadayken, bugün belki saat 19.00'da bite
cek, değerli arkadaşımın dediği doğrudur, belki de 
19.00'a kadar bitecek, ama olmadığı takdirde 19.30'a, 
20.00'ye, 20.30'a kadar, belki 21.00'e kadar uzaya
cak ve ancak birkaç saat farkıyla bitecek olan bir 
tasarı demeti için inkıta olmasın, bir hafta daha son
raya kalmasın diye fevkalade iyi niyetle getirilmiş 
olan bir önergedir bu. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım diyeceklerki, eğer böy
le bir düşüncedeyseniz, bunu 18.30'da getirseydiniz ne 
olurdu? Onun da sebebini samimiyetle arz edeyim. 

Bunu, şu anda Yüce Meclisin bilgilerine arz et
meyi uygun gördük. Çünkü arkadaşlarımız bütün iş
lerini saat 19.00'a göre ayarlıyorlar ve bugün malu-
muâliniz Perşembedir; Ankara dışından gelen de-
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ğerli parlamenter arkadaşlarımız var, her siyasi par
tiden var, bunlar belki uçak saatlerini, tren saatleri
ni buna göre ayarlayacaklardır. Bu arkadaşlarımızı 
sıkıntıdan kurtarabilmek için daha müzakerelerin 
başlangıcında bunu Yüce Heyetinizin oyuna suna
lım, uzayıp uzamayacağı belli olsun ve akşam vakti 
ayrılacak olan arkadaşlarımıza da böylece bir istika
met verelim diye, son derece samimi, hiç bir art dü
şünceyi taşımayan bir duyguyla ye kanaatle huzuru
nuza bu önergeyi getirdik. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Metin Tüzün ar
kadaşımın da işaret ettiği gibi, bu kanunların çıkarıl
masına Yüce Meclis olarak azami gayret etmeye 
mecburuz. Eğer 19.00'a kadar bunu ikmal edebilir
sek mesele yoktur; ikmal edemezsek, bugün biraz 
sonra vereceğiniz oylarla uzamasını kabul ettiğiniz 
takdirde bunun biraz daha devamını ortaya koymuş 
olacağız ve bu suretle de bugün bu kanunların neti
cesini Yüce Meclisin alması mümkün olacaktır. 

Bundan sonra, bir başka güne kalmasını önleye
cek böyle bir tertibin, böyle bir düşüncenin, böyle bir 
duygunun eseri olan böyle bir önergeye lütfedip 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun da itibar etmesi
ni, Milli Selâmet Partisi Grubunun itibar etmesini, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun itibar etmesini; 
yalnız Adalet Partisinin değil, hepimizin vebali olan 
bu kanunların çıkarılmasında ve anarşinin önlenme
sinde büyük bir adım olan böyle bir gayretin içeri
sinde ve bu espriler içerisinde itibar edilmesini say
gıyla rica ediyorum. 

Hepinizi sevgilerle ve saygılarla selamlıyorum. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Aleyhte Sayın Şener Battal, buyu
run efendim. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 
Başkan, izin verirseniz usuli bir maruzatta buluna
cağım yerimden efendim. 

BAŞKAN — Zaten yaptığımız usuli maruzat. 
Yaptığımız zaten usul. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Hayır, 
bunun oylamasıyla ilgili bir maruzatım var. 

BAŞKAN — Oylamaya geçmeden önce fikrinizi 
alırım efendim. Sayın Battal konuşsunlar. 

Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; anarşi kanunlarıyla ilgili olarak 
Meclislimiz yoğun bir çalışma içindedir, Anarşi de
metine taalluk eden kanunların gündeme alınması 
için, Danışma Kuruluna daha evvel verdiğimiz öner
ge ittifakla kabul edilmiştir. 

17 , 1 . 1980» 0 : 1 

Bu anarşi demetine ait kanunlardan biri, günde
min birinci maddesindeki, nakdi tazminat kanunu
dur; öneri tarafımızdan gelmiş, bütün partilerce it
tifak edilmiştir, öncelik vermişizdir. 

Yine anarşi demeti içindeki, gündemin ikinci 
maddesindeki, jandarma teşkilatının reorganizasyo-
nu ile ilgili kanun teklifi yine bizim teklifimizdir ve 
partiler ittifakla öncelik vermişlerdir. Gündemin 
üçüncü maddesi öyle, dördüncü maddesi öyle, be
şinci maddesi öyle. 

Gündemin beş maddesi anarşi demeti denilen ka
nunlarla doldurulmuş ve öncelik verilmiştir. O hal
de, hiç kimse iddia edemez ki, Meclis anarşi kanun
larım geciktiriyor, görüşmüyor. 

Bu anarşi demeti içinde, dördüncü madde olan 
anarşi paketini görüşüyoruz. Şimdi bu paketi gece 
karanlığında görüşelim diye bir teklifle karşı karşı-
yayız. Şimdiye kadar biz bu anarşi paketini engelle
medik; engellemiş olsaydık bir madde ilerleyemez
diniz, bunu gündeme almazdık, aldırmazdık. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

ALÎ ELVERDİ (Bursa) — Yalan söyleme. 
ŞENER BATTAL (Devamla)— Örnek mi ister

siniz... 
SELAHATTİN ACAR (Aydın) — Sahtekâr he

rif. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın "Başkan, 

«Sahtekâr» sözleri kürsüye müteveccihen söyleniyor, 
lütfen kendilerine hadlerini bildirin. Ben cevap ver
mem. Benim canımı bile alırsınız; ama efendiMğimi 
alamazsınız. Kötü sözlerinize cevap vermeyeceğim. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz, 1977 seçimlerinde erken seçim kararını gru
bumuz olarak engelledik. Meclis birleşti, o engeli 
aşamadı. Onun için, bilesiniz ki, şu anarşi paketini 
engellemiş olsaydık bir maddesini görüştürmezdik. 
Ama, ne yapıyoruz? Anarşi paketindeki bombaları -
zararsız hale getirmeye çalışıyoruz, bomba uzmanı 
titizliğiyle bunun içindeki bombalan zararsız hale 
getirmeye çalışıyoruz. Bu pakette bomba mı var? 
Şimdi, onun cevabını veriyorum. Keşke okusanız da; 
400 milletvekili daha şunu görmedi, şu 375 S. sayılı 
Kanunlar Müdürlüğünün bastırdığı bu belgeyi gör
medi; ama, oradan sataşıyorlar, oradan kanunu mü
dafaa ediyorlar, bilseniz de tarüşsamz, hiç yüreğim 
yanmaz. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

«Bu pakette bomba var» dedim. Ne bombası? 
Geceleyin polis gelecek, kadın evde yapayalnız, «Evi 
arayacağım» diyecek, «Getiriniz mahalle muhtarını, 
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apartman yöneticisini, iki komşuyu polisin yanına J 
murakıp koyalım da aileleri böyle bir tehditten ko
ruyalım» diyoruz. «Polis kötüdür» manasında söyle- I 
miyorum; ama, her camiadan kötü adam çıkar, «Bu- I 
nu önleyelim» diyoruz, «Gece karanlığında bunu ön- I 
lememize mani olmayınız» diyoruz. 

Bu kanunda bir madde daha var değerli arkadaş
larım. Polis ev ararken nasıl ızrar ederse, döverse, 
öldürürse hatta ırza geçme suçunu ika ederse, kay
makam ve vali müsaade etmedikçe vatandaş adliyeye 
dilekçe veremeyecek. Anayasadaki şikâyet hakkım 
62 nci maddeyi dahi ihlal eden böylesine sivri mad
de var. Gece karanlığında bunu konuşturmayalım. 

Biz engel yapmak istemiyoruz, yoklama istemi
yoruz. Biz, önergelerimızıi verdik. Bu Meclis, muza- I 
kere eden bir Meclistir. Bu Meclis, muhtıra aldı diye I 
gece karanlıklarında çalışan Meclis değildir. (CHP I 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Kaldı ki, o 
muhtıra Meclisin etkinliğini isteyen bir muhtıradır. I 
Biz, Meclis etkin olsun, bu kanunları en iyi şekilde I 
çıkarsın diye ortaya çıkıyoruz; bütün niyetimiz, ta* I 
lebimiz bu. I 

Şimdi değerli arkadaşlarım... 
NUMAN UZUN (İstanbul) — Generaller seni 

dışarıda bekliyor. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Allah'ın dediği 

olur. Generaller değil, Amerika Birleşik Devletleriyle 
karşıma gelseniz, inancımdan dönersem kahpeyim. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Battal, çalışma süresini uza
talım mı uzatmayalım mı; o konuda söz almıştınız. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Aleyhte görüş
lerimi arz ediyorum. I 

Değerli arkadaşlarım, gece karanlığında bu ka- I 
nunu görüştük. Geliniz, gece karanlığında değil, I 
gündüzleyin şu kanunları bir görüşelim. Nedir bili
yor musunuz? Hükümet programında bulunan En 
Az Geçim indirimi Kanununu getiriniz, gündüz gö- I 
rüşelim; getiriniz PTT dağıtıcısının hakkını, getiriniz I 
ormancının hakkını, fakir fukarayı koruyanların I 
hakkını getiriniz. Getiriniz ordu emeklilerinin meşe- I 
lelerini konuşalım, emeklilerin meselelerini konuşa- I 
lım. Ama siz gece karanlığında bunu konuşuyorsu
nuz. İş bununla bitse razıyız. Gece karanlığında bu I 
iş bir defaya mahsus olsa, bitse razıyız. (AP sırala- I 
rından gürültüler) Arkasından ne gelecek biliyor I 
musunuz? Arkasından Sıkıyönetim Kanunu geliyor; I 
makable şâmil hüküm getiriyorsunuz. Sıkıyönetim I 
Kanunu geliyor, onu da gece karanlığında isteyecek- j 
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siniz. Onda, Sıkıyönetim Kanununda ne var biliyor 
musunuz? Sıkıyönetimden önce vukubulmuş olayları 
da sıkıyönetim mahkemesi yargılayacak. Dünya hu
kukunda makable şâmil hüküm dediniz mi alay 
ederler. Devleti bu kadar hukuk dışına çıkarmayın 
ve birtakım baskılarla meseleleri almayın. 

BAŞKAN — Sayın Battal, süreniz doldu. 
ŞENER BATTAL (Devamla) — Birkaç cümle ile 

bağlayayım efendim. 
BAŞKAN — 10 dakikalık bir zamanla sınırlı 

efendim, süreniz doldu. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Hay hay, Sayın 
Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu kanunu engelleme
dik şimdiye kadar ve önergelerimizi veriyoruz. Yapı
cı, faydacı bir partiyiz. Önergeler üzerinde partimi
zin görüşlerini elbette savunacağız. Engel yapsak, 
bilesiniz ki, hiç gündeme aldırmayız. Onun için, ge
liniz, Cumhuriyet Halk Partisi ile Adalet Partisi ola
rak anlaşmışsınız, hız almışsınız, bu paketi hızla çı
karmanın anlaşmasını yapmışsınız; bu anlaşma ha
yırlı olsun, geliniz gece karanlığına bırakmadan bu 
anlaşmanızı 50 milyon memleket evladı gündüz gö
züyle görsün de, böylelikle hakkımızda tarih hük
münü versin. 

Bu düşüncelerle, gece karanlığında bunu görüş
meyelim, müzakere edelim. Çok önemli meseleler 
görüşüyoruz. Onun için, gece karanlığında çalışma 
teklifinin karşısındayız. (AP sıralarından «Ne alaka
sı var» sesleri) 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim Sayın Başkan. 
(MSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turan Kocal, buyurun efen
dim, lehte. 

TURAN KOCAL (istanbul) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Şu anda görüşmekte olduğumuz kanun teklifi, 
tedbirler paketiyle ilgilidir. Bu mevzuda Adalet Par
tisi Grup BaşkanvekiUeri ile Milliyetçi Hareket Par
tisi Grup Başkanvekili Danışma Kurulunda kabul 
edilmeyen bir teklifli buraya getirerek bu kanun bi
tinceye kadar Meclisin devamlı olarak çalışmasını 
istemektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, Danışma Kurulunun al
mış olduğu kararlar ile gündemimizde bulunan ve 
Yüce Meclis tarafından da öncelikle görüşülmesine 
karar verilen, biraz evvel _ Sayın Şener Battal'ın da 
ifade etmiş olduğu, nakdi tazminatla ilgili kanun, 
Jandarma Genel Komutanlığının yeniden teşkilatlan-
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dırümasıyla ilgili kanun, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri Personel Kanunu, 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 
sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 
33 ncü maddesi basın, affıyla ilgili kanun, 657 sayılı 
Devlet Personel Kanununun 1897 sayılı Kanunla de
ğişik kanun, bir hakkın tesciliyle ilgili kanun, Noter
lik Kanunu gibi kanunların ivedi ve acele olarak 
Mecliste görüşülmesine Yüce Meclis karar vermişti. 

Şimdi, bakalım, bugün ayın 17'si, bütçenin Mec
lislerde görüşülmesine tahminen 20 gün kadar bir 
zaman var. Bu 20 gün Meclislerin haftalık olarak ça
lışmaları, Çarşamba günleri denetime ait olduğundan 
dolayı 3 hafta ki, toplam 6 gün yapar. Şimdi biz bu
rada, bu kanunun görüşülmesini bu hızıyla devam 
ettirirsek, ancak 20 günde yalnız anarşi paketini bu 
Meclisten çıkartabiliriz; bugüne kadar geliş hızı içe
risinde söylüyorum, o hız içerisinde söylüyorum. 

Sayın Şener Battal radyoda parti grubu adına 
yapmış oldukları beyanlarda, birtakım sosyal nitelikli 
kanunların, fakir ve fukaranın hakkını korumasını 
isteyen kanunların biran evvel Meclisten çıkarılma
sını istemişlerdi ve biraz evvel de burada aynısını 
söylediler. 

O halde Şener Battal arkadaşımıza biz buradan 
şunu söylüyoruz, diyoruz ki, bu kanun bugün de
vamlı olarak çalışalım, çıksın ve hakikaten samimi
yetlerine inandığım şekilde o sosyal nitelikli kanunlar 
da Bütçe Kanunu buraya gelinceye kadar biraz evvel 
saydıklarımın hepsi çıkmış olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis her gün biliyor
sunuz saat 15.00'te açılır, 19.00'da kapanır; bu 4 sa
at. Şimdi saate bakalım, Meclis bugün 15.00'te açıl
dı, saat 16.00; bir saattir daha kanun müzakeresine 
girmedik, gündem dışı konuşmalar ve usul hakkın
daki konuşmalarla vaktimizi geçiriyoruz. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Kısa kesin, konu
yu, konuşalım. 

TURAN KOCAL (Devamla) — O bana ait, size 
ait değil; nasıl konuşacağımın şeklini ben size sorup 
da öğrenecek değilim. 

Muhterem arkadaşlarım, o halde Yüce Meclisin 
devamlı çalışması faydalıdır. Gün ışığında gün ka
ranlığında; zaten şurada elektrikler altında çalışıyo
ruz; gün ışığı olsa ne olacak, gece karanlığı olsa ne 
olacak. 

Muhterem arkadaşlarım, anarşi kanunu paketinin 
görüşülmesinde birtakım engellerin yapılmayacağın
dan bahsediliyor. Engel, kanunların çıkmaması için 
vakit kazanması anlamında yapılır bir. İkincisi de, o 

kanunların çıkmamasını önlemek ve çıkmasını temin 
etmemek için ret oyu ile kullanılır; ikisi' arasında 
fark yoktur, ikisi arasında hiç bir fark yoktur. 

O halde, burada bu meseleleri güzel dile getir
memiz ve anlaşmamız lazımdır ve her milletvekili ki, 
burada bulunan şu çatı altında bulunan 450 milletve
kilinin yasaları anlayışı ve tatbikatıyla aralarında 
hiç bir fark yoktur. Anayasamızda bazı milletvekil
lerine özel olarak daha iyi anlarlar diye yetki veril
diği de, biraz manasız ve ters bir düşüncenin ifade
sidir. 

Burada yine söylenen sözler içerisinde bu tedbir
ler paketinde bombaların olduğu bahsedildi. Müza
keresi yapıldığı sırada haliyle bunu dile getireceğiz. 
Ama, benim anlayamadığım tek bir husus var; bu 
tedbirler paketi içerisinde bombalar varsa, bu ted
birler paketini yapan Cumhuriyet Halk Partisi ikti
darı zamanındaki bir tedbirdi; bu söz bu kürsüye 
getirildiği zaman Halk Partililerin bunu alkışlama
sından ben şahsen bir mana veremedim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada daha bir çok 
sözler söylemek gereklidir ama, biz Milliyetçi Hare
ket Partisi Grubu olarak bu tedbir paketlerinin biran 
evvel çıkmasını ve devamlılık içerisinde bugün sona 
erdirilmesi düşüncesindeyiz. Bu yönde oylarımızı 
kullanacağız. 

Hepinize hürmet ve saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — İki lehte iki aleyhte konuşma ol

muştur. 
Oylama usulü ile ilgili yerinizden Sayın Karaca 

bir beyanınız olacaktı. 

GIYASETTİN KARACA (Erzurum) — Sayın 
Başkanım, asıl olan hüsnüniyettir. Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü konuşmasında 2 siyasi parti arasında 
mevcut olan centilmenlik anlaşması nazarı itibara 
alınarak bu tasarının bugün saat 19.00'da bitebilece
ğim ifade ediyor. Bizim verdiğimiz önergede ise, 
19.00'a kadar bitirilmediği takdirde, bir ihtimal ola
rak önerge veriyoruz; şimdi arkadaşlarımız 19.00'a 
kadar bu kanun tasarısının bitebileceğim ifade et
tiklerine göre, bu önergenin oylamasını 19.00'a çey
rek kalana kadar bekletelim. 

Müzakere bitmediği takdirde, arkadaşlarımız da 
saat 19.00'da biteceğini söylediklerine göre, 19.00'da 
bitmediği halde önergenin uzatılması oylanmasına 
taraftar olduklarını ifade ediyorlar. Şu halde öner
genin oylanmasının, bitim meydana gelirse anlamı 
kalmıyor. Yani saat 19.00Man evvel biterse bu öner
geyi oylamanın bir anlamı yok. Binaenaleyh 19.00'a 
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10 - 15 dakika kala oylama muamelesi biter. (Gü
rültüler) 

ETEM EKEN (Çorum) — Öyleyse geri alın, o 
zaman verin. 

BAŞKAN — Sıra sayısı 375 olan, Kamu Güven
liği ve Kolluk Hizmetleriyle ilgili kanun tasarı deme
tinin müzakerelerinin bitimine kadar Meclisimizin 
bugünkü Birleşiminde aralıksız çalışması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 

Divan üyesi arkadaşlarım arasında telifi mümkün 
olmayan bir sayı farkı var. Onun için ayağa kalkmak 

suretiyle mümkün mertebe bütün sıralan da doldur
mak suretiyle, ikişer ikişer olmak üzere oylamayı 
yapacağım. Bazı sıralar üç, bazı sıralar iki oluyor, 
her sırada iki arkadaş olursa daha kolay sayarız. 

Önce, kabul eden sayın üyelerin ayağa kalkma
larını rica ediyorum... Kabul etmeyen sayın üyelerin 
ayağa kalkmalarını rica ediyorum. 

Buyurun efendim, teşekkür ederiz. 
Önerge kabul edilmemiştir efendim. (CHP sırala

rından alkışlar) 

IV. — SEÇÎMLER 

/ . — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Anayasa Komisyonundan boşalmış 
bulunan bir üyelik için Tokat Milletvekili Sayın 
Ömer Dedeoğlu Cumhuriyet Halk Partisi Grubunca 

aday gösterilmiştir. Sayın Dedeoğlu'nun Anayasa 
Komisyonuna üye seçimi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/203) (S. Sayısı : 375) (1) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve tekliflerinin görü
şülmesine geçiyoruz. 

Gündemimizin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle 
Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmının 4 ncü 
sırasında yer alan, 375 sıra sayılı, Kamu Güvenliği
ne ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni Hükümler 
Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısı üzerinde gö
rüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon? Hazır. 
Hükümet? Mevcut. 
Geçen birleşimde çerçeve 6 ncı madde içindeki 

4 ncü madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Madde üzerinde verilmiş iki önerge vardır. Önerge
leri veriliş sırasına göre okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş

kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun-

(1) 375 S. Sayılı basmayazı 
23 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

27.12.1979 tarihli 

lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının Çerçeve 7 nci Maddedeki 4 ncü Madde
nin kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya 
Şener Batt,al 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

Mardin 
Abdülkadir Timurağaoğlu 

İstanbul 
Fehmi Cumalıöğlu 

Erzurum 
Korkut Özal 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 sıra numarasında kayıtlı, 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine iliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı» nın çerçeve 6 ncı maddesindeki 4 ncü madde
nin 1 nci fıkrasının son cümlesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini saygı ile öneririz. 

'Bolu Burdur 
Halûk Kara'bönklü Cemal Aktaş 

Ankara Manisa 
İsmet Çanakçı Erkin Topkaya 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Madde 4. — Amacını güden, amacı belirli olma
yan ya da tüzüğünde saptanan çalışma konuları ve ça-

— 780 — 
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lışma biçimleri amaca uygun bulunmayan dernekle
rin kurulması yasaktır. 

BAŞKAN — Divana şimdi gelen 3 ncü bir öner
ge vardır, onu da okutuyorum : 

Meclis 'Baskanlığına 
Konuşmakta olduğumuz çerçeve & ncı madde için

deki madde 4'ün birinci satırındaki «amacı tek ve 
belirli olmayan» ifadesinin sadece «amacı belirli ol
mayan» şekline getirilmesini «tek» kelimesinin çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Adana Ankara 
Hasan Aksay Oğuzhan Asiltürk 

Konya İstanbul 
Şener Battal Fehmi Cumalıoğlu 

İstanbul Diyarbakır 
Abdullah Tomba M. Yaşar Göçmen 

Stvas 
Temel KaramoUaoğlu 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre bu öner
geleri oylarınıza sunacağım. 

En aykırı önerge, Sayın Battal ve arkadaşlarının; 
çerçeve 7 nci maddedeki 4 ncü maddenin kaldırıl
ması ile ilgili önergedir. Bu önergeye Komisyon ka
tılıyor mtı efendim.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZÖRÖMLUOÖLU (Yozgat) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyorlar. 
Çerçeve 7 nci madde içindeki 4 ncü maddenin 

tümüyle meltinden çıkarılması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir efendim. 

İkinci önerge, Sayın Karabörklü, Sayın Aktaş, Sa
yın Çanakçı ve diğer imza sahiplerinin. 

4 ncü maddenin, «amacını güden, amacı belirli 
olmayan ya da tüzüğünde saptanan çalışma konuları 
ve çalışma biçimleri amaca uygun bulunmayan der
neklerin kurulması yasaktır» şeklinde değiştirilmesi 
talebini ihtiva ediyor. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Aynı 
mahiyette olduğundan katılmıyoruz. 

'BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, öbür 

önerge ile bu aynı mahiyettedir sanıyorum. 
'BAŞKAN — Biri kabul edilirse öbürü lüzumsuz-

lası yor zaten. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Açıklarsanız. 

BAŞKAN — Açıklarım efendim. 
Şimdi Komisyon katılmadığı için söz mü istiyor

sunuz?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Bir önerge daha 

var aynı mahiyette, o bakımdan ifade ediyorum. 
BAŞKAN — Lütfedin, biraz farklılıklar olduğu 

için şu anda bir şey söylemiyorum; ama arz edece
ğim efendim. 

Komisyon katılmıyorlar, 4 ncü maddenin öner
gede istenilen şekilde değiştirilmesini kaıbul edenler 
lütfen işaret buyursunlar Kabul etmeyenler... 
Önergede belirtilen değişiklik kabul edilmiştir. 

Sayın Hasan Aksay ve arkadaşlarının önergele
rinde talep ettikleri ıhusus bu önergenin kabul edil
mesiyle karşılanmıştır, ayrıca oya sunulmasına gerek 
kalmamıştır. 

Çerçeve 6 ncı madde içinde yer alan 4 ncü mad
deyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Değişik şekliyle 4 ncü 
madde kabul edilmiştir efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — b) Derneğin amacı ve bu amacı 

gerçekleştirmek üzere dernekçe sürdürülecek çalışma 
konuları ve çalışma biçimleri. 

BAŞKAN — Madde üzerinde OHP Grubu adına 
buyurunuz efendim. 

OHP GRUBU ADINA HALÛK KARABÖRK-
LÜ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bu önlemler paketi içindeki derneklerle ilgili 7 nci 
maddenin (b) bendine aynen katılıyoruz. Çünkü, 
Dernekler Kanununun 7 nci maddesi aslında, bir der* 
neğin tüzüğünde nelerin belirtilmesi zorunlu olduğu 
hususunu saptamış ve (b) bendi ise şu hükmü getir
miştir : Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek 
için ne surette faaliyette bulunacağı. 

Kanımızca, gerek Hükümet tasarısında, gerekse 
Komisyonun düzenlediği metinde bir aykırılık olma
makla beraber, dil açısından ifade bakımından ko
misyon metni daha düzgün olduğundan, komisyon 
methine evet diyoruz. Çünkü, bir derneğin kendi ama
cını gerçekleştirmek için ne surette faaliyette bulu
nacağı deyimi yerine, çalışma biçimleri ve çalışma 
konusu gibi çok somut, çok açık deyim getirilmiştir. 
O itibarla bu maddeye OHP Grubu adına olumlu oy 
vereceğiz. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
AP Grubu adına Sayın Ramazan Çalışkan, bu

yurunuz efendim. 
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AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(İçel) —Değerli üyeler, Grubum ve şahsım adına say
gılarımı arz ediyorum. 

Mevcut ve meri metin şöyle (7 (B) bendi : «Der
neğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için ne 
surette faaliyette bulunacağı.» 

7 (B) de getirilmek istenen değişiklik : «Derneğin 
amacı ve bu amacı gerçekleştirmek üzere dernekçe 
sürdürülecek çalışma ve konuları ve çalışma bilim
leri:» şeklinde. 

Anlaşıldığı gibi, mevcut metin ile tasarı metni ara
sında hiçbir mana farkı yok, yalnız bir açıklık geti
rilmiş vaziyette, tatbikatta kolaylık sağlayacaktır. 

AP Grubu olarak, Adalet Komisyonunun derinle
mesine genişlemesine tetkik ederek vücut verdiği met
ne olumlu oy kullanacağız. Zaten içişleri Komisyonu, 
«Adalet Komisyonunun metnini aynen kabul ediyo
rum» diyor, Adalet Komisyonu metnine müspet oy 
kullanacağız, 

Saygılarımı teyit ediyorum. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
MHP Grubu adına Sayın Kocal, 'buyurunuz efen

dim. 
MHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (is

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, MHP 
Grubu adına saygı ite selamlıyorum. 

Görüşülmekte olan bu 7 nci maddenin 4 - 5 çer
çeve 7 nci maddesiride eski şskliyle yeni şekli ara
sında bir değişiklik yok. Benden eVvel konuşan grup 
sözcüleri de bu değişikliğin, esasta bir değişiklik ol
madığını ifade ettiler, doğrudur. 

Yalnız değişiklik değil de, daha fazla bir açıklık 
getirilmiştir. Bu açıklığın getirilişi ile hem idari meka
nizmadaki gerekli kişiler ve, hem de yargı origanın-
daki yetkililer bu derneklerin çalışmalarıyla ilgili plan 
hususları da daha açık ve net olarak bu şekliyle gö
rüleceğinden, idari ve yargı organının dernekler üze
rinde baskısı da kalkmış oluyor. İdari ve yargı or
ganının baskısı kalkmış almakla beraber dernekler de 
çalışmalarında daha bir güzele, daha bir iyiye giden 
bir anlayış getirmiş bulunuyor. 

O nedenle biz MHP Grubu olarak olumlu oy ve
receğimizi saygı ile arz ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşların isimlerini 

okuyorum : 
Sayın Gazalcı, Sayın Anadol, Sayın Günay, Sa

yın Genç, Sayın Arslantaş, Sayın Aykurt, Sayın Köy-
lüoğlu, Sayın Bütün? Sayın ıCebe, Sayın Buldanlı. Sa
yın Akdoğan. Söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Madde ile ilgili bir önerge vardır, okutuyorum : 
Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının çerçeve 6 nci maddedeki madde 7'nin kaldırıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Konya istanbul 
Şener Battal Fehmi Cumalıoğlu 

Erzurum Kahramanmaraş 
Korkut özal Hasan Seyithanoğlu 

Urfa 
Salih Özcan 

BAŞKAN — Komisyon bu maddenin metinden 
çıkarılmasına dair önergeye katılıyor mu efendim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ BRZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 
Çerçeve 6 nci maddedeki 7 nci maddenin metin

den çıkarılması hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

7 nci maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci 
madde kabul edilmiştir efendim. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
«'Madde 9. — Bir ilde çalışacak derneklerin tü

zükleri valiliklerce, birden çok ilde çalışacak dernek
lerin tüzükleri ise içişleri iBakanlığınca incelenir, içiş
leri Bakanlığı ve valilikler, gerekli gördüklerinde der
nek tüzüklerini yeniden inceleyebilirler.» 
, BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Grup adına. 
BAŞKAN — Madde üzerinde ıMilli Selâmet Par

tisi Grubu adına Sayın Şener Battal, buyurun. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; çerçeve 
6 nci madde içindeki 9 ncu madde ile ilgili olarak 
Grubumuz adına görüşlerimizi arz etmeye çalışaca
ğım. (AP sıralarından «ıBraVo» sesleri) Teşekkür ede
rim. 

Bu madde ile şunu getiriyoruz : içişleri Bakanlığı 
şu anda bütün derneklerin tüzüklerini inceleyecek, ge
rekli gördüğü derneklerin tüzüklerini inceleyecek. Bu 
inceleme objektif, ilmi kriterlerle olursa elbetteki bu
na bir diyeceğimiz yoktur. Esasen bütün tartışma, 
Türkiye'de idarenin fazla politize olmasıdır, tktidar-
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lar kendine yakın siyasi dernekleri koruma durumun
da olurlar ve kendi siyasi anlayışlarına karşı olan 
dernekleri kapatmak için bu maddeyi kullanırlarsa, 
bilesiniz 'ki, son derece kötü bir kanun maddesini ka
bul etmiş olacağız. 

4 ncü maddede, amacı tek ve belirli olmayan der
nekler konusunda daha evvel bu kürsüden yaptığımız 
konuşmada, cami yaptırma ve yaşatma dernekleri tek 
amaçlı değildir, kapatılabilir dedik. O gün beni pro
testo eden bazı arkadaşları bugünkü oylamada oy 'kul
lanırken görmüş olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. 
D&mek ki, basında aleyhimizde siyasi maksatla kam
panya açtırılsa bile, buradaki mücadelemizden fay
dalı sonuçlar çıkıyor ve hamdolsun şunu rahatlıkla, 
huzuru kalple 'ifade ediyorum *ve arkadaşlarımı teb
rik ediyorum, Adalet Partili ark ad aşlarımı tebrik edi
yorum; amacı tek olan dernek kurulabilir, cümlesini 
düzelttiler. Böylelikle hayır dernekleri herhangi bir 
baskı ihtimaline karşı korunmuş oldu. Tebrik ve te
şekkürlerimi ifade ediyorum. 

Bu madde ile ilgili olarak düşüncelerimizi arz 
edenken, önemle belirtmek istediğim, acaba siyasi ik
tidar bu madde ile bütün tüzükleri inceleyebilir mi? 

Ayrıca, maddede belirli bir süre getirmiyoruz. 6 
ay, 1 sene içinde incelese, bir diyeceğimiz yok. Mad
de o kadar geniş zamanı kapsıyor ki. Yani Adalet 
Partili arkadaşlarıma söyleyeyim, sizin iktidarınız za
manında siz bu maddeyi suiniyetli kullanmazsınız; 
ama, sizin iktidarınızın ebedi iktidar olduğunu söyle
mek mümkün değil. Sizden sonra gelen iktidar bu 
maddeyi kötüye ikullanabilir, pekâlâ kendi siyasi is
tikametinde tahribat yapabilir, sağlam dernekleri ka
patabilir. Onun için istirham ediyorum, maddenin 
çıkmasını kabul etmeseniz dahi lütfedin bir önerge 
verin, 6 ay içinde, 1 senede inceler, deyin de; ebedi 
bütün dernekleri, gelmiş geçmiş, gelecek siyasi ikti
darlara keyfince dernek kapatma, tüzüğünü incele
yip, senin burada bir kelimen yanlıştır diyerek, o 
derneği kapatma yolunu açmayalım; rica ediyorum. 

Esasen bu kanunu siyasi polerizasyonla konuşma
mız yanlış. Dostça, iyileştirici olarak anlaşamayaca
ğımız ne mesele var? Hepimiz bu memleketin çocuk
larıyız. Anarşiye, kötülüğe elbette omuz omuza vere
ceğiz; ama, anlayışımız, yorumlayışımız elbette farklı 
olabilir, meseleleri dostça çözeceğiz. 

Şimdi bakın, ben tehlikeyi söylüyorum : Sizin ikti
darınızdan sonra gelen, sizin görüşünüzde olmayan 
bir iktidar, farz edelim solcu bir iktidar, ne kadar 
solcu, komünist dernek varsa hepsini kurduracak, hi

maye edecek, ondan sonra da sizin dediğiniz sağcı, 
milliyetçi dernekleri kapatacak. O zaman bu madde
ye oy verdik diye vicdan azabı duyarsınız. Benim çır
pınışım bu. Sizin bakış açınız devamlı iktidardaymış-
sınız gibi, bu kanuna bakış açınız bu. Onun için ba
kışlarımızda teyit bulamıyoruz, onun için mutabakat 
bulamıyoruz. Benim önemle belirtmeTc istediğim bu. 
Bu bir vebaldir. Bu vebali üzerinize bırakıyorum. İs
tediğiniz gibi oy kullanın; ama, saygılarımla, kemali 
nezaketle bunları hatırlatıyorum. 

Hepinize çok teşekkür ederim. 
Saygılar sunarım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Ramazan Çalışkan, buyurunuz. 

A'P GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALİŞKAN 
(tfçel) — Değerli üyeler; 

Huzurunuzdaki tasarıya (geçmeden evvel mevcut 
metni aynen okuyorum : «Madde 9. — Bir ilde faali
yette bulunacak derneklerin tüzükleri valiliklerce, 
birden çok ilde faaliyet gösterecek derneklerin tü
zükleri ise içişleri Bakanlığınca incelenir.» Bu hü
küm elan meri, mevcut ve meridir. 

Buna tasarıda İçişleri (Komisyonunun ve Adalet 
Komisyonunun katıldığı, Hükümetin getirdiği tasa
rıda ilave olarak şu yapılmıştır. «İçişleri Bakanlığı ve 
valilikler gerekli gördüklerinde dernek tüzüklerini ye
niden inceleyebilirler.» 

'Bu metin, evvelemirde arz edelim ki, kabule şa
yan değildir, tarafımızdan. Hükümetçe hazırlanır
ken dahi kabule şayan görülmemiş olmalı ki, tasarı
nın gerekçesi tamamen başka olduğu halde metin 
tamamen başka hazırlanmıştır. 

Şimdi bu maddeye gerekçe olarak gösterilen sa
tırları aynen okuyorum : «Kuruluştan sonra çalışma 
alanınım - dikkatinize arz ediyorum - kuruluştan son
ra çalışma alanını çok ile yayan dernek tüzükleri şube 
açtığı il valiliklerince ve İçişleri Bakanlığınca incele
meye bağlı tutulduğunda, tüzükte bu aşamada sapta
nan kanuna aykırılık veya noksanlıkların giderilmesi 
olanağı bulunamamaktadır.» 

Yani deniyor ki, kuruluşu sırasında, bir ilde ku
rulan derneğin tüzüğü, o ilin valiliğince incelenecek, 
kuruluşu sırasında birden fazla vilayette faaliyet gös
terecek derneğin tüzüğü İçişleri Bakanlığınca incele
necek. Ama kurulduktan sonra (yani bir ilde kurul
muş, mesela Ankara'da kurulmuş, fakat bir zaman 
sonra Tokat'a, Niğde'ye vesaireye şube açıyor) ku
ruluşundan sonra incelenmesine, diğer vilayetlerde 
açması halinde tüzüğün incelenmesine imkân vermek 
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için, «İçişleri Bakanlığı incelesin» diyor. Ama, hazır
lanan metin tamamen değişik olarak, «her zaman 
incelesin» şeklinde getirilmiştir. 

Bu bakımdan Hükümet, gerekçesiyle kendisini 
bağlamadan bu metni getirmiş Yüce Meclisin huzu
runa. Biz, bu metnin geçerli olmaması lazım geldiği, 
yani İçişleri Bakanlığı ve valilerin her zaman ve tek
rar tekrar tüzüğü tetkik etme imkânının olmaması 
fikrindeyiz. Bunun gerekçesi : Vatandaşın idareye 
itimadı (gereklidir. İdare, itimada layık olmaya mec
burdur; ciddi incelemeli, bir kere incelemelidir; der
neği her zaman tetkik tehdidi altında bulundurulma
malıdır. 

Bu gerekçelerle biz, İçişleri Bakanlığı ve valilerin 
her zaman dernek tüzüklerini tetkik imkânına sahip 
olmasına karşıyız. Grubumuz bu görüştedir; bu gö
rüşle gelecek önerge istikametinde oy kullanacağız. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Turan Kocal. 
MIHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Görüşmekte olduğumuz 9 ncu maddede, benden 
evvel konuşan Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün söz
lerine katılmamak mümkün değil, aynen katılıyoruz. 
Fakat, söz almaktaki esas kastım ve düşüncem şu
dur : 

Bu maddenin yazılışında, Sayın AP Sözcüsünün 
de ifade ettiği gibi, vilayetlerde açılacak olan bir der
neğin tüzüğünü vali inceliyor. Bir ilden fazla; üç, beş, 
on, yirmi ilde müştereken tek bir dernek açılırsa, 
şubeleri kurulmak suretiyle, bunu da İçişleri Bakan
lığı inceliyor. Hakikaten Adalet Partisi Sözcüsünün 
ifade ettiği gibi, gerekçesinde de diyor ki : «Herhangi 
bir dernek bir vilayette açılır ama; aradan bir müd
det geçer ve diğer vilayetlerde de şube açmaya kal
karsa, bunun kontrolü zor oluyor. O nedenle ilk açıl
dığı tek vilayet iken, sonra çoğaltıldığında şubelerini, 
bunun tüzüğünün incelenmesi İçişleri Bakanlığına ve
rilsin» Fakat, madde haline getirilişinde tamamiyle 
ters oluyor ve karşımıza çıkıyor : Bir dernek, ne za
man kurulmuş olursa olsun, kaç tane şubesi olursa 
olsun, hiç mevzu edilmemeksizin, İçişleri Bakanı ve
ya vali, istediği an, istediği zaman, «getir tüzüğünü» 
diyecek dernek yöneticilerine, «inceledim» diyecek, 
«şu kısmını yanlış gördüm» diyecek, reddedecek ve 
derneği kapatacak. Ters yönüyle düşünürsek böyle 
oluyor. 

O nedenle, esas söz alışımın nedeni, zabıtlara geç
sin diye söylüyorum, diyorum ki «tek vilayette ku

rulan derneklerin tüzüğünü valiler incelesin, şubeleri 
itibariyle çok vilayetlerde kurulan derneklerin tüzük
lerini İçişleri Bakanlığı incelesin, tek bir vilayette 
faaliyette bulunmak üzere kurulan bir dernek, ku
rulduğundan sonra üç sene, beş sene, on sene, bir ay, 
ne ise, diğer vilayetlerde şube açmaya kalkarsa, o za
man o derneği İçişleri Bakanlığı, yalnız o derneğin 
tüzüğünü incelesin.» 

Bu sözün zabıtlara geçmesi için söz aldım. Hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Karabörklü. 

CHP GRUBU ADINA HALÛK KARABÖRK
LÜ (Bolu) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Her üç siyasi partinin değerli sözcüleri görüşleri
ni belirttiler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak bu görüşlere aslında temelde katılıyoruz, yal
nız zabıtlara geçmesi bakımından söz aldım. 

Aslında bu maddeye eklenen ikinci cümlenin, yani 
bir dernek tüzüğünün her zaman valilerce ve tabii 
duruma göre İçişleri Bakanlığınca incelenmesini ön
gören bu ikinci cümlesinin bugünkü haliyle kalmasını 
sakıncalı görüyoruz. 

Birinci neden : Bir tüzük, vilayete ya da duruma 
göre İçişleri Bakanlığına geldiği zaman, aslında kamu 
görevlisi, yani valilik ve İçişleri Bakanlığı görevini za
manında yaparak incelemesini bitirmelidir. Aksi 
halde, uzun süre böylesine bir incelemeye tabi tutu
lacağı hakkındaki bir duygu, veyahut siyasi iktidar
ların değişmesi gibi birtakım durumlar, bir dernek 
üzerinde, değerli Battal'ın da belirttiği gibi, bir De-
mokles'in kılıcı gibi, tehdit aracı olarak kullanılabilir. 
Bu açıdan sakınca vardır. 

Kaldı ki, çok önemli bir nokta daha var : Aslında, 
aynı maddenin yürürlükteki 3 ncü fıkrası; idarenin, 
bir derneğin, amacına ters düşen bir faaliyetini sapta
ması halinde o faaliyeti durdurabilir,- yani derneği 
faaliyetten men edebilir ve kapatılması hakkında yar
gıya başvurabilir. 

O it barla, zaten yargının böyle bir denetim hakkı 
vardır, yetkisi vardır, böyle bir denetim mekanizması 
zaten mevcuttur. O itibarla biz bu maddenin ikinci 
cümlesinin çıkartılmasını ve yürürlükteki maddenin 
aynen korunmasını Yüce Meclisten istirham ediyo
ruz. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim efendim. 
BAŞİKAN — Şahısları adına söz isteyen?.. Sayın 

Gazalcı, buyurun. 
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MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bütün gruplar maddenin sakıncalı olduğunu be
lirtti, benim kişisel kanım da o yoldaydı. Zabıtlara 
geçmesi açısından bu madde ile ilgili düşüncelerimi 
belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, bu madde, yazıldığı biçimiyle, 
ki değiştirilecektir, dernek bir hak aracı, hak alma 
aracı olarak değil; idare tarafından her zaman denet
lenebilecek, gerektiğinde kapatılabilecek bir görüş 
gibi düşünülmektedir. Zaten yasanın tüm sakıncalı 
maddeleri buradadır. Yani dernek, hakları arama 
aracıdır. Anayasamız kuvvetler ayrımını getirmiştir; 
yasama, yürütme, yargı. Yürütme, her değiştiği za
man, dernekleri, üst bürokratları değiştirir gibi «ge
tir tüzüğünü, inceleyeceğim» diye, dernek böyle bir 
kaygı, kuşku içerisinde olursa, o zaman dernekler de
ğişen hükümetlere göre kapanmış olur. Bu sakınca 
aslında giderilmiş oluyor. 

Yine bu madde eğer değişmemiş olsaydı, yargı 
denetimi yerine idareye bir hak getirilmiş oluyordu 
ki, bu da çok büyük sakınca teşkil ediyordu. Biz 
şöyle düşünüyoruz : Kamu kesiminde çalışan insan
ların mademki sendika baklan yoktur, idare onların 
bir çeşit işverenidir; bu insanlar, bir meslek dalında 
çalışan insanlar, kendi özlük ve meslek sorunlarını 
idareye karşı ancak dernek aracılığı ile savunabilir
ler. Sendikaları yoktur; particilik yapamazlar günlük 
anlamda; peki nasıl, halklarını savunacaktır? Örne
ğin, bütçede bir katsayı konusu gelecek. Hükümetle
rin hoşuna gitmeyen görüş bildirdiler; haklarını, der
nekleri aracılığı ile savundular. O zaman, o içişleri 
Bakanı, «Sen öyle mi diyorsun katsayı hakkında, ge
tir bakalım şu tüzüğünü, ben bunu inceleyeceğim» 
diyecek; aslında incelemekten amaç, o hoşuna git
meyen derneği kapatmak olacaktır. Yani idare, bir 
bakıma kamu kesiminde çalışan insanların işvereni
dir. Dernek de bu işverene karşı onların haklarını 
koruma ve savunma aracıdır. Sendikaları yok, ora
da mücadele verebilsinler. Siyaset yapma hakları 
yok, günlük anlamda partide verebilsinler. Bütün kay
gımız şudur, bu yasalar görüşülürken : Ülkemizde 
bir zaman, işçi sendikalıysa ona kötü gözle bakılır
dı, işverenler işe almazdı. Partici insanlara kötü gözle 
bakılırdı, partizanlara kötü gözle bakılırdı. Şimdi, 
dernekler dernek suçu işlerse cezalar artırılıyor; tü
zükler inceleniyor, şunlar şunlar dernek kuramaz de
niliyor. Sanki dernekçi olmak da bir suçmuş gibi dü
şünülüyor. Oysa biz gerçekten demokrasiye inanıyor

sak, toplum kesimlerinin kendi meslek ve özlük hak
larını* savunsun istiyorsak, onların örgütlenip hakla
rını bize karşı savunmaları için teşvik etmeliyiz. Bu, 
demokrasinin bir gereğidir. Dernekçiliğin sınırlarını 
genişletmektir bizim görevimiz. 

Hele hele güvence olan yargıdan alır,, siz idare
ye verirseniz, örneğin - buradaki tansiyonu yükselt
mek istemiyorum ama - Adalet Partisi Hükümeti 
geldi, 67 valiyi değiştirdi. Doğrudur yanlıştır, ayrı 
bir konu. O valilerin siyasi olmadığım kim söyleye
bilir? O valiler hoşa gitmeyen derneğin tüzüğünü 
istediği gibi değiştirecektir. Yarın başka bir hükümet 
geldi, o da Öbür dernekleri. Peki haklarını nasıl sa
vunacaklar? Tek tek insanları avlamak; örgütsüz, bi
linçsiz insanları... Anadolu'nun uzak köyündeki in
sanlar bir araya gelemeyecekler, haklarını savunama-
yacaklar. Oysa bir bakıma, mademki sendikaları yok, 
dernek onların aşıdır, ekmeğidir, o hakkı savunmak 
için bir araçtır. O hakkı kısmak değil, demokrasiye 
inanıyorsak, [genişletmek gerekir. O yüzden bu mad
denin bu biçimiyle değil, verdiğimiz önerge biçiminde 
değiştirilmesini dileriz. 

Tümünüze saygılar sunarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Anadol?.. Yok. 
Sayın Günay?.. Yok. 
Sayın tbrahim Akdoğan, Süleyman Genç yerine, 

buyurun. 
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, maddenin içeriği, madde
nin metni bir bakıma makabline şâmil kanun çıkart
maya benziyor. 

Düşünün, 20 sene evvel bir dernek kurulmuş, bir 
vali veyahut da o derneğin birçok vilayetlerde şu
beleri varsa İçişleri Bakanı istediği an «Getir, ben, 
senin tüzüğünü inceleyeceğim» diyebiliyor. Ve hepi
mizin de malumu, belirli zaman dilimleri içerisinde 
Türkiye'de falanda (A) görüşü siyasal iktidar ise, bir 
başka dönemde (B) görüşü siyasal iktidar oluyor. Bu 
demektir ki, belirli bir zaman dilimi içerisinde (A) 
görüşü belirli bir dönem siyasal iktidar olduğunda, 
(B) görüşündeki dernekler istenildiği gibi kapatılabi
lecek; (B) dilimi siyasal iktidarda olduğu zaman, (B) 
görüşü siyasal iktidar olduğu zaman (A) görüşünde 
olan dernekleri istediği an kapatabilecek. 

Değerli arkadaşlarım, konu üzerinde fazla dur
mayacağım, esas görüşlerimi 35 noi maddede belirt
meye çalışacağım. Şimdi, burada günlerden beri tar
tışmalar yapıyoruz. Tavuk mu yumurtadan çıktı, yu
murta mı tavuktan çıktı gibisinden ülkede anarşinin 
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kaynağı özgürlükler midir, anarşiyi özgürlüklerin ge
nişletilmesi, çoğaltılması mı körüklüyor, yoksa anar
şiyi önlemek için özgürlükleri kısıtlamak mı gerekir 
gibi görüşü, sanki Amerika'yı yeniden keşfediyor
muşçasına burada günlerdir üzerinde ahkâm kesiyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım, demokratik rejimle idare 
edilen ülkeler bunu yıllar önce çözdü; yıllar evvel 
bir sonuca bağladı. Şimdi, tahmin ediyorum ki, sa
yın kumandanların uyarı mektubunun ışığı da, uyarı 
mektubunun içeriği de bu tartışmalara birazcık hız 
kazandırdı. 

Değerli arkadaşlarım, olağanüstü dönemlerde Mec
lisler kendilerine çok dikkat etmek zorundadırlar. 
Olağanüstü durumlar gelir geçer; ama bizim burada 
çıkarttığımız yasalar ebediyen kalır, bir daha değişti
rilme olanağı bulunamadığı sürece. Olağanüstü du
rumlarda çıkartılan yasalar gün gelir Meclislerin ayı
bı olur, Meclislerin kamburu olur. 

'Bu ıgörüşlerle hepinize saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Madde hakkında önergeler vardır, 
veriliş sırasına göre okutuyorum : 

'Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 

»Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının çerçeve 6 ncı maddedeki madde 9'un kaldırıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Konya İstanbul 
Şener Battal Hasan Aksay 

Trabzon - Mardin 
Lüt'fi Göktaş Abdülkadir Timurağaoğlu 

istanbul 
Fehmi Cumalıoğlu 

Millet Meclisi Sayın (Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 Sıra Sayısında "kayıtlı 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sının çerçeve 6 ncı maddesindeki 9 ncu maddenin ta
sarı metninden çıkartılmasını öneririz. 

Burdur Aydın 
Cemal Aktaş Muharrem Sökeli 

'Bolu Gaziantep 
Halûk Karabörklü Celal Doğan 

Gaziantep 
Ekrem Çetin 

Sayın (Başkanlığa 

Görüşülmekte olan, çerçeve 6 içindeki 9 ncu 
maddenin son cümlesinin çıkarılarak yerine aşa
ğıdaki cümlenin konulmasını arz ve teklif ederiz. 

-«iBir ilde kurulduktan sonra başka illerde şube 
açmak isteyen derneğin tüzüğü İçişleri Bakanlığınca 
incelenir.» 

Ankara Konya 
. Oğuzhan Asiltürk Şener Battal 

Mardin Malatya 
Fehim Adak Recai Kutan 

Sivas 
Temel Karamollaoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çerçeve maddede eski 7, yeni 6'da 9 ncu madde

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile arz 
've talep ederiz. 

Madde 9. — Bir ilde çalışacak derneklerin tü
züklerini valilikçe, birden çok ilde çalışacak dernek
lerin tüzükleri ise İçişleri Bakanlığınca incelenir. Bir 
ilde çalışacak dernekler başka illerde şube açarlarsa, 
(tüzükleri İçişleri Bakanlığınca incelenebilir. 

İstanbul Konya 
Turan Kocal Şener Battal 

Çorum Tokat 
Mehmet Irmak Faruk Demirtola 

Elazığ 
Taihir Şaşmaz 

BAŞKAN — Sayın Şener Battal ve arkadaşları 
ile, Cemal Aktaş ve arkadaşlarının önergeleri mad
denin tümünün metinden çıkarılmasına mütedair olup, 
aynı mahiyettedir. İki önergeyi birlikte oyunuza su
nacağım. 

Komisyon bu önergelere katılıyor mu efendim? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFİ ERZURUMEUOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, maddenin tümüne muhaliftir, katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu önergelere katılmı
yor. Bu önergeleri Yüce Heyetin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir ve bu madde metinden 
çıkarılmıştır. 

Diğer önergelerin okunmasına artık ihtiyaç kal
mamıştır. Madde 16, ek fıkrayı okutuyorum efen
dim : 

Madde 16. — (Ek fıkra) Ancak, bu kanunu 2/b 
maddesi gereğince dernek kurmaları yasaklanmış ki
şiler, genel kurul dışındaki dernek organlarında gö
rev alamazlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen grup
lar?.. Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan 
Çalışkan. 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (İçel) — Konuşmaya 
lüzum görmüyorum efendim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz. Gruplar söz iste
miyorlar. Şahısları adına söz isteyenler : Sayın Ga-
•zalcı, Sayın Anadöl, Sayın Günay, Sayın Genç, Sa
yın Arslantaş, Sayın Aykurt, Sayın Köylüoğlu, Sa
yın Bütün, Sayın Cebe, Sayın Buldanlı, Sayın Ak
doğan. 

Bu arkadaşlarımız da söz almaktan vazgeçtiler. 
Madde ile ilgili önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 Sıra Sayısında kayıtlı, 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı» nın çerçeve 6 ncı maddesindeki 16 ncı maddenin 
tasarı metninden çıkartılmasını öneririz. 

Burdur Aydın 
Cemal Aktaş Muharrem Sökeli 

Bolu Gaziantep 
Halûk Karabörklü Celâl Doğan 

Gaziantep 
Ekrem Çetin 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum : 
'Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 375 Sıra Sayısında kayıtlı, 
«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» nın çerçeve 6 ncı maddesinden Komisyon
ca çıkartılan 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasının son 
cümlesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı 
ile öneririz. 

Bolu Burdur 
Halûk Karabörklü Cemal Aktaş 

Ankara Manisa 
A. İsmet Çanakçı Erkin Topkaya 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Madde 2. — Dernek kuramazlar ve derneklere 
üye olamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Karabörklü, bu 2/b madde
sinin böyle mi olmasını istiyorsunuz? Yani Ek 2/b 
böyle mi olacak? 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Evet efen
dim. 16'nın yerine 2'nin girmesini istiyoruz. 16'nın 

çıkartılıp, ikinci önergedeki biçimde düzenlenmesini 
istiyoruz. 

BAŞKAN — Yani madde 16 ek fıkranın... 
HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Çıkartılma

sını... 
BAŞKAN — ... çıkartılması, kamu güvenliğine 

ve kolluk hizmetlerine ilişkin bazı kanunlarda deği
şiklik... 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Yani Hü
kümet Tasarısında var Sayın Başkanım. Hükümet 
Tasarısındaki düzenlemeyi getirmek istiyoruz tek
rar. 

BAŞKAN —Siz eklenmesini... 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Hayır efen
dim. 16'nın çıkarılmasını ve önergenin de 2 nci mad
de olarak getirilmesini veya bir fıkra eklenmesini is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Önergenize bir vuzuh vermezseniz 
alâkasız gibi görünüyor. Lütfedin 1 nci önergeyi 
oylayayım, diğerine ondan sonra bakalım. Çünkü, 
1 nci önenge, maddenin tamamının metinden çıka
rılmasına dair. 

Okunan madde 16 ek fıkranın metinden çıkarıl
ması teklifine katılıyor musunuz Sayın Komisyon?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor, oyları
nıza sunuyorum. Ek fıkranın metinden çıkarılmasını 
kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul et
meyenler... Metinden çıkarılmış, 2 nci önergenin oy
lanmasına da ihtiyaç kalmamıştır. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — 2 nci öner
ge de oylanacak efendim. 

BAŞKAN — Mevcut olmayan bir maddeye hangi 
önergeyi ilave edeceksiniz?.. Bu maddeyi metinden 
çıkardınız. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Baş
kan, 16'nın çıkarılıp, 2 nci önergedeki biçimde dü
zenlenmesini ve bu şekilde düzeltilmesini istiyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, yanlışlık var
sa tashih edelim. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Hükümet 
tasarısında var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Kabul edilen önerge şudur efen
dim : «Çerçeve 6 ncı maddesindeki 16 ncı maddenin 
tasan metninden çıkartılmasını öneririz» dediniz. 
16 ncı madde tasarı metninden çıktı. Tasarı metnin-
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den çıkan 16 ncı madde yerine yeni bir madde ted- ı 
vinini mi önergenizde istiyorsunuz? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, maddeyi çıkarmadınız, ek maddeyi çıkardı
nız. 

IHALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Onun yerine 
bu girecek Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Yok olan bir maddeye fıkra ekle
neceğini zannetmiyorum. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Edendim, as
lında 16 ncı madde zaten kalmakta. Bu getirilen, 
Komisyonca kabul edilen düzenlemede, metinde 16 
ncı maddeye bir fıkra eklenmesi hakkında. Sadece 
16 ncı maddenin değil, o fıkranın çıkartılmasını ve 
bu ikinci önergede getirdiğimiz düzenlemenin kabu
lünü istirham ediyoruz. 

!BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim. 
Tabii bu sıkıntı çerçeve işinden çıkıyor. 
MUAMMER AKSOY (istanbul) — Sayın Baş

kan, kanundaki 16 ncı madde • çıkartılmıyor, kanuna 
eklenmek istenen fıkra çıkarılıp, bu fıkra yerine, şim
di verilen önergeyle yeni bir fıkra getiriliyor. 

BAŞKAN — Şimdi, bu çerçeve ve muhteviyatı
nı bir bütün kabul ediyoruz, o çerçeve içinden bir 
madde diye, madde 16 ek fıkra şeklinde tedvin edi
len metin çıkarılıyor, çerçevenin içine önergeyle ye- I 
ni bir madde ithal edilmek isteniyor. Bu hukuken 
caizse yaparız. 

Sayın Komisyon?.. I 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — 2 nci 
madde mi efendim? I 

BAŞKAN — Hayır, şimdi çerçeve içindeki 16 ncı 
madde ek fıkranın tayyı oylandı, kabul edildi. Şim
di asıl kanunda 16 ncı madde var. Bu 16 ncı madde
ye çerçeve madde içerisinde şöyle bir fıkra eklen
mesi önergeyle isteniyor. İstenen husus şu : 

ı«Dernek kuramazlar ve derneklere üye olamaz
lar.» 

'Bu şekilde bir fıkranın çerçeve 16 ncı maddeye I 
ilave edilmesi hususundaki önergeye katılıyor muşu- I 
nuz?.. I 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFİ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılıyo
ruz efendim. 

IBAŞKAN — Komisyon katılıyor. 
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden- I 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim; 
!bu fıkranın eklenmesi kabul edilmiştir. I 
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35 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 35. — 1 nci Dernekler : 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı 

gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma 
konuları ve çalışma biçimleri dışında herhangi bir 
faaliyette bulunamazlar. 

b) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli ve
ya dini kültür farklılıklarına yahut bölge, ırk, din, 
mezhep veya tarikat ayrılıklarına dayanan azınlıklar 
olduğunu ileri sürmek; Türk dilinden ve kültüründen 
gayrı dil ve kültürleri korumak veya geliştirmek ya
hut yaymak ya da bölge, ırk, din, mezhep veya tari
kat ayrımına dayanmak yoluyla Türkiye Cumhuriye
ti ülke&i üzerinde azınlıklar meydana getirerek millet 
bütünlüğünü bozmak; rejim, doktrin veya ideolojile
ri itibariyle kanunların yasak ettiği amaç ve eylemlöri 
benimseyen bir devleti, bir partiyi, bir tüzelkişiliği, 
topluluğu veya bu amaç ve eylemleri benimseyen ölü 
veya yaşayan kişileri övmek amacıyla toplantı veya 
gösteri yürüyüşü yapamazlar, basılı eser yayımlaya-
mazlar, el ile yazılan veya her türlü basım aletleriy
le basılan veya çoğaltılan yazılı veya resimli duvar 
veya el ilanları gibi basılıları bastıramazlar, dağıta
mazlar veya sayılan amaçlarla yardım toplayamazlar 
ya da herhangi biçim veya yönde siyasi faaliyetlerde 
bulunamazlar. 

c) Silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinin hiz
metleri ve personelinin bütün haklarına ilişkin yasal 
hükümlerin uygulanmasına veya yeni hükümler ko
nulmasına dair faaliyetlerde bulunamazlar. 

II - a) Dernek yöneticileri derneği ternsilen der
nek amaçlarına uymayan toplantı ve gösteri yürüyüş
lerine katılamaz, sözlü ya da yazılı beyanda buluna
mazlar ve dernek mensuplarını da bu yolda faaliyete 
teşvik edemezler. 

b) Öğrenci dernekleri her ne biçimde olursa ol
sun siyasi amaçlarla kurulamazlar. 

Öğrenci dernekleri ancak, kuruldukları eğitim ve 
öğretim kurumuna kayıtlı öğrenciler tarafından o ku
rumun öğrencilerinin beden ve ruh sağlıklarının ko
runması, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zaman
larının değerlendirilmesi gibi, sosyal veya eğitim ve 
öğretimle ilgili ihtiyaçlarını karşılamak, öğrencileri 
kurum yönetimi ve diğer kuruluşlar yanında temsil et
mek amacıyla kurulabilir. 

Öğrenci dernekleri hiçbir biçim ve yönde siyasi 
veya öğrencilikle ilgisi olmayan eylemde bulunamaz-
ıler. 
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c) Kamu hizmetlileri veya belirli bir meslek ya 
da sanat mensupları tarafından kurulan dernekler an
cak mesleki ortak çıkarlarını korumak, geliştirmek 
veya iyileştirmek amacıyla kurulabilir. Bu dernekler 
mesleki ortak çıkarları ile ilgili olmayan faaliyette 
bulunamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında Milli Selâmet Par
tisi Grubu adına Sayın Oğuzhan Asiltürk. 

MSP GRUBU ADINA OĞUZHAN ASİLTÜRK 
(Anikara) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşlarım, 
35 nci madde hakkındaki görüşlerimi biraz sonra siz
lere arz edeceğim. Ancak peşinen Sayın Komisyon 
Başkanından, bu maddeyi geri almasını ve üzerinde 
belirli çalışmalar yapıldıktan ve buraya sevk ediliş ga
yesine uygun hale getirildikten sonra getirmesini ko
nuşmamın başında rica ediyorum. Zira, aslında iyi 
niyetle birçok aksaklıkların giderilmesi ve tatbikatta 
yapılan yanlışlıkların önlenmesi bakımından bir mad
de getirilmiş olarak görünüyor. Ancak, her zaman 
iyi niyet neticeyi almaya yetmiyor. Bazan öyle neti
celerle karşı karşıya kalıyoruz ki, kendi düzenledi
ğimiz bir kanunun maddesinin kendi kastımızın çok 
ötesine geçtiğini de maalesef tatbikatta görüyoruz. 

Şimdi 35 nci madde ile getirilen hususları kısaca 
arz etmeye çalışayım, (a) fıkrasında, «Tüzüklerinde 
gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek üzere 
sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları ve çalışma 
biçimleri dışında herhangi bir faaliyette bulunamaz
lar.» 

Bu kabule şayan görülebilir; ancak, aksaklıkları 
çalışma biçimi olarak tespit edilen hususlarda zikre
dilmeyen, fakat gaye itibariyle mana itibariyle ken
di çalrşma şartlarına uygun olarak, kendi gayelerine 
uygun olarak sürdüreceği çalışmaları hususunda da 
(derneklerin, hem de meşru faaliyetlerde bulunan, 
memlekete hizmet etmesi mümkün olan ve bu gaye 
ile kurulan derneklerin başları derde girer. Çünkü 
burada gayet şümullü bir ifade vardır, hiçbir zaman 
bu faaliyetleri şümullü olarak tespit edip de tüzüklere 
ve çalrşma biçimleri olarak valiliklere ve içişleri Ba
kanlığına göndermek, tevdi etmek imkânı yoktur.. 

Daha önemli husus; (b) fıkrasında (Bu uzun bir 
cümle, birkaç yerde noktalı virgülle kesilmiş, mesela 
ileri sürmek, şunu bozmak, şunu öğmek amacıyla şu 
faaliyetler yapılamaz; o faaliyetlerin yapılamayacağı 
'hususundaki üzerinde noktalı virgüllerle ayrılmış olan 
cümleciklere dikkatlerinizi çekmek istiyorum; dikkat
leri çekebilmek için tek tek kelimeleri alıp her birini 
ayrı ayrı gaye olarak ortaya koymak lazım) mesela 
diyor ki: «Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde, din 

ayrımına dayanmak yoluyla, Türkiye Cumhu
riyeti ilkesi üzerinde azınlıkları meydana ge
tirerek millet bütünlüğü bozmak.» Bu manada doğ
rudur; millet bütünlüğünü bozmanın herhangi bir şe
kilde şu veya bu gaye ile ortaya konulmasına karşı 
çıkmak gerekir. 

Anca'k, «Din farklılıkları olduğunu ileri sürerek 
millet bütünlüğünü bozmak» tabiri var maddenin içe
risinde. Yani ne oluyor biliyor musunuz? «Türkiye 
Hıristiyanlar var» demek, bu maddeye göre suçtur. 
E, «Gayemiz o değil...» Gayemizin o olmaması bir 
şey ifade etmiyor ki. Getirdiğimiz madde ile Tür
kiye'de Hıristiyan azınlığı olduğunu ileri sürmek suç 
haline geliyor. E, Türkiye'de Hıristiyan azınlığı yok 
mu? Onlar da kendi inançlarından memnunlar, kendi 
inançları ölçüsünde ve çerçevesinde yaşıyorlar. Ama 
getirdiğimiz maddede, bir insan çıkar da, «Türkiye'de 
Hıristiyanlar vardır» derse, bu maddeye göre, yani 
bir dernek çıkar da bunu ifade ederse suç haline ge
liyor. E, bu bir vakıadır; suç da değildir ve bunu 
söylemek de hiçbir zaman ayrı inanca sahip toplu
lukların var olmasını ne ortadan kaldırır, ne onlara 
hakaret olur. Ama öyle şey hazırlamışız ki, gayemizin 
ötesine geçmiş; neyi hedef alıyoruz, onun çok ötesi
ne geçmişiz ve öyle bir düzenleme getirmişiz ki, bir 
tespit vakıası dahî dernekler için suç olur hale gel
miş. Sade bununla mı kalmış? Hayır. 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — «Sen az 
Müslümansın ben çok Müslümanım» diyenler için 
getirilmiş o. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hayır; 
«Din ayrılığı» diyor. Hıristiyanlık Müslümanlık veya 
Yahudilik; «Türkiye'de Yahudi azınlığı var» derse bir 
dernek suç oluyor. Yani o dinin içerisinde bir ayı
rım yapmıyor, dikkat ediniz; mücerret din ayrılığı. 
Nedir din ayrılığı? Müslüman vardır, Hıristiyan var
dır, Yahudi vardır. E, bu ayrılıklar vardır ve bun
dan dolayı da kimse kimseyi kınama hakkına sahip 
değildir Anayasaya göre. Bunların varlığım kabul et
mek de Anayasaya göre gereklidir. Ama bir dernek 
çıkar da, «Türkiye'de Hıristiyan azınlığı var» derse, 
bu maddeye göre suç işlemiş oluyor. 

Bununla da kalmıyor; ilave olarak neler suç hali
ne geliyor bakınız: . «Türkiye Cumhuriyetimin rejim 
doktrin ve idieoüojiîeri itibariyle kanunların yasak et
ti ği amaç ve eylemleri benimseyen bir devleti...:» Ka
sıt nedir? Kasıt Türkiye'de bozgunculuk çıkararak bir
takım yabancı ideolojileri tahrik ederek, teşvik ede
rek, bunları kullanarak millet bütünlüğünü bozmak-
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tır. Buna ulaşmak, buna mani olmak gerekir, ancak yi
ne öyle bir madde tedvin etmişiz ki, gayemizin ötesi
ne, hedefimizin ötesine geçmiş. Bununla ne yapıyo
ruz, hakinizi: Türkiye Cumhuriyetinin Anayasası laik 
bir Anayasadır ve bunun dışında dünyanın birçok 
memleketleri vardır ki, bunların anayasaları laik ana
yasa değildir. Mesela bir Yunanistan'ın Anayasası Hı
ristiyanlık esasına göre düzenlenmiiştlir, laik bir ana
yasa değildir. Mesela buna benzer bir Pakistan Ana
yasası Pakistan'ın resmi Devlet dinlinin islâm olduğu
nu söyler. Bizim kanunlarımıza göre bunları ifade 
etmek .suçta. 

Getirilen madde diyor ki, bizim kanunlarımıza 
göre bir devletin, herhangi bir devlettin kanunlara gö
re yasak edilen amaçlarını, bu amaçları benimseyen 
bir devleti övmek... Bakınız, iyi niyetle bir şeyler ge
tirmişiz ona dikkatleri çekerek ifade ediyorum, biri 
çıkar Pakistan'ı överse bu maddeye göre suçtur arka
daşlar. Bu getirilen maddeye göre Pakistan'ı öven bir 
dernek suç işlemiş olur. Bir hedefimiz var, bir gaye
ye ulaşmak istiyoruz, ama öyle yanlış şeyler getiriyo
ruz ki, bu getirdiğimiz şeylerle âdeta her tarafı ma
yınlıyoruz, ayağınızı baktığınız zaman patlar. Pakis
tan'ı övmiefc suç haline gelir. Afganistan'ı eğer şu 
mücadeleyi kazanır da yine kendi Anayasiasina göre 
bir İslâm Devleti kurarsa, aferin Afganistan çok gü
zel bir mücadele yapıtı demek suç haline gelir. Bu bi
zim gayemiz değil, hedefimiz değil diyebilirler, kastı
mız değil diyebilirler, ama onun ne kıymeti var? Dü
zenlediğimiz şey esastır. Buna göre hüküm verilecek-

Da)ha ötesini söyleyeyim, İstiklal Harbimiz sıra
sında istiklâl Savaşımızı bütün gücüyle metheden 
Şair Ik'bal eğer övülürse 'buna göre suçtur. Aksini söy
lemek mümkün deği'lldir. Neden? Diyor ki: Türkiye 
kanunlarının yasak ettiği şeyleri müdafaa eden ölü 
veya diri klştiler hakkında lehte konuşma yapan, top
lantı düzenleyen kişilerin dermekleri kapatılır, şu ce
zalara çarptırılır. İkbal'in, Mdhmet\ Ali Cinnah'ın 
bütün hayatı, HindistanMan ayrılarak müstakil bir 
İslam Cumhuriyeti kurmak için geçmiştir. Şimdi, bu 
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre bunları iddia 
eltimek, istemek suçtur ve bunu isteyen, iddia eden ölü 
Veya diri kişiyi övmek de bununla suç hailine gelirse, 
Ibir kişi çıkarsa büyük şair, İstiklâl Harbimiz boyun
ca büzü kalemiyle destekleyen büyük Şair İkbal hak
kında bir gün düzenlerse, kanun vazn bunu yapmış, 
ben kanunu tatbik edemem diyemez ki hâkimi, savcı
sı. Buna göre suç haline gelir, bu dernek kapatılır. Ba

kınız arkadaşlarım, iyi niyetle bir şey getirmiş olu
yoruz, bunlara elbette katılıyorum, ancak iyi niyetle 
gatirid'iğimfız şeylerin lafzen çerçevesini biz iyi çize-
mezsek, o kastımızın ötesinde birtakım düzenlemeler 
halline gelirse bu maddeler, ondan sonra yan baktın 
içeriye gireceksin derneğin kapatılacak, sağa baktın 
şöyle olacak, önüne baktın suç haline gelecek. İşte 
bunlar bundan dolayı fevkalâde hatalı maddelerdir, 
düzeltilip de istenilen hedeflere vasıl olacak hale geti
rilebilir mi? Tabii getirilebilir. Ama bunun için, ko
nuşmamın başında rica ettiğim gibi, Komisyon Baş
kanının bunu geri alması lazım. Üzerinde bizi hedef
lerimize ulaştıracak, ancak kastetmediğimiz hususlarda 
birtakım zararlı tatbikatlara sebep olmayacak şekilde 
düzenlenmesi gerekir. Bu bakımdan Yüce Meclisi, 
bu hususta değerli arkadaşlarırnı uyarmayı görev bili
yorum, çünkü birçok kanunlar buradan çıkarken, he
pimiz biliyoruz, çoğu zaman elimize metin geçip de 
okumak fırsatını bile bulamıyoruz. Bu tabii bir şey, 
tatbikatın gereği olan bir şey. Burada da birçok arka-
daşîanm bunları inceleyemedler, inceleme fırsatını 
bulamadılar, ama burada karşılıklı birtakım politik 
çerçeve içerisinde, itişmeye sokulursa bunlar, fevka
lade hatalı şeyler çıkabilir. Değerli arkadaşlarımdan 
bunu bir anda Meclisin gerglinlliiğinü ve politik çekiş
mesini bir tarafa bırakarak şunların üzerine eğilerek, 
bunların ne dediklerine dikkat ederek, bu husustaki 
aksaklıkları düzeltmelerinli istirham ediyorum. Kendi
lerinden bunu bekliyorum. 

Değerli arkadaşlarım, nitekim (e) maddesinde de 
«Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinin hizmetleri 
ve personelinin tüm haklarına ilişkin yasal hükümle
rinin uygulanmasına veya yeni hükümler konmasına 
dair dernekler faaliyette bulunamazlar.» diyor. Aynı 
madde kendisini bir altında çelişkili hale düşürüyor, 
orada da 2'nin (c)'sinde de diyor ki, Meslek hizmet
leri ile ilgili olarak ortak çıkarlarını korumak için faa
liyette bulunurlar» < 

Bir emekli astsubaylar derneği, emekle astsubayla
rın olsun, emekli olmayan astsubayların olsun herhangi 
bir hakkını korumak için üstteki l'in (c)^ine göre ha
reket ederise suçlu, 2'nlin (e)'Sine göre hareket etme 
'imkânına sahip. Bundan anlaşılıyor ki bu kanun alel
acele geüm'iştir. Bu kanunu sevk eden Hükümet de 
bu kanun üzerinde çalışmamıştır. Nitekim Cumhuri
yet Halk Partisi Grubunun verdiği oylar da bunu gös
teriyor. Bunu sevk eden Hükümet, Cumlhuriyet Halk 
Partisi Hükümeti de o zaman bunu alelacele sevk et-
mliştir. O zalman üzerinde çalışılmamıştır, şimdi değer
li arkadaşlarım Adalet ParitİI arkadaşlarımın da za-
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man darlığını her hailde nazarı itibara alarak üzerin
de çalışmamaları dolayısıyla birtakım memelerin as
lına girmeden burada oy kullanma gi'bi durumlar do
ğuyu/, 

Değerli arkadaşlarım, bunların düzeltilmesi lazım. 
Ben şu 35 nci maddeden size birkaç cümleyle saidece 
tarafsızca meseleyi ortaya koymak için bazı aksaklık
ları arz ettim. Eğer Komisyon Başkanı arkadaşımız, 
(bu maidkfeyi geri alır da partiler bir araya gelerek he-
clsflerim'ize bizti ulaştıracak düzenleme, redaksiyon ge
tirirsek fevkalade faydalı olur. 

Bu madlde böyle kaldığı takdirde, deği#rilmedi-
ği, geni alınmadığı takdirde, bu maddeye oy verme
mizin imkânı olmaidığını da arz ediyorum. Hepinizi 
saygıyla selamlarım. Teşekkür ederini. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grulbu adı
na Sayın Muammer Aksoy, buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA MUAMMER AKSOY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
şimdi bütün partiler diyalogun, da çok ötesinde tam 
ıbir işIbiriJiğİyle anarşiye, daha doğrusu şiddet hareket
lerine karşı alınacak önlemler* yasal hale getirmek 
için çalışıyorlar. Ancak bir noktayı gözden uzak tut
mamamız gerekiyor. 

Türkiye'nin bugün bir numaralı davası şiddet ha-
rekötler'ldir ama, Türkiye'nin bütün davası bundan 
İbaret değil. Şiddet hareketlerini ortadan kaldıralım 
derken; Türküye'nin rejim'ini, benlİmsekiiği demokrasi
yi (çoğulcu demokrasiyi) zedeleyecek olursak, bunun 
yarın büyük acısını çekeriz, îştje hepimizin dikkatle 
üstünde durduğu nokta bu. Gerçekten, bazan çok ace
le olarak hazırlanan metinler aksayan bir tarafı düzel
tirken, çok daha önemli bir tarafta büyük sakıncalar 
yaratacak yıkıcı bir tutum içerisine giriyor mu'yuz? 

Baktığımızda görüyoruz ki, derneklerle ilgili olarak 
getirilen hükümler, gerçekten yalnız bizim Anayasa
mızın açık hükümlerin© değil; çoğulcu demokrasi de
diğimiz, çağdaş demlökrasinin ilkelerine zıt düşüyor. 
iBunu belirtmek istiyoruz. 

Çoğulcu demokrasinin, plüralist demokrasinin özel
liği nedir? ÖZelliğli şu: Yalnız siyasi partiler eğer bir 
memleketin toplum hayatında, süya's'i fikirlerin oluşu
munda rol sahibi olursa, biz yine ona çoğulcu demok
rasi demiyoruz. Bir toplurrida çok parti var dliye ço
ğulcu demokrasi ölmüyor. Çeşitli kuvvet mihrakları 
bulunacak, fertle Devlet arasında. Siyasal görüşlerin 
oluşumunu sağlayacak çeşitli kuruluşlar söz konusu
dur ki bunlara bütün Batı dillerinde «yasal baskı grup
ları» deniliyor. Baskı grubu sözü, bazılarını irkilti

yor,, «baskı» ama yasal baskı grubu onlar, prese (pres-
sur) grup dedikleri. Demek ki onlar olmadığı zaman, 
aslında demokrasi temelini kaybediyor. Fert var, ni
hayet olsa olsa bir de parti var, partinin ötesinde de 
Devlet var, talban yok. Talbanı, bugünkü çağdaş de-
mokrasikle (çoğulcu demokraside) yasal baskı grup
ları, yanü meslek odaları, dernekler, basın, hatta ba
ğılımız raldyo televizyon, gençlik kuruluşları oluşturu
yor. Bütün bunlar, kamuoyunu ortaya çıkaracak baş
ka kuruluşlar, en başta gelmek üzere sendikalar, bun
lar siyasal görüşün oluşumunda rol oynadığı zaman, 
ona katıldığı zaman, katkısı bulunduğu zaman, bu
günden yarına diktatörlüğe güdecek herhangi bir fikri 
iktidara getiremiyorsunuz. Çünkü o gruplar onun kar
şısına çıkıyor. Halbuki getirdliğimiz kanunda koydu
ğumuz hükümler onları siyasi faaliyette bulunamaya
cak hale getiriyor. Bu 4 ncü maddede söylenildi. 

Şimdi tekrar öyle perçinlenmiş ki, «herhangi bir 
siyasi faaliyette bulunmayı amaçlayan veya tüzüğündb 
saptayan, çalışma konuları vesaire bulunamaz» diyor. 
Bunlarla yekinilmiyor, 35 nci maddede öyle hüküm
ler getiriliyor ki, bu hükümler bir hukuk kurumunun! 
başkanının veya idare heyetinin «şu kanundaki deği
şiklik Anayasa düzenimizle bağdaşmaz» dese - ki bu1 

da bir siyasi anlam taşır - herhangi bir siyasi demeç
te bulunamaz. Bu dahi o derneğin kapatılmasına ve 
ilgililerin cezalanmasına selbep olabilecektir ve bü
tün kamu görevlileri, yine 35 ndi maddenin 2 nci 
fıkrasındaki C bendi yüzünden dernek kuramayacak
lar, derrieklere üye olamıyacaklar. 

Oysa bütün Batı âleminde kamu görevlileri sendika 
kuruyor. Biz 1971'dekü Anayasa değişikliğinde 46 ncı 
maddeyi değiştirdÜk, kaldırdık, 119 ncu mafdldeyle 
«yalnız mesleki menfaatterinii koruyalbitoek için te
şekküller, kuruluşlar kurar» dedik ve bunun izahını 
yapan Seyfi Öztürk birkaç defa belirtiyor; «Derneğin 
ötesinde, bu kuruluş dernek değil» diyor. Şimdi bu 
maddeler düzenlenirken, dernek olarak onlara yalnız 
mesleki menfaatlerini koruyabilmek için dernek kur
ma olanağı tanınıyor. Bir kere bu çözüm Anayasanın 
maddesiyle çatışıyor. Çünkü Anayasanın 119 ncu 
maddesi, bu mesleki menfaatlerini koruyan kuruluşla
ra, «kuruluş» adı veriyor, «dernek» demiyor. Dernek
ten başka bir kuruluş; ne isim verirseniz verin. 

Yine Anayasanın geçici 16 ncı maddesinde, «(bunu 
düzenleyecek kanunun 6 ay içerisinde çıkacağını» 
söylüyor. Aradan 10 sene geçmiş, çıkmadı hâlâ. De
mek ki zaten Anayasanın emrettiği kuruluşu biz der
nek halline getirip, yani Anayasaya aykırı bir davra-
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nışta bulunup, «yalnız bu kuruluşları dernek şeklin
de kuralbiMr, bunun dışında dernek faalliyeüinide bulu
namaz» diyoruz, bütün memurlar için. 

Arkadaşlar, o zaman Batı âleminim kalbul ettiği sis
temle kaıtüyen bağdaşmayan ve Anayasanın 29 ncu 
maddesinde «herkes dlernek kurar» kurallıyla çatışan 
'bir hüküm getiriyoruz. Oysa bu kanunun başka bir 
çerçeve maddesinde, hatırlayacaksınız, polisler, me
murlar Kanununun dışında bırakıldı. Söbelbi): Polis
ler hakkında işte bu kısıtlayıcı maddeleri geitiirelbilmek 
içindi. Anladık, emniyet kuvvietlerii için bunlar olur; 
ama herhangi bir memur, bir tapu memurundan tu
tun bir öğretmenin bir derneğe girememesi, bir der
nek kuramaması, bilmem ne güzelleştirme derneğini 
ibHe kuramaması için hiçbir sebep bulunamaz;. Bunu 
kalbul dddbiimeye, çoğulcu demokraside olanak yok
tu^ 

S'iya'si görüş beyan etmeye gelince: Derneklerin si
yasi görüş beyan etmesini kısıtladığınız zaman, düşün
ce özgürlüğünü demokrasilerde tasvip edilemeyecek 
ölçüde kısıtlamış olursunuz. Eğer bu görüş ve düşün
ce bir siyasi partiyi iktidara getirmek, öteki siyasi 
partiye karşı cephe aîmalksa, o zaten yasaklanmışltır. 
Memurlar Kanununda o yasalkanmıştır; o şekilde za
lten faaliyete bulunamazlar. Ama, simidi, «herhangi 
(bir sıiya'si faaliyette bulunamazlar:» denilirse, yani bir 
hukuk kurumunun başkam bile siyasi nitelikte sayıla
cak olan «kanun değişiklikleri» hakkında beyanda bu
lunamaz; bulunursa o dernek kapatılır. Bu kadar ile
riye gilMğilmfe takdirde, o zaman demokrasimize çağ
daş Batılı demokrasi, çoğulcu demokrasi! diyemeyiz. 
Diktatörlük rejimlerine karşı çıkıyoruz;. Karşı çıkma
mızın stibebi, oralarda hürriyetlerin bulunmayışı; ama 
•biz, şiiddbt hardkdtlerini bastıralım derken, şiddet ha
reketleriyle hiçlbir alakası olmayan demeklerin siya
sette meşgul olalbilmesînıe de - ki o siyasetle meşgul ol
ma talbii suç niteliğinde olmamak şartıyla - engiel ola
cak olursak, demokrasliımıiz zedelenmiş olur. 

Sayın Bakan Koksal Toptan'ın bir tereddüdü var
dı. Şimdi birkaç cümle ile onu da arz etmek isterim. 

«iAcalba niçin 35 nci maddenin 1 nci fırkasının (b) 
'bendindeki halleri dle kalbul etmiyorsunuz, bunu da 
dışarda bırakmak istiyorsunuz?» diyor. 

Efendim, Sayın Toptan, şu noktayı arz etmek is
tiyorum: Sizin bir terdddütünüz vardı. Acaba biz 
yalnız 1 nci fıkranın (a) bendindeki değişiklikle yeti
niyor da, niçin 1 nci fıkranın (b) bendinli kaıbul etmi
yoruz? Buna lüzum yok da omun için. Çünkü, Dernek
ler Kanununun 4 ncü maddesinde, zaten bütün bu hal- . 

ler yasak olması gerekenler. Dolayısıyla Milli Selamet 
Partisinin görüşüne de paralel olarak onu arz ddiyorum. 
Yasaklanacak nitelikteki bütün faaliyetler orada sayıl
mış. Ceza Kanununun 125 ve ondan sonraki maddele
rinde de ayrıca cezalandırılmış. 

Bakın birkaç misal vereyim: 4 ncü maddede, 
«bölge, ırk, sınıf, din ve mezhep esasına veya adına 
dayanarak herhangi bir bölgenin veya ırkın yahut sı
nıfın, yahut din ve mezhep saliklerinin diğerlerine 
hâkim ve diğerlerinden imtiyazlı olmasını sağla
mak...» 

(e) fıkrasında, «sosyal bir sınıfın diğer bir sosyal 
sınıf...») Malum, bütün onlar da dahil olmak üzere, 
zaten 4 ncü fıkrada bunlar kaydedilmiş. Böyle der
neklerin kurulamayacağı, kurulduğu zaman da kapa-
tı'iacağı belirtilmiştir. Şimdi bir de 35 nci madde de 
bunları tekrarlamanın hiçbir anlamı yoktur. Onun 
için 1 nci fıkranın (b) bendindeki sonradan Komis
yonca eklenen bu maddelerdeki hükümler, herhalde 
Dernekler Kanununun 4 ncü maddesi gözden kaçırı
larak oraya konmuş; lüzumsuz niteliktedir, 

Bu nedenle, biz anarşiyi karşılamaya, şiddet hare
ketlerini karşılamaya cevap veren bir kanun içerisin
de, şiddet hareketiyle alakası olmayan, sadece düşün
ce özgürlüğünü ilgilendiren ve siyasal görüşlerin olu
şumuna hizmet eden, çoğulcu demokrasinin vazgeçil
mez unsurlarından biri olan derneklerin siyasi görüş 
belirtmelerini veya-kamu görevlilerinin suç teşkil et
meyecek nitelikte Anayasa doğrultusunda siyasi gö
rüşler belirtmelerinin, bunların yasaklanmasının, «ama
cı tamamen aşan>x, «demokrasimizi zedeleyen»] hü
kümler olarak görüyoruz. 

35 nci maddede, sadece 1 nci fıkrada küçük bir 
değişiklik önergemiz var. O da bugünkü durumu ze
deleyici değil, değiştirici değil, daha takviye edici. 
Önerge geldiği zaman görülecdktir. 

Bu nedenle, Anayasaya tamamen uygun olan ve 
kaldırıldığı zamanda da şiddet hareketlerinin kayna
ğına gitme ve onu kurutma bakımından hiçbir sakın
ca yaratmayacak olan 35 nci maddeye getirilen yeni 
eklentilerin, bir küçük istisna dışında kaldırılması ve 
kabul edilmemesi yolundaki önerimize oy verilmesi
ni, aynı zamanda Adalet Partililerden de rica ediyo
rum. Zaten MSP aynı doğrultuda düşünüyor, Halk 
Partisinin görüşü de bu doğrultudadır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına Sayın 

Çalışkan?.. Vazgeçiyorsunuz. 
Şahısları adına Sayın Battal; buyurun. 
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İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Şamsl&n adına biz varız. 

BAŞKAN — Bayır efendim, Mustafa Gazakı söz 
sırasını Sayın Şener Battal'a vermişler efendim. Siz 
de Sayın Anadol'dan alabilirsiniz. 

ŞENEL BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; ben sadece bu 1 nci bölümdeki 
(c) bendiyle ilgili kısa bir açıklama yapacağım; Sayın 
Köylüoğlu'nun da dinlemesi ricasıyla, özellikle, bir 
açıklama yapacağım. 

Şimdi bir dernek yahut da bir demek üyesi çıkar; 
«Türk polisi kahramandır, onlara bir üst derece ve
rilmelidir» derse, 1 sene hapis; para cezasına da çev
rilmiyor. 5 misli ceza artırılıyor... 

DEVLET BAKANI KOKSAL TOPTAN (Zon
guldak:) — Mevcut kamında yok öyle bir şey, eski 
kanunda vardı. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — (c) bendini okur 
musunuz? 

Yine efendim, «Avrupa'da polis okulu var ve po
lis subaylığı sistemi var, Türkiye'de de o uygulansın» 
derse 1 sene hapis 5 misli ceza, tecil yok veya Türk 
Silahlı Kuvvetleri Malulleri Derneği şöyle bir yazı 
gönderse TRT'ye veya kamuoyuna dese ki, «Yarbay
lara verilen ek gösterge rakamı emeklilerine sayılmı
yor, biz de emekli olduğumuzda bu haktian faydala
namıyoruz yarbaylara da ek gösterge uygulanmalı
dır» derse veya Emekli Astsubaylar Demeği, «Sivil
lere 2182 sayılı Kanuna göre bir üst derece verildi, 
ordu mensubu olan subay, 'astsubay ve emeklilerine 
de bir üst derece verilmelidir, parlamentomuzdan bu
nu bekliyoruz»! derse, 1 sene hapis, 5 misli para ce
zası veriliyor. Bunu düzeltmemiz lazım. 

Diğer fıkralarda, arkadaşlar söylediler, yine bir 
dernek çıkar derse ki, «Afganistan emperyalist Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin işgali altında
dır, tel'in ediyoruz»| derse, «MMümanlar haklıdır»» 
derse, 1 sene hapis, 5 misli ağır para cezası... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Tecil edilir o. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Tecil yok, mad
dede var bunlar Köylüoğlu, yapma. Ben bunu söyle
dim. 

Şimdi 2 önergemiz var. Biri, bu 35 nci madde ge
reksiz diye. İkincisi; şayet onu kabul etmezseniz, 
«Kahraman Türk polisine madalya verelim, maaş 
verelim, derece verelim, tazminat verelirn» diye Emek
li Polis Demeği veya Anarşi ile Mücadele Demeği 
bir beyanat verirse, 1 sene hapis cezası yer. 

i Sayın Bakanla bu son bölümde mutabık kaldık, 
I «Eski kanunda da var» dedi, eski kanunda da varsa 
I düzeltilmesi lazım, yanlış. 
I Onun için ben yüksek bilgilerinize saygı ile arz 

ediyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
I Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Anadol?.. Yok. 
Sayın Günay, buyurunuz efendim. 
ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; yine geçen gün bir madde üze
rinde kişisel olarak düşüncelerimi belirtirken altını 

I çizmeye çalıştığım bir noktaya işaret ederek sözle
rime başlamak istiyorum. 

j Anarşi paketi adı altında burada reddedilen her 
madde ya da kaibul edilen her madde, anarşi ile döğ-

I rudan ilgili imiş kanısı toplumumuzda bilinçli olarak 

yaratılmaya çalışılmaktadır. 
I Burada günlerden beri uğraştığımız her maddenin 
I kaibul edilmesi anarşi olayının azalmasına yardımcı 
I olacakmış, değiştirilerek kabul edilmesi de anarşi 

olayının boyutlarının gelişmesine yardımcı olacak
mış gibi bir kanı, bilinçli olarak toplumumuzda sap-

I tınlarak yayılmaya çalışılmaktadır. Geçen gün bura-
I da, 2 siyasal parti gruplarının birlikte davranışıyla 
I reddedilen çerçeve 3 ncü maddenin düşmesinden son-
I ra, bir siyasal parti grubunun sözcüleri o akşam 
I TRT'de, «İşte anarşinin kaynağı belli oldu» dediler. 
I Oysa, reddedilen madde ne idi? 171 sayılı Yasanın 

bazı hükümlerinde değişiklik; yani, bir kuruluş, bil-
I dirim yaparak, yürüyüş yapacak ya da-bir toplantı 

yapacak; 48 saat önce mi bildirimde bulunacak, 72 
I saat önce mi bildirimde bulunacak ya da bu hakkı 
I Parlamentoda bir kişiyle temsil edilen siyasal partiler 
I de kullanabilecek mi, ya da grubu olan siyasal parti

ler de kullanabilecek mi? Bu hükmün kabul edilmesi-
I nin, ya da reddedilmesinin anarşi.olayı ile doğrudan 
I ilgili olmadığını, yazılı bildirimle yapılan bir toplantının 

anarşi kaynağı olmadığını toplumumuzda aklı başında 
I herkes bilir. Ama, amaç nedir? Amaç; burada, bu 

yasalarda küçücük bir değişiklik yapılmışsa, o deği-
I sikliği yapanlar, ya da ret oyunu verenler anarşiden 
I yana imiş gibi yanlış bir düşünceyi, toplumun, bu-
I rada ne 'görüştüğümüzü çok iyi bilmeyen insanların, 
I ayrıntısını bilmeyen insanların kafasına bu yanlış 
I düşünceyi yaymaya çalışmak, yerleştirmeye çalışmak. 
I Oysa, o demeci veren insanlar da çok iyi bilirler ki, 
I anarşinin kaynağı, aslında, arandığı zaman içinden 

iborrJbalar çıkan, dinamitler çıkan, cephaneler çıkan 
I siyasal partilerin can örgütü biçimindeki kuruluşlar-
l dır. 
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RECEP ÖZEL (İstanbul) — Komünistler ne ola
cak? 

BRTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Komünist, 
faşist. 

Onlara değinmeden, o birtakım siyasal örgütle
rin himayesi altında palazlanan, gelişen anarşi odak
larının adını söylemeden, burada birtakım yasalardaki 
biçimsel değişikliklerin anarşiyi önleyeceğini ya da bo
yutlarını geliştireceğini söylemek bir aldatmacadır; 
ama o aldatmacayı toplumda kimse benimsemez, kim
se inanmaz. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi görüştüğümüz mad
deye gelmek istiyorum^ Biz, demokrasiden yana in
sanlarız, ama bizim demokrasimiz soyut bir kav
ram değildir. Biz, çoğulcu demokrasiden yana insan
larız. Çoğulcu demokrasi nedir? Toplumdaki bütün 
kesimlerin, meslek gruplarının, çıkar gruplarının, top
lumdaki bütün sınıfların, hatta emek gruplarının - bir 
Ibaşka deyişle - örgütlenebilmesi, kendilerini siyasi 
platformda temsil ettirebilmesi, düşüncelerini açıkla
yabilmesi ve düşüncelerini siyasal karar mekanizma
larına yansıtarak, kendi lehlerine karar üretmeye ça
lışmacıdır. 

Görünüşte, yasalarımızla dernek kurma hakkı ve
receksiniz, görünüşte yasalarımızla sendika kurma 
hakkı vereceksiniz, görünüşte yasalarımızla parti kur
ma hakkı vereceksiniz; ama sınıfsal içerikli sendika 
çalışmasına izin vermeyeceksiniz... 

Parti kurma hakkı vereceksiniz; ama partinin bir 
emek grubundan yana tavır almasına yasalarla izin 
•vermeyeceksiniz... 

Dernek kurma hakkı vereceksiniz; ama o dernek 
mensuplarının yaşam pahalılığından söz etmesine izin 
vermeyeceksiniz... 

Aslında, güya bu hakları veriyor görünürsünüz o 
zaman; ama gerçekte örgütlenme özgürlüğünü, Ana
yasanın koyduğu örgütlenme özgürlüğünü temelden 
kaldırdığınız ortaya çıkar. Bakınız nasıl? 

Biraz önce burada konuşan değerli arkadaşını da 
anlatmaya çalıştı ve çok güzel örnekler verdi. 

TURAN KOCAL (İstanbul) — Kim? 
ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Sayın Şener 

Battal. 
Bir derneğin hiçbir biçimde, hiçbir şekil altında 

ve koşul altında siyaset yapamayacağı hükmünü bu
raya koyacaksınız, bu maddeye koyacaksınız, o za
man varacağımız sonuç şudur: 

Herhangi bir dernek, örneğin, Fırıncılar Derneği, 
'birçok maddenin fiyatlarının yükselmiş olmasından 
'bahsederek, hayat pahalılığının artmış olmasından 

bahsederek, ekmeğe zam yapmak mecburiyetinde ol
duğunu söylese, bu madde gereğince kapatılabilecek
tir ya da bir memur. derneği, artan hayat koşulları 
karşısında artık aldıkları ücretle ev kiralarını bile 
karşılayamadıklarını söylese, siyaset yapmış sayıla-
calk ve o dernek kapatılacaktır. 

Siyasetle bunları birbirinden ayırmak gerekir. 
Dernekler Yasasında ve bizim hukuk düzenimizde 
şimdiye kadar yasaklanmış olan, bir derneğin, bir si
yasal partinin yanında ya da karşısında açıktan tavır 
almasının önlenmesidir. O hüküm var yasalarımızda 
ve o hüküm kalmalıdır. Yani, bugün olduğu gibi, 
birtakım dernekler birtakım siyasi partilerin yan ku
ruluşu biçiminde çalışmamalıdır, O hüküm var; ama, 
derneklerin, yani derneklerde örgütlenen meslek grup
larının, emek gruplarının, iş gruplarının düşünce 
gruplarının, ülkenin genel sorunlarıyla ilgili düşüncele
rini söylemesini yasaklamaya kalkarsanız, ülkenin 
genel sorunlarıyla ilgili karar almasına katılmasını 
engellemeye kalkarsanız, o zaman toplumda uygula
maya çalıştığınız rejimin adı demokrasi olmaz. Belki 
ona demokrasi derler bazı yerlerde; ama Filipin De
mokrasisi derler, cici demokrasi derler, gerçek de
mokrasi demezler ve bu yasaları getirirseniz, korka
rım şöyle sonuçlara varabilir Türkiye'deki uygulama: 

Şimdiye kadar olduğu gibi, gazetelerde çarşaf çar
şaf ilanlarını gördüğümüz birtakım büyük iş çevre
leri, hükümetler kurmaya kalkan, hükümetler yık
maya kalkan birtakım tekelci büyük iş çevreleri, yi
ne Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili, siyasi du
rumuyla ilgili görüşlerini belirtirler. Onların üzerine 
kimse gitmez, gidemez, düzenin dengeleri içinde kim
se gitmez, gidemez; ama onların söylediğinden çok 
daha basitlerini söylemeye çalışan bir öğretmen der
neği, bir işçi kuruluşu, bir esnaf derneği, bir demir
ci, ayakkabıcı esnafının derneği, onların söylediklerin
den çok daha basitini kendi yaşam kavgaları içinde 
söylemeye kalkarsa, bu maddelerle yakasına yapışma
ya çalışırlar. Onun için, bu maddelerin çoğulcu de
mokrasi anlayışını ortadan kaldırması açısından, bu 
madelerin toplumda gerçekten demokrasi demek olan 
herkesin kendi düşüncesine göre örgütlenebilmesi ve 
Anayasa düzeni içinde onları ortaya sürebilmesi de
mek olan demokrasi anlayışını zedeleyeceğine kesin
likle inanıyoruz ve Anayasanın bu konuda getirdiği 
hükümlerin temelden zedeleneceğine inanıyoruz ve bu 
maddedeki bu hükümlerin kesinlikle kaldırılması ge
rektiğine inanıyoruz. 

Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum değerli 
arkadaşlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Madde hakkında önergeler vardır, 
okutuyorum : 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
nın çerçeve 6 ncı maddedeki 35 nci maddenin kal
dırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Konya İstanbul 
Şener Battal Fehmi Cumalıoğlu 

Erzurum Kahramanmaraş 
Korkut Özal Hasan Seyithanoğlu 

Urfa! Yozgat 
Salih Özcan Hüseyin Erdal 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan çerçeve 6'nın 35, madde 1-c 

fıkrasının metinden çıkarılmasını arz ve teklif ediyo
ruz. 

Konya Ankara 
Şener Battal Oğuzhan Asiltürk 

Sivas Malatya 
Temel Kahamollaoğlu Recai Kutan 

Trabzon İstanbul 
- Lütfi Göktaş Abdallar Tomba 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 sıra sayısında kayıtlı, «Ka

mu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni 
Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» nın 
çerçeve 6 ncı maddesindeki 35 nci maddenin 1-a ben
dinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile öne
ririz,. 

Bolu Burdur 
Halûk Kıarabörklü Cemal Aktaş 

Ankara Manisa 
İsmet Çanakçı Erkin Topkaya 

Manisa 
Muharrem Sökeli 

Madde 35. — 1, 
a) Tüzüklerinde gösterilen amaç ve bu amacı 

gerçekleştirmek üzere sürdürüleceği belirtilen çalışma 
konulan ve faaliyet biçimleri dışınlda faliyette buluna
mazlar. 

BAŞKAN — Bu önergeleri aykırılık sırasına göre 
oylarınıza sunacağım. 

Sayın Şener Battal, Korkut Özal ve arkadaşlarının 
önergesi 35 nci maddenin tümüyle kaldırılmasını is
tihdaf etmektedir. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim?.., 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 35 
nci maddenin metinden çıkarılmasını kabul edenler 
lütfen işaret "buyursunlar... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir efendim. 

Sayın Şener Battal, Oğuzhan Asiltürk ve arkadaş
larımın önergesiyle 35 nci maddemin l/c fıkrasının me
tinden çıkarılması listenıiıyor. 

Komisyon, l/c ımaddaskııiın metinden çıkar iknası
na iştikak ediyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Efendim, 
mevcut kamunda bu hüküm var, iştirak etmiiyoruz. 

IBAŞK1AN — Önergeye Komisyon iştirak etlimi-* 
yor. 

Önerge sahibi sıifatıyia Sayın Battal, Buyurun. 
iŞENlER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, değer

li arkadaşlarım; ıbu maddeyle, biraz evvel izaih ettiğim! 
igilbi «uzatmalı çaivuşliar, buruca yıl devlete <hlizmet et-
föilıer, onlar bir defaya mıalhsus olmak üzere tavanı deli
sin,» ddye bir emek1! derneği konuştu mu, (1) sene 
Ihapis, (5) misli para cıezalsı geliyor. 

Yine bu maddeye göre, «ilçihüzmet Kanunu, modern 
bir kanundur, Askerli Ceza Kamunu, İçihizmıet Kanu-
numdan geridir, ©ırada 'astsubaylar erbaş, sayılıyor, rüt-
benıin geri ailıınma cezası uygulanıyor, Askerli Yargıtay 
da bunu bozuyor. Bu Askeri Ceza Kanunu düzeltdl-! 
melidir» derse, (1) sene hapis yiyor. 

Yine bu maddeyle «ıelk. gösterge yarbaylarda, emefc-
liğe de 'esas olmalıidır. Biz asker emeklilerii dermeğiyiz, 
ıharlp malulleri demeciyiz» derse; «Kore'de.savaşanllar 
derneği olarak otobüslerde, trenlerde bize şu halk, ve-
rÜmiedidir» diye bir k̂ muşımıa olursa, (1) sene hapis 
cezası i e tecziye gölDyor. 

Komisyon Başkanı lütfeltjfci, aynen itirazlarını şöyle 
yaptılar!: «Mevcut kanunda (buna benzer hüküm var.» 
Varsa, bu kanunda tekrara lüzum yok. Onun için 
önergemizin kabulünde zaruret vardır. 

IBu bakımdan önergemizin kabuDü lehinde oy kuil-
'lanimanuızı rica ediyorum. Daha evvel Adalet Pa r t i 
>bir baklan arkâidaşıimızila da bu klanında mufiabiik kal-
ımıştık, sevgiyle arz eder'im^ 

Teşıekklür ederim. 
BAŞKAN — ıBir konu üzerinde açıklamaya iıfoaiı-. 

yaç var; Anaımetıin de biri(c) fıkrası var, bir de bu de
ğiştirilen metlim var. Bu önerge asi 'maddentln mıubaıfa-
zasıını mı, yotkjsıa tamamen bu (c) fıkrasının çıkarılma-
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sim mı tazammum ediyor? Önerige sahibime bunu 'be
yan etmesi lazım, 

(ŞENER BATTAL (Konya) — Önerge sahibi ola
rak arz edyorüm!: Madde 35'de 1 mcii de, dernıelkiter 
diyor. Orada (a) bendıi var. (h) bendi var, 43 nciü 
sayfada, somda ı(c) bendi var. Bu (c) bendi'm im 'madde
den çıkarılmasını işitiyoruz; birinci bölüm, (e) bendi. 

IBAŞKAN — 43 ncü •sayfadaki 2/e galiba. 
IŞENER (BATTAL l{Koınya.) — Efendimi, ©n üstılelki 

'(c^ylı kastediyoruz, «ımetraur idermelktertbindem sonra 
olan. 

(BAŞKAN — Koımüsyiom katılıyor mu ©fendim bu 
önerigeye? 

lîÇİıŞUERit' KOMİSYONU BAŞKANI ÖİMBR 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Efendim, 
(metindeki baza niolklsanlikllıar.ı, mesela kollıulk Ikuvive't-
Heriıni alması batkıımındıaın, miaddenıin tümünü ailmıası 
bakımııından Ibu ımaddenim buraya kommuasıını kamun 
'tekmiğli ıbalkımjdan zlanurli (görüyoruz. (Bu balkıımdan ıbiim 
iarikaidaşıımın önergesine uymuyoruz. Çiinlkü miaiddedle 
Uflofclk ikıuıvyeJÜleırii de var. Burada eslki maddede fcoiltulk 
(kuvvetleri yoUç. Halbuki, Ibündan evvelki ımaddelarie 
Iklollulk' ktuwetierlin!i3) ıkattıik; bekçileri '-kattık, po'lisleri 
Ikattuk; o maddeleri© mütenazır oilımialk üzere, bu mıaid-
dedelkli bu, (kiollulk IkıuivtvetlıerinM lavdsi ve mıaddenim 
ıtümııüınüım 'bir arada tedvinlimli ve balkıımdan zaruıri1-
ıgördlülk. Arkadaşımızın önergesine o yüzden iştıiraik 
edemiyoruz;, Aksi ıhıalde kıolıuik, kuvvetleri çılkacak.: 

(BAŞKAN — Evet, 
35 moi maıddenin l/c fılkrasınım metinden çılkarml-

•mıasıınıa dair önergeyi oylarımıza ısumuyoruım!: Kabul 
edenler., Kalbul etmıeyenıler.. Kabul edimielmıiışıüir 
efendim. 

(Sayım Karabörlkllü ve arkadaşların un önergesi 35-1 /a 
fılkrası ile ilgili. (Bu fıkramın, «Tüzüklerimde gösterilen 
•amaç ve Ibu amacı (gerçekleşıüiırmıelk üzere dirdürüllece-
ği ıbelirtilen çalışma tonluları vie faaliyet biçimleri du
şunda faaliyette buHıumıamıaızHar» şeklimde değiş'tirilrne-
ıslimi işitiyor, 

HALÛK KARABÖRKLÜ (IBolu) — Sayın Baş-
ikan, tekindik balkımdan bir açıklama yapabilir miyimı 
efendim? IBir yanlışlılk olmasın. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
HALÛK KAİRABÖRKLÜ (Bolu) — Kürsüden 

imi konuşayım efendim? 
IBAŞKAN — Hayır, bayır, kürsüye gelmeyin; azı

cık usulün dışında kfomuışuyonuz. 
HALUK KARABÖRKLÜ (iBolu) — Efendim, 

'biz astada şunu amaçlıyoruz, bir yanlışilılk olmasın 
diye arz edeceğim, zabıtlara ıgeçsin diye. 
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J IBAŞKAN — Önergemize vuzuh veriyomsumıuz;. 
HALÛK KARABÖRKLÜ poftu) — 35 neti mad

demin 1 inci ı(a) bendinim dışımdalkıi benlt ve maddele
rim! Ikalknaisımı ve sadece (a) bendindin o biçimde değiş-
t'iı lilmiesini ömeriyoruz. 

'BAŞKAN •— Öyle b)ir şey 'ylolk. önergemizde. 
HALÛK KAİRABÖRKLÜ (Bolu) — Bfend'im, 

(hayır; yaıni eski ibiçimıdıe Ikıailmia'sıınn; (a) bendimin değiş
tirilip yürürlülkıtdki maddenin 'kalmasını ömerliyoruz. 
Yani, yalniiz (a) bendi deriştirilecek,; ama omum dışım-
dalfci yürürlükteki maddeler ve benttiler aynen kalıaoak, 

İBIAŞKAN — Tamamı, anlaşıldı .efendim 
(HALÛK KARABÖRKLÜ Poftu) — Evet, yamıi 

Komisyonun kabul ettiği diğer değişiklikler kabul 
edilmeyecek;. 

IBAŞKAN ••— Çerçeve 6 nci ımaddekii, 35 nci rmad-
denlin 1-a bendini, «ıtlüzjükilerinıde göıslberillen amaçlar 
ive ıbu. amıacı gerçelklleştirmefk üzere sürdürüleceği be-
liİrtilen çalışma tonullara ve faaliyet biçimleri dışımda 
faaliyette ıbulıuınmazl'ar» sekilinde değiştirıen ömergeıye 
Komisyon katılıyor rmu elfendiım? 

İÇİŞLERİ KOIMIİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılıyo
ruz efendim. 

(BAŞKAN — Koımiisyom katılıiyoır, 
Önergetyli oylarınıza sunuyorumi: Kalbul edenler.. 

Kabul etmeyenler... Kalbul ediflımiş'bir. efendim. 
IMadde 35 nci maddesinin 1-a bendıi değişit'M'ldıi. 

Değiştirilen (a) bendimfin değlişikliği ile birilikte 35 nci 
maddenin tüımlünü oylarımıza sumuyoımım»: Kabul eden-
ıler... 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bollu) — Hayır efen-
ırim, anllaşılmadı. 

ıMUAMIMlER AKSOY (Üstanlbul) — Anllaşılmadı 
efendim. 

IBAŞKAN —• Kalbul ©tmeyenler.. Kabul eddlmıiıştir. 

HALÛK KARABÖRKLÜ l(!Bblu) — Sayın Baş-
Ikan, 35 nci maddenin, Komisyonda kalbul1 edilen ıbliçli-
miimin sadece (a) ibendinin o şekilde değişitirilmesini, 
ıgjeıfislinim metinden çılkaritıllmTjasını önerdik. Öyle oy-
ılamımıasını 'istirham ediyoruz. 

IBAŞKAN — Öyle bir önerge ydk elimizde. 
HALÛK KARABÖRKLÜ ı(Bolu) — Öyle oyladı-

ınız efendim. Arz etıtiğim açılklama le oyladınız. 

(BAŞKAN — Açılklamıaya ıgöne olmraz ki, önerge 
ıbu; ben, açılk'lannanızidıam da ömıergenlizi anlladum. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (tzımir) — Önerge-
mlim amacı o Sayın Başikanım. 
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BAŞKAN — Zammedüyorum Kiomıisyion da öyle 
anladılar; isterseniz.. (COP suıalarından gürültüler) 

MUAMMER AKıSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir cümleyle açıiklalbuliritn, müsaade ederseniz?.. 

Şimdi biz diyoruz ki, 35 nci madden'im bir fıkrası 
şöyle olsuo; ama öıtlekji bentleri, fılkraüan 35 nci mad
dede hiçbir suretle (kabul etmiyoruz. Onları da, Ko
misyonum geçirdiği değişiiklii'kleri kabul etmiyoruz. Öner
ge bu anlamdadır. Yanli ötelkli fıikralar kıanumıün bu-
günikü şekliyle kalsın. Yanii getirilen değişjMiMer kalk
ışım, sadece bir ıtdk fıkrası hariç. İşte bu anlamda ka
bul ediılmıiştfir önerge. (CHP sıralarımdan gürültüler) 

'BAŞKAN — Şimdi, buyurduğunuz husus eğer bu 
ömeıigede yer alsaydı slize baik vermemek ımlümküm ol
mazdı,. Şiıfahıi önerigelerin oylanması diye bir müessese 
de burada yolk̂  

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Efendim yok, 
yo!k ama.. 

iBlAIŞKiAN — Arkadaşımız önergeyi nasıl anladı
ğım*, keodüenimiiı nasııl telaklki ettiklerimi burada ifade 
ekmeye çalıştılar. 

MUAMMER AKSOY (istanbul) — Fakat Sayın 
Başlkân öitekıi... 

'BAŞKAN — Ama şifahi öınerige rnıüessesesıi mevcut 
olmadığıma ıgöre, ben bu, ellimtizdelki mıetnii oylattım. 
iKjomıiisyom da katılırken.., 

MUAMMiBR AKSOY (istanbul) — Hayır Sayın 
Başkam, oylamımıadam işaret... (CHP sıralarından «Oy-
lanımadı» sesleri) 

»BAŞKAN — Zaten önerge diyor kıi, «Çerçeve 6 
nci maddedeki 35 nci maddenin l/a 'bendinin değişti
rilmesini, şu şekilde değiştirilmesini istiyoruz.» 

Bundan anlaşılması mümkün olan tek mana, bu 
teklifin bu önergenin şümulünün l/a bendinin dışına 
ıtaşmayacağı şeklinde düşünülebilir. 

METİN TÜZÜN (İsıtanlbul) — Sayın Başkan, 
(a) benıdinlim dışımda)k|iterıi;n çıikarılmıası anlamındadır. 
'Bu sekiliyle (kabul edilmiştir. 

(BAŞKAN — Oylandı, fakat... 
(HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayım Baş

kan, 35 nci maddenin sadece (a) fıkrası değişikliği 
İkaibul edildi. (CHP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Oylandı, oylandı ve mesele bitti efem
dim. (COP tSiiıralarımdan «O şekilde oylanmadı» ses
leri) 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Oylanan (a) 
mıın değişikliğiyle dlfeıiiıydıi efendim. 

METİN TÜZÜN (istanbul) — Oylamada salim 
ıbtir iş yapyoısuraıuız,, zatjialimiız doğru bir işlem yapı-
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yoisumuz, sadece (a)'ytı oyladınız, maddeyi öylamadı-
mız efendim. (CHP sıralarımdan «Değişiikiği oylama1 

diniz» sesleri) 
'BAŞKAN — Lütfedin, lütfedin 1-a fıkrasımdaM 

değişiklide birlikte tamamını oyladım. (CHP sıraların
dan ıgürlültüler) 

MUAMMER AKSOY (İsltambul) — Hayır efem-
dim, öyle oylamadımız. Önergedeki değişiık sekiliyle 
oyladınız. 

BAŞKAN — Oyladık, zabıtları tetiklik, buyurma
mız mümkün. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayım Başkan, 
bık' dakika tavzih edebife mıiyim? 

'BAŞKAN — Talvziih yok iki, bitti bu iş. 
IHALÛK KARAIRÖRKLÜ (Bolu) — Hayır efen

dim, oylanmadı kü, sadece tfılkra değişikliği teklifli.. 

(BAŞKAN — Oylandı bey efendi, zabıtlara bakın. 
Oylammuadıysa zaten... (CHP sıralarımdan gürültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (IzmUür) — Hayır 
Sayım Baştan, efendim orada kaldı, oylamadınız, o 
.anda itiraz edildi. 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Başkan, 
bizim önerimizle sadece blir tek fıkra değişikliği ka
bul edilldiL 

IEA'ŞKAN — Tamam, fıkra değişikliğinden sonra, 
biu Mora değişikliğiyle birlikite madde, «35 nci mad-
deniın tamamıııu Ikıalbıul edenler... Etmeyenler..» dledjm 
ve «Kaibuil edilmiştir» dedkn. (CHP sıralarımdan gü
rültüler ve «Hayıır, jdemedim» setfler'i) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın' 
ıBaşkan, öyle demedimıiz. 

BAŞKAN — Hayır dedim, (CHP sıralarımdan 
«Hayır, demedin» sesleri) E, zabıt var, yani zabıtlar 
mevcut ilken, burada zaptım dışımda bıir mlösıdîıeyıi, zap
tım dışında bir ımeseleyti halletmemiz, mümkün değil. 

CEMAL AKTAŞ (Burdur) — Zabıtları getirin, 
göreceksiniz. 

iBAŞKAN — Zabıt gelsin tabii. Oylamayla ilgili 
olan zaptım o Ikısmı geldim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayım 
ıBaşJkam, zabıtlar gelsdm komu dalha kolay anlaşılacak
tır, 

BAŞKAN — Tamam, tabii, tabii. 
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 

Başkan, kanun yapmak gibi çolk önemli ve ciddi bir 
görev yapıyoruz. Bu şuur iç'indeyiz. Sizi dikkat ve 
takdirle izliyoruz. Arkadaşlarımız amaçlarını açıikla-
dı, zabıtlara geçirdi ve bu şelkilde anlaşıldı. Böyle bir 
anlamaya varıldıktan sonra o istikamette oyladınız. 
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•BAŞKAN — Hayır. Arkallaşıtnın izahatını ben an
ladım. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Simidi 
arkadaşlarımızın izahatı ve sizin de işaret, ettiğiniz 
istikamette Yüce Meclisimiz bu şekilde önergeyi a/n-
layaralk oy verdi. Bu izahat zabıtlarda da tescil edil
di. Önemli olan, aramızda bir ihtilaf yok. Bunlar da
ha önce konuşulmuştur. Kanun yapıyoruz, bunlar he
saplanıyor, yardımcı olunuz diye rica ediyoruz, 

(Bu konudaki amaç, o maddede, (a) fıkrasıyla İlgili 
değişiklik ve onun dışında e'sas metnin, kamun met
nindeki hükümlerin kalması şeklinde olmuştur. (CHP 
sıralarından «Evet» sesleri) O amaç. Yüce Meclislin 
huzurlarında çok olmuştur. Siz "zabıtları getirin, bu
mu komisyon redakıte edeken düzeltmelidir. Öınergemin 
amacı budur, kelime oyunlarıyla birbirimizi saptır
mayalım. Onun için.... 

BAŞKAN — Benim oyun, kelime oyunuyla bir 
menfaatim yok ki. Bu metni Yüce Heyetiniz nasıl 
kabul ederse, o şekliyle biz saygı duyarız. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, siz yapmıyorsunuz, siz yapmıyorsunuz, sonu
cu oraya gidiyor, üzücü oluyor. Müttefik kal'dığımız 
bir ilke bozuluyor. Bizim amacumız budur, arkadaşla
rımızın amacı budur, komisyonun amıacı budur. Or-. 
taya çıkan durumda yardımcı olmanızı, Meclislin Baş
kanı olarak sizden rica ediyoruz. Mesele budur, Mec
lisimizin iradesi ifsat edilmesin, Meclisin 'iradesi bu
dur, bu iradeyi ortaya koymak, sizin de, bizim de gö
revimizdir. 

BAŞKAN :— Açıklamalar ve elimizdeki metinler 
dışında Meclisin iradesini, yani başka türlü tefsir 
edemeyiz. Ben eğer oylamayı ihımail e'tltiysiem, unutltuy-
ısam, zühul ettiysem zabıtlar getirilir, ben haıtaımı tas
hih ederim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayım 
Başkan, şu anda mesele düzeltilecek noktadadır. Tam 
oylamaya geçeceğiniz sırada, doğru oyluyordunuz, 
litirazla biz müdahale etltik, arkadaşlarım im da itirazı 
oldu. Hükümet de burada, itiraz bir yoldur. Ciddi b'ir 
kamunda mesafe alıyoruz, bizim irademıiz, yani Mödli's 
çoğunluğunun iradesi bu isitilkametltedir. Bu iradeyi 
doğru ve sağlıklı saptayalım. Yardımcı olmanızı rica 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Başka türlü yardımcı oDmak ellimde 
değil. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkam, oylanan önergenin bu olduğunu açıklayarak 
zabıtlara tescil dfltirdiğidiz zaman sorun çözülecek. 

Yüce Meclisin uygulamialarında böyle örnekler çok
tur. Doğruyu bulalım. (Gürültüler) -

'BAŞKAN — Şimdi, oylanan önerge elimizde. Han
gi önergenin oylandığı meydanda, açıklamalar da 
meydanda, yani oylamanın somucu da meydanda; yani 
bundan anlaşılması lazım gelen mana ne ise, işte o 
netice hâsıl olmuştur. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, siz böyle olduğunu lütfen tescil buyurun, ger
çek zabıtlara öyle geçsin., (AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim oylama yapıldı da... 
METİN TÜZÜN (İstanbul) — Efdndim, ayrıca 

«Kabul edtanfer, etmeyenler» dediniz; «Kabul edil
miştir» denmedi; yani kararı Meclise sunmadınız 
«Kabul edenler» dediniz, doğru, «Kabul etmeyenler» 
dediniz itiraz oldu, orada durdunuz. 

BAŞKAN — Ben bu konudaki zaptı bekliyorum. 
«Kabul edilmiştir» demişsem, bitmiştir bu iş. 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Doğru, doğru 
efendim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir hususu da ben arz etmek işitiyorum. 

Şimdi, 35 nci maddede önerge verenler diyor ki... 
(AP .sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen, lütfen efendim. 
MUAMMER AKSOY (İstanbul) — 35 nci mad

dede verilen önerge şu: 35 nci maddede yalnız 1 nci 
fıkranın .(a) bendinin şu şekliyle kabul edilmesi, diğer 
noktalarda, eski metnin kaDmaSı; manası bu. Çünkü 
diğer fıkraların kabul edilmesine dair hüküm yok ki 
önergede. Olmadığı için, demeki ki 35 nci maddede tek 
değişiklik var; önerge bu anlamdadır. 

BAŞKAN — Şimdi, bu önergeyi yine tetkik et
me imkânımız var, o zaptı bekliyorum. Diğer mad
deye geçeceğim; fakat nokisanıimı biiahara ikmal et
mek kaydı ile, noiksaınnm varsa. Bunun bir usulsüzlük 
olduğumu zaninötimiyorum. 

MUAMMER AKSOY (İsltambul) — Aksi takdirde 
çerçeve maddeye ret oyu verme zorunluluğu mevcut 
olacak.. 

BAŞKAN — Çerçeve içinde muamele devam öt-
€ği için çerçeveye deıvam edeceğim ben. 51 nci mad
deyi okutuyorum, aynı çerçeve içinde de meseleyi 
halledeceğiz. 

51 nci maddeyi okutuyorum!: 
Madde 51. — (Fıkra 2) Dernek gelirleri alındı 

belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle ya
pılır. Dernek gelirlerimin alınımaisırada kullanılacak 
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alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alın
dı belgelerinin büç'imi, bastırılması, derneklere veril
mesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, 
İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek yö
netmelikle saptanır. 

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren 15 gün 
içinde makbuz temin edemediği takdirde ilgili dernek 
özel olarak makbuz bastırarak ilgili yerin mülkiye 
amirine tasdik ettirerek teberru ve aidat kabul ede
bilir. 

•Mülkiye amiri bu makbuzları liste halinde tuta
nağa bağlayarak: tasdik etmeye mecburdur. 

Dernek, resmi makbuz temin ettiği zaman bu özel 
(makbuzları reSımi makbuzla değiştirerek karşııtlanyla 
»birlikte Maliyeye ibraza mecburdur. 

Teberru ve aidat toplayacak şansı veya şahısları 
dernek karar ile tayin, eder ve bu karar mülki amir
likçe tasdik edilir. 

Dernekler adına gazete, dergi ve diğer matbuatlar 
toplamak yasaktır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen gruplar?. 
O konuda bir noksanlık: bıralkmayacağım; müsterih 

olun, bir kötü niyetim yok, çerçevenin içerisinde hal
ledeceğim onu ben, Sayın Karabörklü. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, Meclis iradesini olduğu gibi saptayınız; zapta 
geçsin. 

BAŞKAN — Zaten zapta geçti. Zaten zapta geç
it! de, biz şimdi zabıtları getirtiyoruz. 

METİN TUZUN (İstanlbul) — Sizlin iradeniz zap
ta geçisin. 

BAŞKAN — Benim iradem ne olabilir Sayın Tu
zun? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Meclislin 
Başkanısınız efendim. 

BAŞKAN — Lütfedin, bu maddeden sonra o işi 
zabıtlar geldikten sonra nihai şekle bağlayacağız efen
dim. Lütfedin, bir kötü niyetimiz yok. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayım Ramazan Ça
lışkan, buyurunuz efendim. 

AP GRUBU ADINA RAMAZAN ÇALIŞKAN 
(İçöl) — Değerli üyeler, huzurunuzdaki 51 nci madde 
derneği ayakta tutan teberru ve diğer gelirlerin nasıl 
ve ne ile kabul edileceğine dair açıklık, yeni usul ve 
bJem de mecburiyetleri getiriyor. 

Derneklerin makbuzla gelir alacağı ve giderlerini 
de yine harcama belgesiyle yapacağı malumdur. 

Yeni metinde bilhassa yeni olan husus şudur: 
Derneklerin kabul edeceği gelirlerin makbuzların in 
Maliye Bakanlığınca bastırılması ve; makbuzların şek
li, usulü, dağıtılması, bedelinin ne olacağı hususunda 
Maliye ve İçişleri Bakanlığının bir yönetmelik düzen
lemesi hükmü getiriliyor. 

Türkiye'de 50 biniden fazla dernek var denilmek
tedir; bu derneklerin tamamının, Maliye Bakanlığınca 
bastırılacak makbuz alındı belgesi taleplerinin belli 
bir müddet içinde karşılanamayacağı akla gelebilir. Bu 
sıkışık duruma karşı da metinde yerinde olarak şu 
•hüküm getiriliyor: Dernek, Maliye Bakanlığının bas
tığı makbuzun kendisine verilmesi için müracaat ede
cek; eğer, idare kendisine 15 gün içinde böyle b'ir 
makbuz veremezse, kendisi makbuz bastıracak; bu 
makbuzu Vilayette tasdik ettirecek, bununla muvak
katen kullanma durumunu elde edebilecek. Yenisi 
geldiğinde, Maliye Bakanlığınca makbuz ibraz edildi
ğinde, bu kullandığı özel tasdikli özel makbuzların 
yerine Maliye Bakanlığının makbuzlarını kullanmak 
suretiyle, tasdikli özel makbuzları Maliyeye devrede
cek. Getirilen yenli hüküm bu. 

Ayrıca, yeni hükümde şu var: Dernekler adına 
para toplayacak eşhas, derneğin kararıyla muayyen-
leştirilecek. Yani falan dernek adına falan falan şa
hıs dernek kararıyla teberru toplamaya mezun kılı
nacak; bu şahıslar ancak teberru toplayabilecek. Bu 
da yeni bir hüküm. 

Ayrıca, cemiyetin hemen her kesimini rahatsız 
eden bir konuya önemli bir engel getiriyor bu tasarı; 
dernekler adına gazete, dergi ve diğer makbuzlar ve
rerek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım 
toplamak da bu tasarıyla yasaklanmıştır. 

Grubumuz bu tasarının kabulü istikametinde oy 
kullanacaktır. 

Saygılarımı teyid ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler; Sayın 

Gazalcı, Sayın Anadol, Sayın Günay, Sayın Genç, 
Sayın ArslanJtaş, Sayın Ayikurt konuşmaktan vaz geç
tiler. 

Sayın Köylüoğlu, buyurun efendim. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 

Mıihlterem Başkan, muhterem arkadaşlar; hepinize 
saygılarımı arz ederim. 

Bu tasarıyı bizim Hükümetimiz sevk etmedi; bu 
tasarıyı Halk Partisi Hükümeti sevlk etti. Demin bir 
arkadaş, «Siz devamlı iktidar olacak değilsiniz» dedi, 
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Talbii ki, demokrasililerde devamlı iktidar diye bir 
şey yoktur. Bu iktidarları halk tayin ve tefspi't eder; 
ama biz bu tasarı geldiği zaman muhalefetteydik, siz 
de iktidardaydınız, işte biz o zaman, 'komisyonda bu
nu bile bile, bilerek bu talsarı belki şu anarşiye mer
hem olur, belki yararlı olur, faydalı olur diye düşüm
dük ve bu maksatla, bu gaye ile bütün komisyon üye-
'si arkadaşlarla birlik, hiçbir art riiıyet olmadan görüş
tük ve bu mütinleri tespit etltik. 

Dışarıda kan akmaktadır; hepimiz bundan huzur
suzuz, şikâyetçiyiz, tedirginiiz. Millet olarak, «Dursun 
'bu dökülen kanlar» diyoruz. Çünkü, dökülen bu kan 
bizim vatandaşımızın kanıdır. Hep acıyoruz, üzülü
yoruz. Hele, sabahlan gazeteleri açtığımız zaman o 
selvi gibi babayiğitlerin yerlere serilmesini seyrederken 
gözlerimiz yaşarıyor. 

Peki, maksadMTUz nedir bunlaridan? Biz işitiyoruz 
ki, bu anarşi dursun, kan akmasın, kimse tedirgin ol
masın, kimsenin burnu kanamaisın. İşte, hepimizin bu 
maksatla bunları getürdik, getiriyoruz, bunun için ça
lışıyoruz. 

Dernekler meselesine gelince: Anayasamızın 56 ncı 
maddesinde sliyasi partiler vazgeçilmez unsur olarak 
Ikabul ediliyor ve orada 'slıyas'i partilerin nalsıl kuru
lacağı esasları tespit edilmiştir ve yine Anayasanın 
29 ncu maddeisiride de, derneklerin nalsıl kurulacağı ve 
hududunun ne olacağı tespit edilmiştir. Biz istiyoruz 
ki, siyalsi parti olarak kurulan siyaset yapsın, dernek 
olan kuruluş demekse, dernekliğini bilisin; ne o onun 
İşine karışısın, ne de o onun işine karışsın. Meslek 
mensupları, vatandaşlar dernek kurmakta ser
besttir, buna bir şöy demiyorum. Zaten Yargıtayın 
ibir kararı vardır; diyor ki, «Amaçlarının dışına çıkan 
idernskler kapatılır» ama mademlki siyaset yapmak is
tiyor bu dernek, bu vatandaş, işte burada Anayasanın 
56 ncı maddesine göre parti kursun, siyaset yapsın. 
Kimse karışıyor mu kimin ne dediğine? 

Balkınız, ta bu taraftaki Şener Balttal'ın dediklerini 
duyuyorsunuz; hakka, şeriata sığmaz şeyler söylüyor. 
Herkes istediğini konuşuyor, serbesttir, hürdür bu kür
sü; ama biz istiyoruz ki, Devleti yıkan hürriyet olımıa-
ısın, Cumhuriyeti yıkan hürriyet olmasın, vatanı bö
len hürriyet olmasın, bizi birbiriımize düşüren hürri
yet olmasın. Eğer vatan giderse, millet giderse, Dev
let giderse hu hürriyetler neye yarayacaktır? O zaman 
hep birlikte dizimizi döveriz. 

Gelin etmeyin, eylemeyiniz; bunda art niyet, parti 
menfaati yoktur. Biz hepimiz işitiyoruz, siz de istiyor-
'sunuz talbii; zaten biz hepimiz bu Devlet içerisinde, 

bu varlık içerisinde varız. Bu Devlet giderse, bu mil
let giderse... Bu Devlet ayaklarımızin altından kayıp 
giderken başka gayemiz ne olabilir? 

Biz diyoruz ki, bazı memur kuruluşları var; adam 
hem memuriyet yapıyor, hem de siyaset yapıyor; hem 
•sırtına Devlet kisvesini geçirmiş, hem de Devlete sır
tını vermiş siyaset yapıyor. Biz de diyoruz ki, yine si
nirlendim... (Gülüşmeler) Ef eridim, altı senedir me
busluk yaparım, şurada otururken diyorum ki, yavaş 
yavaş fikirlerimi aktarayım, arkadaşlarıma arz ede
yim diyorum buraya çıkınca; başka yerde de heye
canlanıyorum, söyleyeceJklerlm'i unutuyorum. (Gülüş
meler) Yani ben şunu söyleyeyim sayın vaitandaşla-
rum... (Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlar, siz de, biz de geçen seçi
me gittik, şu yaptıklarımızdan, ettiklerimizden ötü
rü koca, Büyük Türk Milletini hakem ettik; O rey 
verdi, O reyleniyle hakemliğini yaptı. O'nuın kararı 
ve reyi önünde hürmetle eğiliyoruz; onun karar ve 
reylerinin başımızın üzerinde yeri var. Ben şu kana
atteyim ki, -geçenlerde de söyledim- milletin bu 
anarşiden ötürü, dökülen kandan ötürü, bölücülük
ten ötürü, mezhepçilikten ötürü, milletli, memeleketi 
parçalayıcı cereyanlardan ötürü büyük şikâyeti var
dır. Hiçbir milletvekili bu kürsüde bu milletin dert
lerini benim arzu ettiğim şekilde dile getirememiştir, 
getiremiyor. Eğer bunları, milletin duyduğu o acıyı, 
o elemi, o arzu ve istekleri eğer dile getirebilirsek bi
rimiz, biz böyle olmayız. İçimizde, benim anladığım 
çapta, milletin bu derdini dile getirip de hepimizi ik
na edecek güçlü, kuvvetli bir sözcü de görmedim. 

Muhterem arkadaşlar, işte biz meselelerin ehem
miyeti ve ciddiyeti ölçüsünde üzerinde durmuyoruz, 
duramıyoruz; nedendir bilmiyorum. Bu sefer, «Mem
leketin başsarunu anarşi» diyoruz, kan dökülmesin 
diyoruz, kimsenin huzuru bozulmasın diyoruz. Dü
şünün, hanginiz huzur içerisindesiniz? Hanginiz te
dirgin değilsiniz bu anarşiden? Öyleyse neden oturu
yoruz, neden buna bir çare bulmuyoruz? 

Muhterem arkadaşlar, bu birkaç tane çete, eşıki-
ya, suçlu, koca Türk Milletinden, Türk Devletinden 
büyük olabilir mi? Bu Devlet ki, yedi düvele karşı 
çıkmış... 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — At 
koşturmuş... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Beyler, at koşturma edebiyatını hır alkalim; ama dışa
rıda ikan akıyor, kan; ben bundan ötürü üzgünüm.; 
Şu memleketin içinde bulunduğu diertler, şu kürsü-
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de gerektiği şekilde aksettirilemiyor; ama bunun so
rumlusu biziz. Yarın millet, öteki dünyada da Allah 
sHMTacaıkıtır bizden bunu. 

iBiz bu kanunun, CHP tarafından getirilmiş ol
masına rağmen, bir an evvel çıkarılmasını arzu et
tik. Neden? Meseleyi bu mu halledecek, anarşiyi bu 
mu durduracak, kanı bu mu durduracak? Yoo, değil; 
değil ama bir tedbirdir, bir araçtır. Gelin, etmeyin, 
eylemeyin, ıbir an evvel çıkaralım. Biz demin, bunu 
görüşelim dediğimiz zaman, usulü 'kaldıralım deme
dik; gene müzakereler yapılacak, gene önergeler ve
rilecek; ama bitsin bu artık. 

«Gece» diyor. Zaten burada geceli gündüzlü ışık 
yanıyor. Battal diyor ki, «Gece konuşmayalım» 
Yani Battal'ın maksadı, geceli gündüzlü buna yi çalış
tırmamak, 

Muhterem arkadaşlar, özet olarak şunu diyorum: 
Sokakta kan akıyor, memleket teoriğindir, anarşi 
almış başını gidiyor, analar ibaibalar ağlıyor; gelin 
etmeyin eylemeyin, oturalım, görüşelim, konuşalım, 
bu işe bir son verelim. Çünkü, koca Türk Devletiyle 
kimse başa çıkamaz; erinde geçinde bu Devlet bun
ları yok edecektir; edecektir ama, biz istiyoruz ki, 
az kan aksın, kimsenin burnu kanamasın, bitsin bu 
artık. 

Ve netice olarak şunu söylüyorum muhterem ar
kadaşlar : Dernekler dernekliğkıi bilsin, partiler par-
tMJjinıi bilisin. Dernekler siyaset yapmasın diyoruz; 
işte bunun için bu tasarı, bu maddeler getirilmiştir 
ve bunlar bu memleketin bugünkü şartlarına uygun
dur, ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Takdir size 
aittir. 

Saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Madde ile ilgili bir önerge var, 

okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 sıra sayısında kayıtlı, 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı-
st»"nın çerçeve 6 ncı maddesindeki 51 nci maddenin 
2 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
saygıyla öneririz. 

Bolu Burdur 
Halûk Karabörklü Cemal Aktaş 

Ankara Manisa 
A. İsmet Çanakçı Erkin Topkaya 

Aydın İstanbul 
Muharrem Sökeli Muammer Aks oy 
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Madde 51. (Fıkra 2). — Dernek gelirleri alındı 
belgesiyle toplanır ve giderler harcama belgesiyle 
yapılır. Dernek gelirlerinin alınmasında kulandacaık 
alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alin
di belgelerimin biçimi, 'bastırılması, derneklere^ veril
mesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak üc
ret, İçişleri ve Maliye bakanlıklarınca düzenlenecek 
yönetmelikle saptanır. 

Alındı belgesinde bağışta bulunanın açık kimli
ği ve imzası bulunur. 

Maliye Bakanı, yazdı istemden itibaren 15 güm 
içerisinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek 
özel olarak 'bastıracağı alındı belgelerini o yerin 
mülki amirine onaylatarak bağış ve ödenti kabul ede
bilir. 

Mülki amir, bu alındı belgelerini liste halinde bir 
tutanağa (bağlayarak onaylar. 

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlan
dığında özel belgeler, resmi alındı belgeleriyle değiş
tirilir. Bağış ve ödenti toplayacak kişi ya da kişileri 
dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu ka
rar o yerin mülki amirliğine tescil ettirilir. 

Dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eser
ler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca 
yardım toplamak yasaktır. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılı

yoruz. 
BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor. 
Okunan önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 
Değişik şekliyle 51 nci maddeyi oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

63 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 63. — Bu kanunun 2 nci maddesinin (b) 

bendi gereğince dernek kurma hakkına sahip olma
dıkları halde dernek kuranlar ile, 16 ncı madde ge
reğince demek organlarında görev almaları yasak
lananlardan bu görevleri kabul edenler bin liraya 
kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında siöz isteyen grup 
gözcüsü?.. Yok. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler?.. Yok. 
önerge var okutuyorum : 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 sıra sayısında kayıtlı, 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İMşkin 
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Bazı Kamınlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler EMenımesi Hakkında Kanun Tasa
r ıs ının çerçeve 6 neı maddesindeki 63 ncü madde
nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygıyla öne
ririz. 

Bolu Burdur 
Halûk Karabörklü Cemal Aktaş 

Ankara Manisa 
A. İsmet Çanakçı Erkin Topkaya 

Aydın 
Muharrem Sökeli 

Madde 63. — Bu Kanunun 2 nci maddesinin (b) 
bendi gereğince, dernek kurma veya derneğe üye ol
ma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar 
tile derneğe üye olanlar 1000 liraya kadar ağır para 
cezasıyla cezalandırılır. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katılıyo
ruz, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

63 ncü maddeyi, önerge ile değiştirilen şekliyle 
oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... 63 ncü madde, değişik şekliyle kabul edil
mişti^ 

65 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 65. — (Fıkra 1) Bu kanunun 6 nci mad

desine aykırı harekette bulunan demeklerin kurucu 
ve yöneticileriyle 35 nci maddenin I ve II nci numa
ralı fıkralarının (a), (c) bentlerine ve aynı maddenin 
II numaralı fıkrasının (a), (b) veya (c) bentlerine ay
kırı faaliyette bulunan derneklerin yöneticileri altı 
aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır, 
II numaralı fıkranın (b) ve (c) bentlerine göre ceza^ 
hükmolunması halinde derneğin kapatılmasına karar 
verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.., 

ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum Sa
yın Başkan. 

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

MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon
ya) — Çok kısa olarak maruzatımı arz edeceğim. 

Bu madde bu şekliyle şunu getiriyor: Bir kimse 
«Orta Asyadaki Türkler, Turan ellerindeki Türkler 

azap içindedir» derse, bir sene hapis yiyor bu getir
diğimiz madde ile veya «Allah Müslümanlara Af
ganistan'da yardim etsin, şu Rus emperyalizmini 
yerle bir etsin» derse bir sene hapis yiyor. 

1. ETEiM EZGÜ (Samsun) — Yalan söylüyorsun. 
(Gürültüler) Nereden çıkarıyorsun bunları? 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bakın, ben mad
deden çıkarıyorum da, siz okumuyorsunuz; onun için, 
sıkıntım orada. Okusanız veya okuduğunuzu anla
sanız, benıkn dediğime alkış tutarsınız, (CHP sırala
rından «Bravo» sesleri1, alkışlar) 

İRFAN IBİNAY (Çanakkale) — Bu topluluk an
lamıyor bunu, sen anlıyorsun. (Gürültüler) Ölçülü 
konuşsun, kürsünün hakkını versin. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Sayın Başkan, 
Riyasetinize müteveccih bütün kötü sözler (Gürül
tüler) bana gelmiyor; onun için lütfen o sözlere ce
vap veriniz. Kötü söz, sahibinden öte gitmez. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Binay, lütfen... Herkes anlı
yor, bu topluluk, her milletvekili anlayışlı olduğu için 
seçilmiş gelmiş buraya. Lütfen efendim,. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Bana sataşıp 
da maddeyi anlamayanlar anlasa, «Doğru söylüyor
sun» der de, anlaşma kurarız. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Battal, hangi konuda söz al
dıysanız o konuda konuşun lütfen. 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Devam ediyo
rum^ 

Türk Silahlı Kuvvetler Emekli ve Maluller Der
neği dese ki... (Gürültüler) 

SELAHATTİN ACAR (Aydın) — Çok sahte
kârsın. (Gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Ben o kadar ra
hatım ki, kötü kelimeyi ağzıma dahi yakıştırmıyorum, 
kendime hiç yakıştırmam. (Gürültülıer) Herkes ken
di adını söylüyor; kötü söylüyorsun. (Gürültüler) 

1, ETEM EZGÜ (Samsun) — Sen büyük sahte
kârsın. (Gürültüler) 

ŞENER BATTAL (Devamla) — Türk Emekli 
ve Maluller Demeği Başkanı şöyle söylese, dese ki, 
«Yarbaylara ek gösterge uygulanmıyor; emekliler de 
mağdur, emekliliğe esas olsun» derse, getirdiğiniz 
kanunla altı ay hapis getiriyorsunuz Türk Silahlı 
Kuvvetleri Emekli Demeğine, burada madde var. 
(Gürültüler) 

Bu madde getirdiği hükümlerle, bilesiniz ki, bü
yük haksızlıklara yol açacaktır. Onun için, bu mad
de lehinde oy kullanmamanız mümkün değildir. Bü-
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yük vebal vardır, büyük vebal vardır. Onun için bu 
vebali hatırlatıyorum. Gürültüyle Man bu vebali 
duymayanlar veya duymak [istemeyenler varsa iyice 
duysunlar. 

Saygılar sunarım, teşekkür ederim. (MSP ve CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz isteyen sayın grup söz
cüsü veya üye?.. Yok. 

Maddeyle ilgili önergeler vardır, okutuyorum : 
Millet Meclisi Başkanlığına . 

Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi; Hakkımda Kanun Ta- ı 
sarısının : 

Çerçeve 6 ncı madde içindeki 65 nci maddenin 
kaldırılmasmı arz ve teklif ederiz. 

Konya İstanbul 
Şener Battal Fehmi Cumahoğlu 

Urfa Adıyaman 
Salih Özcan Abdurrahman Unsal 

Yozgat 
Hüseyin Erdal 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 Sıra Sayısında kayıtlı 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerime İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı-
sı»'mın çerçeve 6 ncı maddesindeki 65 nci maddemin 
tasarı metninden çıkartılmasını öneriıriz. 

Burdur Aydın 
Cemal Aktaş Muharrem Sökeli 

Bolu Gaziantep 
Halûk Karabörklü Celal Doğan 

Gaziantep 
Ekrem Çetin 

BAŞKAN — Önergelerin ikisi de aynı mahiyet
tedir ve maddenin metinden çıkarılmasını istemek- I 
tedir. 

İki önergeyi birlikte oylayacağım. I 
Komisyon bu önergelere katılıyor mu? I 
İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 

LÜTFÜ ERZURUMLUOĞLU (Yozgat) — Katıl
mıyoruz. I 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. I 
Maddenin metinden çıkarılmasına dair iki öner- I 

geyi birlikte oylarımıza sunuyorum: Kabul edenleri. I 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. I 

35 nci maddeyle ilgili zabıtlar Başkanlığa gel- I 
miştlir, Sayın Karabörklü'nün izahatı çerçevesinde | 

oylama yapılmış ve sonuçlanmıştır; bütün işlem ta-
mamıkrımıştır efendim, 

METİN TÜZÜN (İstanbul) — Teşekkür ederiz 
Sayın Başkam. 

BAŞKAN — Ek madde l'i okutuyorum : 
Ek Madde 1, — Bir derneğin suç sayılan eylem

lerin kaynağı olduğunun betidenmesi durumunda, 
bir ilde çalışan dernekler için ilgili valiliğin, birden 
çok İde çalışan dernekler için İçişleri Bakanlığınım] 
istemi üzerine, mahkemece o dernek kapatılır. 

Bir derneğin suç sayılan eylemlerim kaynağı oldu
ğunum belirlenmesi, Anayasada yer alan temel hak 
ve hürriyetleri; dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya tari
kat ayrılığına dayanarak devletim ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü ve nitelikleri Anayasada be
lirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak amacıyla ya 
da siyasal veya ideolojik bi ramaçla üslenen : 

a) Adam öldürme, müessir fiil, yol kesmek ve 
adam kaldırmak, naşı ızrar, yangın, su baskım, gasp 
suçlarıyla öteki büyük tehlike suçlan, ulaştırma ve 
haberleşme araçlarına karşı suçlar, Türk Ceza Ka
nununun 394 ve 395 nci maddelerindeki suçlar, am
menin itimadı aleyhine cürümler, Türk Ceza Kanunu
nun 311 ve 313, 314, 315, nci maddelerindeki suçlar
la hürriyet aleyhinde suçlar, devletin arşı ulusal şah
siyetime karşı veya devlet kuvvetleri aleyhimde cürüm
ler, cürüm sayılan fili alenen övem ve halkı kanunla
ra itaatsizliğe kışkırtma suçları, hükümete karşı şid
det veya mukavemet ve kanunlara muhalefet suçları, 
resmi sıfatı haiz olanlar aleyhimde cürümler, yaban
cı devletlerle bunların reis ve elçilerime karşı işlemen 
suçlarla; 

b) Kişilere veya eşyaya karşı cebir ve şiddet 
kullanarak işlenmiş olmak kaydıyla; 171 sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hürriyeti Hakkında 
Kanuna 1630 sayılı Dernekler Kanununa aykırılık 
teşkil eden suçların; 

Dermek yöneticileri veya üyeleri tarafından yâ da 
bunlarım onayı, teşviki, zorlanması, yardımı veya 
kolaylık sağlanması ile ülkemin başka başka yerlerim
de olsa bile yoğum ıbir şekilde İşlenmiş olduğunu, ke
sinleşen mahkeme kararıma dayanılarak kanıtlanıması 
ile olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

ŞENER BATTAL (Konya) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Milli Selamet Partisi Grubu adıma 

Sayın Battal, buyurun. 
MSP GRUBU ADINA ŞENER BATTAL (Kon

ya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
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Bu maddenin ehemmiyeti şu manada çök daha 
önemlidir; Siyasi Partiler Kanunu suç mihrakı sayı
lır maddesi vardır. 'Bir siyasi partinin suç mihrakı 
sayılabilmesi için, Siyasi Partiler Kianunu, Dernekler 
Kanununa atıfta bulunur. Şimdi, derneklerin suç 
mihrakı, buradaki maddedeiki ifadesiyle, «eylemlerin 
kaynağı olduğunun belirlenmesi»ı maddesi aynı za
manda siyasi partilerin kapatılmasına kadar gider. 
Daha evvel reddettiğimiz 5 nci madde kabul edilmiş 
olsaydı, bu maddenin vahameti çoik daha fazla olur
du. Çünkü 10 tane miting sopası salt saldırı ve sa
vunmada kullanılabileceği için, 10 kişi bunu kullan
dı diye, o dernek suç mihrakı sayılıp, bu maddeye 
göre kapatılabiliyor. Bu maddeden transfer yapıyo
rum, Siyasi Partiler Kanununa transfer yapıyorum; 
bir siyasi partinin mitinginde 10 tane sopalı adam 
tespit edilirse, o siyasi parti, suç sayılan eylemlerin 
(kaynağı, yani suç mihrakı sayılacak ve kapatılması 
İstenebilecektir, Bu madde bu transfer olayı ile ilgili 
olarak son derece tehlikelidir ve bizim bu maddeyi 
bu açıdan kabul etmemiz mümkün değildir. Hele iki 
kişi, bir dernek mensubu -yönetim kurulu üyesi de
ğil - iki kişi, suç sayılan bir fiil işlerse, o dernek ka
patılabilecektir. Devam ediyorum; Siyasi Partiler Ka
nununa atıfta bulunan madde var; o madde, Siyasi 
Partiler Kanununa da uygulanıp, siyasi parti kapa
tılması kolay hale gelecektir. Onun için, huzurlarınız
da, gerçi vazife yapıyorum Grup Sözcüsü olarak, bu 
kanunla ilgili olarak görüşüyorum; ama ısrarla söz 
alışımın sebebi son derece önemli hususları arz et
mek içindir. 

Şimdi bu kanundaki bu maddeler dolayısıyla kö
tü niyetli idareciler, kötü niyetli idarecilerin tutaca
ğı zabıtta, dernek hürriyeti bir ceza baskısıyla dene
tim altına alınabilir. Ayrıca muhterem arkadaşlarım, 
siyasi partilere de bu madde tatbik edileceğinden do
layı, kötü niyetli idareciler, kötü niyetli siyasi ikti
darlar parti kapatma yolunu bu madde ile koiaylaş-
tırijrlar. Onun için, bu maddenin, bilhassa bu ek mad
denin 1 nci fıkrası son derece tehlikelidir. 

1 nci fıkradan sonra (a) bendi ile mutabıkız; (b) 
(bendinin bir kısmı ile mutabık olabiliriz; ama (a) 
bendi ile siyasal partilerin ömrüne son vermenin tu
zakları kurulabilir. Bu bakımdan değerli arkadaşla
rım, maddenin aleyhinde oy kullanacağımızı ve sizin 
de bu istikamette konuyu değerlendirmenizi saygıla
rımla rica ediyorum, bilgilerinize hürmetlerimle su
nuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıraların
dan alkışlar). 

Alkış yapmayın, oy verin. 
BAŞKAN — Adalet Partisi Grup Baskanvekili 

Sayın Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Bas
kanvekili Sayın Tuzun müşterek önerge vermişler
dir. 

«Çerçeve 6 nci madde bitene dek görüşmelerin 
devamını öneririz», diyorlar. 

Bu önergeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde ile ilgili önergeler var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin 

bazı kanunlarda değişiklik yapılması ve bunlara ye
ni hükümler eklenmesi hakkında Kanun tasarısının 
çerçeve 6 nci maddesindeki ek madde 1 'in kaldırıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Konya Erzurum 
Şener Battal Korkut Özal 

İstanbul Urfa 
Fehmi Cumalıoğlu Salih Özcan 

Kahramanmaraş Mardin 
Hasan Seyithanoğlu Abdülkadir Timurağaoğlu 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 375 sıra sayısında kayıtlı, 

«Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İlişkin 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara 
Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarı
sı^ nın çerçeve 6 nci maddesindeki Ek Madde Tin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini saygı ile öneririz. 

Burdur Bolu 
Cemal Aktaş Halûk Karabörklü 

İstanbul Manisa 
Muammer Aksoy Zeki Karagözlü 

Sinop 
Alaettin Şahin 

Ek Madde 1. — Bir derneğin, suç sayılan eylem
lerin kaynağı olduğunun belirlenmesi halinde, bir il
de kurulmuş demekler için ilgili valiliğin ya da o yer 
Cumhuriyet Savcılığının, birden çok ilde kurulmuş 
dernekler için İçişleri Bakanlığının ya da derneğin 
genel merkezinin bulunduğu yer Cumhuriyet Savcı
lığının istemi üzerine, mahkemece o dernek kapatı
lır. 

Bir derneğin, suç sayılan eylemlerin kaynağı ol
duğunun belirlenmesi, Anayasada yer alan temel hak 
ve hürriyetleri dil, ırk, sınıf, din, mezhep veya tarikat 
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ayrılığına dayanarak devletin ülkesi ve milletiyle bö-
lüıimez 'büklüğünü ve nitelikleri Anayasada belirti
len CXirhhuriyeti ortadan kaldnırria amacı ile ya da 
siyasal ve ideolojik bir airîmçlâ işlenen : 

A) Adam öldürme, müessir fiil, yol ke^ıttek ve 
adam 'kaldırmak, nas-ı ızrar, yangın, su bastını, gasp 
suçları ile öteki büyük tehlike suçları, ulaştırma ve ha
berleşme araçlarına lcarşı suçlar, Türk Ceza Kanunu
nun 394 ve 395 nci maddelerindeki suçlar, antttlenin 
aBmadi aleyhine cürümler, Türk Ceza Kanununun 
311, 313, 314, 315 rici maddelerindeki suçlar ile hür
riyet aleyhindeki suçlar, Devletin arsıulusal şahsiyetine 
karşı veya devlet kuvvetleri aleyhinde cürümler, cü-
rülrri sayılan fiili alenen övme ve iyi gördüğünü söy
leme ve halkı kanunlara itaatsizliğe kışkjrtma suçla
rı, hükümete karşı şiddet veya mukavemet ve kânun
lara muhalefet suçları, resmi sıfatı haiz olanlar aley
hinde cürümler, yabancı devletlerle bunların reis ve 
elçilerine karşı işlenen suçlarla; 

B) Kişilere veya eşyaya karşı cebir ve şiddet kul
lanarak işlenmiş olmak kaydiyle, 171 sayılı toplantı 
ve gösteri yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun ve de
ğişikliklerine ve 1630 sayılı Dernekler Kanunu ve de
ğişikliklerine aykırılık, tenkil eden suçların, 

C) Şiddet eylemlerine başvurulduğunu ya da baş
vurulacağını gösterir nicelik ya da nitelikte silah bu
lundurma ve taşıma suçlarının, 

a) Dernek: yöneticileri veya üyeleri tarafından ül
kenin başka başka yerlerinde olsa bile birden fazla iş
lenmiş olduğunun ya da, 

b) Dernek yöneticilerinin onayı, azmettirmesi, teş
viki, zorlaması, yardımı ya da kolaylık sâğtamâsrile 
^eridiğinin, kesinleşen mahkeme kararına dayanarak 
saptanması ile olur. 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
oylayacİğıms 

Ek madde Vm metinden çıkarılmasını Sayın Ko
misyon 'kabul ediyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOGLU (Yozgat) — Hayır 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon iştirak etmi
yor. 

Sayın Battal ve arkadaşlarının, «Ek madde 1 'in kal
dırılmasını arz ve teklif ederiz» mahiyetindeki önerge
sini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Sayın Cemal Aktaş ve arkadaşlarının okunan öner
gesine Komisyon iştirak ediyor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER 
LÜTFÜ ERZURUMLUOGLU (Yozgat) — Ediyoruz 
Sayın Öaşkantm. 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor. 
Komisyonun iştirak ettiği, Cemal Aktaş ve arka

daşlarının önergesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Maddeyi değişik şekliyle oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Geçici Madde 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girme

sinden sonra, İçişleri Bakanlığınca veya valiliklerce da
ha önce incelenmiş dernek tüzüklerinden Demekler 
Kanununun bu Kanunda değiştirilen 4 ncü maddesi bi
rinci fıkrası son cümlesine veya 7 nci maddesi (b) ben
di hükmüne aykırı olan bir hüküm saptandığında bu 
aykırıhîkların ne olduğu dernek merkezinin bulunduğu 
il valiliğince derndk yönetim kuruluna yazı ile duyuru
lur. ve tüzükteki bu aykırılukların üç ay içinde gideril
mesi istenir. Bu süre içinde tüzüklerini yasaya uygun 
biçime getirmeyen derne'kler hakkında Dernekler Ka
nununun 9 ncu maddesi üçüncü fıkrası gereğince iş
lem yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Sayın Battal, buyu
runuz efendim, 

ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, 
madde hakkında (kanaatimiz olumlu. Ancak, 35 nci 
maddede CHP Grubunun muamelesi açıklanırken te
reddüt oldu. Bu çerçeve madde oylamasında söz hak
kımız olmadığına göre, bu madde içinde, bu maddey
le de irtibatım tespit ettiğimizden dolayı, 35 nci mad
de o önergeye göre, hatırladığımıza göre bu sadece 
1 nci bölümdeki (A). bendi halinde kaldı, diğer bent
ler çıkarıldı. 

Bu böyle oldu mu, olmadı mı? Bu hususu Genel 
Kurul da, bendeniz de anlayamadım; açıklamanızdan 
«olmadı» şeklinde anladım. Bu tereddüdün izalesi ba-
(kımındâû, biraz sonra oy 'kullanma olayında bu ge
çici 4 ncü madde ile ilgili olarak irtibatlı olduğundan 
dolayı da bu hususu arz ediyorum. Lütfedip tenvir 
buyurursanız teşdcJkür ederim, 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — (A) bendi ve diğer bentler var. 
Yalnız, (A) bendi değiştirildi, diğer bentler meri ka
nundaki şekliyle kaldı. 

Madde hakkında başka söz isteyen sayın üye?„ 
Yok. 
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Madde üzerinde verilmiş önerge de ydk. 
Geçici 4 ncü maddeyi okunan şekliyle oylarınıza 

sunuyorum : Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yapılan değişikliklerle birlikte yeni çerçeve 6 ncı 
maddeyi okutup, oyunuza sunacağım : 

Madde 6. 22 . 11 . 1972 gün ve 1630 saydı Der
nekler Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının 
son cümlesi, 4 ncü maddesinin birinci fıkrasmın son 
cümlesi, 7 nci maddesi (b) bendTı, 35 nci maddesinin 
I - a) bendi, 51 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve 63 
ncü maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilmiş, bu ka
nuna aşağıdaki eik madde ve geçici 4 ncü madde ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Çerçeve 6 ncı maddeyi değiştirilmiş 
bu şeTeiiyle... 

/, — İzmir Milletvekili Erol H. Yeşil pınar'm, Ta-
riş bağlı birlikleri ve iştiraklerinin 4 Ocak 1978 ile 
12 Kasım 1979 tarihleri arasında ilan ve reklam gider
lerine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Basol'un 
yazılı cevabı, (7/678) 

5. 12 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda'kü sorumun, Ticaret Bakanı Sayın Halil 

Başol tarafından, yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunu emir ve müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 

Erol Yeşilpmar 
tzmir Milletvekili 

HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Sayın Baş
kan, 35 nci maddenin (a) bendi değiştirilmiş, fakat di
ğer kısımları çıkartılmış denmedi. Şimdi okunurken 
söylüyorum; ama zatıâliniz söylediniz de, arkadaşı
mız çukurken söylemedi. 

BAŞKAN — Okunmuş efendim. 
HALÛK KARABÖRKLÜ (Bolu) — Teşekkür 

ederim. 
BAŞKAN — Çerçeve 6 ncı maddeyi değişik şek

liyle Yüce Heyetin oyuna sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Çerçeve 6 ncı madde de
ğişik şelkliyle kabul edilmiştir. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek ve 
gündemde yer alan diğer kanun tasarı ve tekliflerini 
sırasıyla görüşmek için 22.1.1980 Salı günü saat 15.00' 
de toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.08 

Son Ecevit Hükümetinin göreve geldiği 4 Ocak 
1978 tarihi ile, bu görevi Demirel Hükümetine dev
rettiği 12 Kasım 1979 tarihi arasında geçen zaman 
zarfmda; Tariş Genel Müdürlüğünün, bu Genel Mü
dürlük bünyesinde bulunan izmir pamuk, üzüm, incir 
ve zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri BirlMerinin 
ve bu Birliklere bağlı kooperatifler ile tüm işletme 
ünitelerinin ve ayrıca, Tarişin iştiraki durumunda olan 
Milli Aydın Bankası ile Aydın Tekstil Fabrikasının; 
Türkiye'de günlük, haftalık, oribeş günlük, aylık, üç ay
lık, altı aylık, senelik ve belirli günlerde gayrimunta-
zam olaraik yayımlanan dergi ve gazetelere vermiş ol
dukları ilan ve reklam giderleri, yayın organları iti
bariyle kaçar liradır? 

VI, — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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TC 
Ticaret Bakanlığı 

Teşkilatlandırma Genel Md. 16 . 1 . 1980 
Dosya No. : 15.7/309.1 

828 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10 . 12 . 1979 tarih ve 7/678-4148/25542 sayılı yazınız, 
izmir Milletvekili Erol Yeşilpınar'ın, Tariş ve Bağlı Kooperatifleri ile iştiraklerinin İlan ve reklam giderle

rine ilişkin 5.12.1979 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiştir. 
1. İzrrüir incir, üzüm, pamıik ve zeytinyağı tarım satış kooperatifleri birliklerinin; 
a) İlan Giderleri : 
1978 yılı sonu itibariyle 1 267 436,88 lira, 
1979 yılı içinde yapılan giderler 1 327 161,25 lira, olmak üzere toplam 2 594 598,13 liradır, 
b) Reklam Giderleri : 
1978 yılı sonu itibariyle 154 140,— lira, 
1979 yılı içinde yapılan giderler 727 289,— lira, olmak üzere toplam 881 429,— liradır. 
A) İlan giderlerinin yayın organlarına dağılışı : 
1978 yrlı sonu itibariyle, 

Yayın Organının Adı İlan Bedeli (TL.) 

Ekspres Gazetesi 23 116,16 
Millet Gazetesi 3 4$3,50 
Demokrat İzmir Gazetesi 126 582,40 
Hürriyet Gazetesi 83 136,— 
Milliyet Gazetesi 143 815,75 
Cumhuriyet Gazetesi 260 759,50 
Günaydın Gazetesi 196 903,12 
Yeni Asır Gazetesi 96 862,— 
Ticaret Gazetesi 171 232,— 
Hergün Gazetesi 11 999,20 
Tercüman Gazetesi 75 068,25 
Politika Gazetesi 16 800.— 
Son Havadis Gazatesi 3 600,— 
İstanbul Bayram Gazetesi 22 500,— 
Ankara Bayram Gazetesi 18 375,— 
İzmir Bayram Gazetesi 13 194,— 

Toplam 1 267 436,88 

— 807 — 



M. Meclisi B : 31 17 , 1 . 1980 O : 1 

1979 yılında yapılan giderlerin yayın organlarına dağılışa 

Yayın Organının Adı Reklam Bedeli (TL.) 

Cumhuriyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Demokrat İzmir Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Ticaret Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
Yeni Asır Gazetesi 
Tercüman Gazetesi 
Ege Ekonomi 
İzmir Bayram Gazetesi 

Toplanı 

B) Reiklam giderlerinin yayın organlanna dağılışı 
1978 yılı sonu itibariyle. 

Yankı Dergisi 
Tekelin Sesi 
Ulaştırima Okulu Andacı 
Ege Spor Dergisi 
Mülkiyeliler Birliği Dergisi 
izmir Dergisi 
Akdeniz ve Karadeniz Bölge Dergisi 
Efes 78 Gazetesi 
Türkiye Ödül Dergisi 
Şampiyon Göztepe Kitabı 
Umut Gazetesi 
Türküye İhracat Rehberi 
The Financiel Times 

225 272,25 
364 578,50 
9 690,— 
34 582,50 
134 695 — 
429 988,— 
97 610,— 
18 870,— 
4 500 — 
9 375,— 

1 327 161,25 

5 100 — 
3 000 — 
2 000,— 
2 500,— 
10 000 — 
2 000— 
2 000,— 

i 2 500 — 
2 500 — 
2 000— 

104,960,— 
15 000,— 

580,— 

Toplam 154 140, 

808 — 
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1979 yılı içinde yapılan reklamı giderleri. 

Yayın Organının Adı Reklam Bedeli (TL.) 

Zirai Mücadele Gazetesi 
Mülkiyeliler Birliği 
İzmir Dergisi 
Cumhuriyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
Karataş Lisesi Andacı 
Binicilikte Zafer Yolları Kitabı 
Kooperatif Dünyası 
Efes Festivali Gazetesi 
Gıda Fuarı El Kitabı 
The AH Street Journal 
Doğan Baibacan'ın Kitabı 
4 ncü Tarımsal Melcanizasyon Semi. Kitabı 
Hasan Tahsini Yaşatma Derneği Dergisi 
Her yönülye İzmir Kitabı 
Dünyanın Sesli İslimili Kitap 
Angola Türk Topluluğu Kitabı 
Türkişjh Export Bulletin 
Altay Gazetesi 

Toplam 

2 500 — 
10 000 — 
2 000— 

449 974 — 
92 240 — 
95 312,— 

1 000,— 
15 000,— 
18 000 — 
3 500 — 
3 000 — 
2 413,33 
2 000— 
5 000 — 

10 000 — 
5 000 — 
5 000 — 

100 — 
750 — 

4 500 — 

727 289,33 

1. 1978 ve 1979 yıllarında yapılan reklam giderlerinin yayın organlarının yayım şekline göre dağılımı 

Yayın Organının 
Yayım Şekli 

Günlük Gazete 
Haftalık Yayın 
Aylık Yayın 
Gayri Muayyen Yayın 
Kitap 

Toplam 

1978 Yılı 
Tutarı (TL.) 

105 540 — 
7 600 — 

15 000 — 
9 000 — 

17 000 — 

154 140 — 

1979 Yılı 
Tutarı (TL.) 

639 939,33 
4 500 — 

32 500 — 
17 250 — 
33 100 — 

727 289,33 

Genel Toplam 

745 479,33 
12 100,— 
47 500,— 
26 250,— 
50 100,— 

881 429,33 

2. Kooperatifler kanalı ile yapılan ilan giderleri 
1978 yılı sonu itibariyle. 

Cumhuriyet Gazetesi 
Ticaret Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Demdkrat İzmir Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
Ekspres Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 

Toplam 

— 809 

29 198,84 
22 863,15 
11 743,48 
17 587,83 

221,85 
3 840 — 

76,60 

85 531,75 
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1979 yılında yapılan ilan giderlerinin dağılışı. 

Yayın Organının Adı 

Hürriyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Ticaret Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Cumhuriyet Gazetesi 
Hüraydın Gazetesi 

"i* 
•'•'ü 

İlan Bedeli (TL.) 

12 821,19 
7 614,82 

11 367,72 
720 — 

1 326,31 
535,50 

Toplam 34 385,54 

3.: İplik Fabrikası kanalı ile yapılan neşriyat ve ilan giderleri toplamı 125 535,— lira olup, bu harca
maların aşağıda adları yazılı yayın organlarına yapıldığı tespit edilmiştir. 

Hürriyet Gazetesi 
Cumhuriyet Gazetesi 
Yeni Asır Gazetesi 
Demokrat izmir Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Sanayi Odası Dergi Kapağı 
Sanayi Odası îlanı 
İGEME Rehberi 
İlan Filmi 
Ticaret Gazetesi 

Toplam 

4. Tariş'in iştiraki durumunda bulunan Ayma Ltd. Şti. nin ilan giderleri toplamı 272 844,— lira olup, 
yayın organlarına dağılışı aşağıda belirtilen şekildedir, 

Milliyet Gazetesi 
Cumhuriyet Gazetesi 
Ankara Bayram Gazetesi 
tzmlir Bayram Gazetesi 
Bursa Bayram Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
Ekspres Gazetesi 
Ticaret Gazetesi 

Toplanı 

30 280 — 
14 950 — 
21 130 — 
5 520,— 

16 335 — 
14 360 — 
5 000 — 

15 000 — 
400 — 

2 560 — 

125 535 — 

67 878 — 
31 779,— 
31 725 — 
15 862,50 
35 100 — 
6 493,50 

62 748,— 
1 188 — 

20 070 — 

272 844 — 

— 810 — 
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5. Milli Aydın Bankası Genel Müdürlüğünce yapılan reklam ve ilan giderleri aşağıda gösterilmiştir. 

TL. 

1978 yıl sonu kalanı 
1979 yılı içinde yapılan gider 

35 
43 

78 

240 — 
260 — 

500 — 
89 015,25 
119 651,67 

Gazete ve mecmua reklamları toplamı 
1978 yılı sonu kalanı 
1979 yılı içinde yapılan gider 

İlan masrafları Toplamı 208 666,92 

Toplam 287 166,92 liralık reklam ve ilan giderinin yayın organlarına dağılışı şu şekildedir. 

Günlük Gazeteler Bedel (TL.) 

Cumhuriyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Yeni Asır Gazetesi 

Demokrat İzmir Gazetesi 
Ticaret Sicil Gazetesi 
Işıik Reklam Yoluyla (Cumhuriyet, Milliyet, 
Yeni Asır, Tercü'man, Hürriyet Gazetelerine) 
Müştereken 

Toplam 

Mahalli Gazeteler 

Hüraydın Gazetesi 
Ses Gazetesi 
Son Söz Gazetesi 

Efes Festival Gazetesi 
İşık Re'klaım Afiş Bedeli 
Yeni Yıl Tebrik Bedeli 
Sivil Savunma Kitabına Reklam 

107 775 — 
20 088 — 
15 990,— 
26 540 — 
4 996— 

76 

251 

327,92 

716,92 

2 
2 
1 

500 — 
250 — 
500 — 

Toplam 6 250, 

Gayri Muayyen Zamanlarda Bedel (TL.) 

6 700 — 
20 000 — 
2 000 — 
500,— 

Toplam 29 200,— 

— 811 — 
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6. Aydın Tekstil Fabrikası A.Ş. nin Neşriyat, ilan ve reklam masrafları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

TL. 

1978 yılı itibariyle 
1979 yılı içinde yapılan gider 

1 232 407,50 
926 638,17 

Toplam . 2 159 045,67 

Fabrikanın yapmış bulunduğu giderlerin yayın organlarına dağılışı şu şekildedir. 

Yayın Organı 

TRT ile yapılan reklam 
Günlük Gazeteler 

Demokrat tzmir Gazetesi 
Cumhuriyet Gazetesi 
Milliyet Gazetesi 
Hürriyet Gazetesi 
Ticaret Gazetesi 
Yeni Asır Gazetesi 
Günaydın Gazetesi 
Ticaret Sicil Gazetesi 

Mahalli Gazeteler 

Kıroba Gazetesi 
Hüraydın Gazetesi 
Ses Gazetesi 

Gayri Muayyen Zamanlarda 

Tabipler Odası Dergisi 
İhracatçılar Dergisi 
Turizm ve Otelcilik Dergisi 

Kuruluşlara Verilen Reklamlar 

Aydın Belediyesi Sesli Yayın 
Aydın Spor Formalarına Reklam 
Tekstil Fakültesine 
Stadyum Reklatnı 

Bedeli 
(TL.) 

3 720 — 
176 412 — 
32 245— 
30 244 — 

7 102 — 
.2 400— 
2 000 — 
2 463,— 

Toplam Bedeli 
(TL.) 

1 198 350,— 
256 586,— 

12 970, 
8 810, 
5 750,-

1 000,-
1 000,-

10 000,-

740, 
30 003, 
2 500, 
3 500, 

27 530,— 

12 000, 

37 490,— 

137 025,50 

— 812 — 
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Işık Reklam (Cumhuriyet), Milliyet, Yeni 
Asır, Tercüman, Hürriyet Gazetelerine müş
tereken verilen 
Efe Reklam 
Vitrin Tanzimi 

Yayın Evleri 

Yazman Yayın Evi 
Sair 

Cep Defteri 
İlan Giderleri 
Eşantiyon Kalemler 
Metal Anahtarlık 

Genel Toplam 

156 065,50 
10 960,— 

5 000 — 

150 000,— 
53 296,67 
99 450,— 
181 117,50 

1 200,— 

5 000,— 

483 864,17 

2 159 045,67 

Yukarıda dökümleri verildiği üzere Tariş, bağlı Kooperatifleri ve işletmeleri ile Milli Aydın Ban'kası A.Ş„ 
ve Aydın Tekstil Fabrikası A.Ş. tarafından 1978 ve 1979 yılları içerisinde yapılan reklam ve ilan giderleri 
toplamı 6 440 536,01 lira olarak belirlenmiştir. ^ 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

-- 813 — 





Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

31 NCİ BİRLEŞİM 

17 . 1 . 1980 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL1 KURULA SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE VER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 
1, — Komisyonlarda açık buJunan üyeliklere se

çim. 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VB MECLÎS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAÎRi ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 

1. — Nakdi Tazminat Kanunu Tasarısı üe An
kara, MüetvekÜ Semih Eryıldız'ın Nakdi Tazminat 
Kanunu Teklifi ve MMli Eğitim, Milli Savunma, İç
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/27, 2/164) 
(S. Sayföı : 369) (Dağıtma tarifti : 1 3 . 6 . 1979) 

X 2 . — Jandarma Genel KomutanlığaiMi yeni
den tegkilaJtîanınası modern sfah, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyla İçleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçioi yüklenmele
re girişme yetekM verilmesi hakkındaki 1632 sayılı 
Kanunun 1, 2 ve 5 nci miaddderinin değişMmesine 
ilişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan komisyon
ları raporları. (1/168) (S. Sayısı : 262) (Dağıtma ta
rihi: 26 . 12. 1978) 

3 . - 9 2 6 sayılı Türk Şiardı Kuvveden Personel 
Kanununa 1 ek geçici madde eklenmesine ilişkin 
Kamm Tasarısı ile Konya Milletvekili Şener Battal' 
m, subay, astsubay ve askeri memurlara bir üst de
rece verilebilmesi için 926 saydı Türk Silahlı Kuv
vetleri Kanununa ek geçici roajdldeİer ektentnesti hak-

kırkla Kanun Tekfofi ve Sı/vaıs Miletvefciii Azimet 
RöyJüoğlu'nıun, 2182 sayılı Yasaya bk ek madde ek-
lenımestime alt Yasa önerisi ve Milli Savunma ve Plan 
komisyonları raporları. (1/292, 2/699, 2/784) (S. Sa
yısı : 371) (Dağıtoa tarihi: 15 . 6 .1979) 

4. — Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetleri
ne ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Bunlara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları ra
porları. (1/203) (S. Sayısı : 375) (Dağıltma tarihi : 
23 . 10 . 1979) 

5 . - 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silah
lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 ncü maddesinin 
(a) bendine bir fıkra eklenmesine ilişkin Kanun tasarı
sı ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 
47 noi maddesinin ikinci fıkrasının değiştirilmesine iliş
kin Kanun Tasarısı ve M ü Savunma Komisyonu Ra
poru. (1/348, İ/354) (M. Meclisi S. Sayısı : 378) (Da
ğıtma tarihi: 10... 1 . 1980) 

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

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

8. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfü Erzurum-
hıoğlu'nun, 1512 Sayılı Noterlik Kanunuaun 112 nci 
Maddesinin son fıkrasının değiştirilmesine ve bu ka« 
nuna bir ek geçici madde eklenmesine ilişkin kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/758) (Sâ 

Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi : 16 s 5 . 1979) 
9. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 

Geçici Üç Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Ta-



sarısı ve Milli Savunma ve Plan komisyonları rapor
ları. (1/1170) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
12.6.1979) 

10. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu ile 
Ankara Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 5.1.1961 ta
rihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
5 noi maddesine bir fılkra eklenmesi hakkında Ka
nun Teklifi ve Dışişleri ve Milli Eğitim komisyonları 
raporları. (2/394) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 
1 8 , 5 . 1978) 

11. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy'un, 
2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri Derleme Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Mili Eğitim Komisyonu Raporu. 
(2/672) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi : 30.4.1979) 

12. — İsparta İM Yayla Mahallesi, Haine 131, Cilt 
7/2, Sayfa 3 8'de kayıtlı Osman oğlu Zeüha'dan olma 
21 . 3 . 1942 doğumlu Ahmet Mehmet Uluğbay (Ulu-
bay)'ın ölüm cezasının yerine getirilmesine daiir Baş
bakanlık tezkeresi! ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/86) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 14 , 2 . 1978) 

13. — Yalvaç İlçesi, Debbağlar Mahallesi, Hane 
21'de nüfusa kayıtlı Ramazan oğlu, Emine'den doğma 
1 . 2 . 1956 doğumlu Hüseyin Cayh'nın, ölüm cezası
nın yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/85) (S. Sayısı: 13) (Da
ğıtma tarihi: 14,2.1978) 

14. — Malatya, Merkez İlçesi, İsmetliye Mahallesi, 
Hane 122/94, Cilt 18, Sayfa 82'dte kayıtlı Haeıbefcir 
oğlu, Emine'den doğma 1939 doğumlu Muzaffer öner' 
in, TCK'nun 450/4 - 5 maddesi uyarınca ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/87) (S. Sayısı: 14) 
(Dağıtma tarihi : 14.2.1978) 

15. — Hendek (İlçesii, Aşağıçalıcıa Köyü, Haine 13, 
Cilt 8, Sayfa 131'de kayıtlı Mehmet Emin oğlu, Ayş» 
Şerif e'den olma 25 . 10 . 1945 doğumlu Sabri Alay 
hakkında TCK'nun 450/3, 4 ncü maddesi uyarınca 
ölüm oezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/88) (S. Sa
yısı: 15) (Dağıtma tarihi : 14 , 2 . 1978) 

16. — Dunsunbey İlçesi, Naipler Köyü, Hane Î5'te 
kayıtlı Yusuf oğlu, Şakibeiden olma 25.1.1947 doğum
lu Adem Özkan'ın, ölüm cezasının yerine getirıilme-

(X) Açık oylamaya tabi işler* 

2 — 

sine dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo» 
nu Raporu. (3/89) (S. Sayısı : 16) (Dağıtma tarihi : 
14 ,2 .1978) 

17. — Korkuteli İlçesi, Yazar Köyü, Hane 92, Cilt 
5703, Sayfa 34*te kayıtlı İsmail oğlu, DüriyeMen ol
ma, Ağustos 1951 doğumlu Osman DemSroğlu'nun 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/205) (S. 
Sayısı: 17) (Dağıtma tarihi: 1 4 . 2 , 1978) 

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

19. — C Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarabra-
himoğlu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun ge
çici 17 Jici maddesinin son fıkrasının kaldırılmasına 
ve geçıioi l/A frkrasmın (a) bendinin tadiline ilişkin 
kanun teklifi, Konya Milletvekili Şener BattaFın, 1136 
sayıüı Kanunun geçici 17 noi maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Sivas MiietVekİls 
Azimet Köylüoğlu'bun, 1136 sayılı Avukatlık Yasa
sının geçici 17 noi maddesinin 1238 sayılı Yasa ile 
değişik son fıkrasmın kaldırılmasına dair yasa öne
risi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/315, 2/289, 
2/334) (S. Sayısı: 49) (Dağıtma tarihi: 28 . 2 . 1978) 

20. — 1086 sayılı Hukuk UsuM Muhakemeleri Ka
nununun 110 nou maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun teklifinin reddine dair C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi: 2/359; C. Senatosu: 2/81) (M. Meclisi 
S. Sayısı: 50; C. Senatosu S. Sayısı: 482) (Dağıt
ma tarihi: 28.2.1978) 

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

22. — 6972 sayıh Korunmaya 'Muhtaç Çocuklar 
Hakkındaki Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilme
si hakkındaki kanun teklifinin reddîine dair C. Sena-



tosu Başkanlığı tezkeresi ve M. Meclisi Adalet Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/363; C. Senatosu : 
2/118) (M. Meclisi S. Sayısı : 52; C Senatosu S Sa
yısı : 699 ve 699'a birinci ek) (Dağıtma tarihi : 
28 . 2 .1978) 

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

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

25. — Sivas Milletvekili Azimet ıKöylüoğlu'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) 

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

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

28. — 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 içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi. (2/262) (S. Sayısı : 67) 
(Dağıtma tarihi: 30 . 3.. 1978) 

29. — Çalışma eski Bakanı Ali Rıza Uzuner'in, 
DMekçe 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 üe C. Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince Kararın Genel Kuruldia görüşülmesine dair 
Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 
5/6; C, Senatosu: 4/168) (M. Meclisi S. Sayısı : 69; 

C. Senatosu S. Sayısı: 378, 378'e 1 ve 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 7 .4.1978) 

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

31. — Milli Savunma eski Bakanı llhıamd San-
car'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e ait Karann tat
bik edilemeyeceğine dair yazısı ile C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve 140 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince Kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair Dilekçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mecli
si : 5/9; C. Senatosu 4/166) (M. Meclisi S. Sayısı : 
76; C. Senatosu S. Sayısı : 379, 379'a 1 ve 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 24 . 4 . 1978) 

32. — 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 Ka
nun Teklifi ve Konya Milletvekili Şener Battal'ın ay
nı Kanunun 426 ve 428 nci maddelerinin değiştiril
mesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/293, 2/291) (S. Sayısı : 79) (Dağıtma ta
rihi : 25 . 4 . 1978) 

33. — Nud Sayın'ın, Özel Affına Dair Kanun 
Teklifinin Millet Meclisince reddedilen metni hak
kında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senato
sunca kabul edilen metne dair M. Meclisi Adalet 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 2/348; G. Senatosu : 
2/127) (M. Meclisi S. Sayısı : 7'ye 1 nci ek; C. Se
natosu S. Sayısı : 765) (Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1978) 

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

35. — C. Senatosu Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi Hüsamettin Çelebi'nin 1 . 3 . 1926 tarih ve 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesine bir 
fıkra eklenmesine ilişkin Kanun Teklifi ve Adalet 



Komisyonu Raporu. (2/287) (S. Sayısı : 112) (Dağıt
ma tarihi : 7 . 6 . 1978) 

36. — Tokat - Merfkez tlçeısi Sof yon Mahallesi 
Hane : 103, Cilt : 2-A, Sayfa : 119'da kayıtlı Meh
met oğlu Meliha'dan olma ve 25 . 9 . 1957 doğumlu 
Ednan Kavaklı'nın, Türk Ceza Kanununun 450/9 ncu 
maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/316) (S. Sayısı : 113) (Dağıtma tarihi : 
1,6. 1978) 

37. — Ali Ulusoy'un, Özel Affına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/138) (S. Sa
yısı : 119) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1978) 

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

39. — VeM oğlu 1955 doğumlu Baki Güneş'in, özel 
affına dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (1/129) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi : 
14 , 6 . 1978) 

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

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

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

43. — iBuırsa Milletvekilli Kasım Önadım'ın, 
15 Mayıs 1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Komisyonu Raporu. (2/399) (S. Sayısı : 128) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1978) 

44. — C. Senatosu Nevşehir Üyesi Ragıp Ünıer 
ve Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı ile Ankara 
Milletvekili Semih Eryıldız'ın, 1580 sayılı Belediye 
Kanununa bazı maddeler eklenmesine dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/227) (S. Sa
yısı : 130) (Dağıtma tarihi : 19 ._ 6 . 1978) 
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i 45. — Sivas Milletvekili Azimet Köylüoğlu'nun, 
I 20 . 4 . 1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
I Usulü Kanununda değişiklik yapılması hakkında Ka-
I nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. (2y'330) (S. 

Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 27 . 6 t 1978) . 

I 46. — Urfa Milletvekili Necmettin Cevheri'nin, 
I Yusuf Kemal Yaşar'ın özel affına dair Kanun Teklifi 
I ve Adalet Komisyonu Raporu. (2/593) (S. Sayısı : 
I 138) (Dağıtma tarihi : 26 . 6 . 1978) 

I 47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 6 
I arkadaşının, Türk vatandaşlığı hakkındaki 403 sa-
I yılı Kanuna ek Kanun Teklifi ve Dışişleri ve İçişleri 

komisyonları raporları. (2/397) (S. Sayısı : 139) (Da
ğıtma tarihi : 27 . 6 . 1978) 

I 48. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, limıar 
I affı Kanun Teklifi ve İçişleri ve Bayındırlık, İmar, 
I Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları. (2/225) 

(S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi : 20 . 9 . 1978) 

I 49. — İzmir - Tire ilçesi, Derebaşı köyünde, Hane 
I 32, Cilt 44, Sayfa 33'te kayıtlı İsmail oğlu Düriye'den 
I olma 2 . 6 . 1945 doğumlu Halil (Fevzi) Uyguntürk' 

ün, TCK'nun 450/8, 6136 sayılı Kanunun 13, TCK' 
I nun 74, 75 nci maddeleri uyarınca idam cezasıyla 
I mahkûmiyetine ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Ada

let Komisyonu Raporu. (3/457), (S. Sayısı : 260) (Da
ğıtma tarihi : 26 . 12 . 1978) 

I 50. — Adam öldürme suçundan sanık, Balıkesir 
İli, Yakup Köyü, Hane 94, Cilt 25/1, Sayfa 118'de 
Kayıtlı Hüseyin Oğlu Hanife'den Doğma 3 . 3 . 1956 

I Doğumlu Sahabettin Ovalı'nın TCK'nun 450/4-10 
I maddesi uyarınca idam cezasıyla mahkûmiyetine 
I ilişkin Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
I Raporu. (3/416) (S. Sayısı : 261) (Dağıtma tarihi : 

27 . 12 . 1978) ' 

I 51.-— İmar ve İskân Bakanlığı Kuruluş ve Vazi-
I feleri Hakkında 7116 sayılı Kanunun 15 nci maddesi-
I nin değiştirilmesine dair Kanun Tasarısı ve Bayındır

lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu, 
(1/159) (S, Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 5.141979) 

I 52. — Ankara MiMetvekii Keman Durukan'ın, 
I 1475 sayılı İş Kanununun 1927 sayılı Kanunla Değiş-
I tirilmiş 14 ncü Maddesinin İki Fıkrasının Değiştiril

mesine Dair Kanun Teklifi. (2/514) (İçtüzüğün 38 nci 
I maddesi uyarınca gündeme alınmıştır.) (S. Sayısı : 
I 269) (Dağıtma tarihi: 5.U979) 
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53. — Ankara Milletvekilli Mustafa Başoğlu'nun, 
1475 sayılı tş Kanununun Bazı Maddeleri ile 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 25 noi Maddesinin 7 nci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/519) (S, Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 
10,1,1979) ' 

54. — Karadeniz Teknik Üniversitesi Adıyla 
Trabzon'da Bir Üniversite Kurulmasına İlişkin 6594 
sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifinin Millet Meclisince kabul edilen metni 
ile C. Senatosunca reddedildiğine dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Millet Meclisi Milli Eğitim 
Komisyonu Raporu. (Ms Meclisi : 2/141; C. Sena
tosu : 2/138) (Mi Meclisi S, Sayısı : 55'e 1 nci ek; 
Cj Senatosu S, Sayısı : 812) (Dağıtma tarihi : 
5,2.1979) 

55. — Türkiye'de Tüketilen Sivil Akaryakıt ve Do
ğal Gazların Boru Hatları ile Taşınması, Depolanma
sı ve Dağıtılmasına Ait Tesislerin İhale Esasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
ve Plan ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
komisyonları raporları. (1/121) (S. Sayısı : 274) (Da
ğıtma tarihi : 5,2.1979) 

56. — Trabzon Milletvekili Adtil Aılii Önel ile 
Zonguldak Milletvekili Gültekin Kızılışık'ın, 15,5.1974 
tarih ve 1803 sayılı Cumhuriyetin 50 nci Yılı Nede
niyle Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanu
nun 15 nci Maddesinin (B) Bendinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Milli Savunma ve Ada
let komisyonları raporları, (2/594) (S. Sayısı : 280) 
(Dağıtma tarihi : 8,2,1979) 

57. — Kastamonu Milletvekili Sabiti Tığlı ve İs
tanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu ile Abdullah 
Tomba'mn İstanbul'da Metro İnşasının ve İşletme
sinin Finansmanına İlişkin Kanun Teklifi, (2/216) 
(İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alın
mıştır.) (S, Sayısı : 281) (Dağıtma tarihi : 8.2,1979) 

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

59. — Bursa Milletvekili eslfci Mili Savunmıa Ba
kam Hasan Esat Işık'ın, Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 12 , 7 , 1979 gün ve 49 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 31 . 3 . 1979 günlü ve 
5795 sayıh Profesör Doktor Yusuf Yazıcı'ya ait Ka
rarının tatbik edilmeyeceğine dair yazısı ile C, Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve 140 sayıh Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu Ra
poru, (M. Meclisi : 5/33; C. Senatosu : 4/440) (M, 
Meclisi S. Sayısı : 334; C. Senatosu S. Sayısı : 777 
ve 777'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi ; 10,4.1979) 

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

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

62. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çtiilıesiz'in, 
Giresun Milletvekili Nizamettin Erkmen ile 15 arka
daşının, Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ile 3 arkada
şının, Fındık Tarımı Hakkında Kanun teklifleri ve 
Adalet, Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret, Tarım, Orman 
ve Köy İşleri komisyonları raporları. (2/294, 2/208, 
2/217) (S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi : 18,5,1979) 

63. — Rize Milletvekili Sami 'Kumlbasıar ile Yıl
maz Balta'nın, Divanbakırh Gemisi Mürettebatının 
Özel Affına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raponii (2/655) (S, Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
24 , 5 . 1979) 

X 64. — Türikiye CumhuriyetiHükümeti ile Sov 
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Ara^ 
sında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum-* 
huriyetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sa
hanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşmanın OL. y-
lanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasa-! 
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/184) (S,'Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 4,6.1979' 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 



X 65. — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Eki Proto
kol ile Sözleşmenin Yürütümü ile ilgili idari Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı 
Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/242) (S. Sayısı : 359) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 6 , 1979) 

X 66. — Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal iş
ler ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/248) (S. 
Sayısı : 36Q) (Dağıtma tarihi : 4 , 6 . 1979) 

67. — 1587 sayılı Nüfus Kanununun 15 nci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve içişleri Ko
misyonu Raporu. (1/282) (S, Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 4 , 6 . 1979) 

68. — Zonguldak MiMetvelkil Abdulimuıt-tıalip Gül 
ve 2 arkadaşının, Ibrahimoğlu Cemal Alemdar'ın Af
fı için Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(2/743) (S, Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi : 12.6.1979) 

69. — Osman Kızıikuyu'nun Özel Affına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu. 
1(1/286) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 1-2.6.1979) 

70. — C. Senatosu Adana Üyesi Kemâl Sarıibra-
himıoğJıu'nun, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bazı maddeler ek-
lenımesine dair Kamun Teklifi ile Nevşehir Mdletiv©-
kil İbrahim Etlhem Boz'un, İIİ36 sayılı Avukatlık 
Kanununa 2 madde eklenmesine dair Kanun Teklifi 
ve içişleri, Sağlık ve Sosyal işler ve Adalet komis
yonla»! raporları. (2/513, 2/053) (S. Sayısı : 367) (Da
ğıtma tarihi: 15,6.1979) 

71. — Anayasanın 93 ncü maddesi gereğince, Cuım-
hurlbaşkanınca bir daha görüşülknıek üzere geri gön
derilen Dilaıver Göçemen (Göçmen)in Özel Affı 
Halkkında 2232 numaralı Kanun Be Geri Gönderme 

Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu. (1/296) 
(S. Sayısı : 372) (Dağıtma tarihi : 1 9 . 6 . 1979) 

72. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 10 ar
kadaşının, 2739 sayılı Ulusal Bayramlar ve Genel 
Tatiller hakkındaki Kanunun 2 noi madldesinlin de
ğiştirilmesine ve 9 . 4 . 1963 tarih ve 221 sayılı Kat 
nunun yürlürlülkten kaldırılmasına ilişiklin Kanun Tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu. (2/764) (S. Sayı
sı : 373) (Dağıtma tarihi : 20 . 6 . 1979) 

73. — Aydın Milletvekili Selamıi Gürgüç ve Gire
sun Milletvekili H. Vamık Teklinin, 657 sayılı Dev
let Meteorları Kanununun 48 nci maddesinin 5 nci 
fıkrasının değiştiri'limesine dair Kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu. (2/632) (S. Sayısı : 374) (Da
ğıtma tarihi: 27 .6 . 1979) 

X 74. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yu
nanistan Krallık Hükümeti arasında «TrakyaMa ve 
Meriç Nehrinin Denize Döküldüğü Bölgede Huduifc 
Olaylarının Önlenmesi ve Halli hakkında Anlaşma» 
ile Trakya hududumda ve Mıeriiç Nehrinin Denize 
Döküldüğü Böligede Hudut işaretlerinin Muhafaza
sı, Kontrolü, Bakımı, Onarımı ve İhyası hakkında 
Protokolün onaylanmasının. uygun bulunduğuna iliş
kin Kanun Tasarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyon
ları raporları. (1/185) (S. Sayısı : 357) (Dağıtma ta
rihi : 28 . 6 . 1979) 

75. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 
40 nci Maddesinin (Ç) Fıkrasının (1) Sayılı Bendinin 
(5 ve 6) Sıra Sayısında Belirtilen Yaş Sınırlarının 
Değiştirilmesine ve Bir Ek Geçici Madde Eklenmesin* 
İlişkin Kanun Tasarısı ve Milli Savunma ve Plan ko
misyonları raporları. (1/243) (S. Sayısı : 377) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 12 .1979) 

76. — 17 . 7 . 1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek 
Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun Değişik 2 noi Maddesinin ikinci Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve 
Milli Savunma Komisyonu Raporu. (1/353) (S. Sayı
sı : 379) (Dağıtma tarihi : 10 . 1 . 1980) 

(X) Açık oylamaya tabi işler,, 
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