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132 nci Birleşim (Olağanüstü) 

14.9 . 1976 Salı 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 
I. — Gelen kâğıtlar 535:537 

II. — Yoklama 538 

III. — Başkanlığın Genel Kurula sunuşları 538 

A) Tezkereler ve önergeler 538:557 

1. — A. P. Grupu Başkanvekili Oğuz Ay-
gün ile M. S. P. Grupu Başkanvekili Şevket 
Kazan ve 142 milletvekilinin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kurluuş ve Yargılama Usul
leri hakkındaki kanun tekliflerini görüşmek için 
olağanüstü toplantı önergesi. (4/181) 538:540 

2. — A. P. Grup Başkanvekilleri Oğuz Ay-
gün ile îlhami Ertem'in, «Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri hakkındaki kanun teklifi» nin, İçtüzüğün 
38 nci maddesine göre doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/644, 4/182) 557 

3. — M. S. P. Grup Başkanvekili Şevket 
Kazan'ın, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri hak
kındaki kanun teklifi» nin, içtüzüğün 38 nci 
maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
alınmasına dair önergesi. (2/640) " 557:573 

Sayfa 
IV. — Usul hakkında görüşmeler 540 

1. — Yapılan olağanüstü çağrının, Anayasa 
ve içtüzüğe aykırı biçimde yapıldığı gerekçesiy
le Başbakanlıkça çağrının işleme konulup ko
nulamayacağı hakkında. 540:551 

2. — içtüzüğün 38 nci maddesine göre ve
rilmiş önergelerden birinin kabul edilmesi ha
linde diğerinin işleme konulup konulamayaca
ğı hakkında. 551:557 

V. — Sorular ve cevapları 573 

A) Yazılı sorular ve cevapları 573 

1. —' istanbul Milletvekili îlhami Sancar'ın, 
Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan Batı Al
manya Başbakanının sözlerine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Dışişleri 
Bakan Vekili Devlet Bakanı Seyfi Öztürk'un 
yazılı cevabı. (7/1269) 573:574 

2. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 
in, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Paris Turizm 
Müşavirliğinin bastırdığı dokümanlara ilişkin 
sorusu ve Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağla-
yangil'in, yazılı cevabı. (7/1273) 575 
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Sayfa 
3. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er-

dem'in, Yusufeli ilçesine gönderilen tabip ve 
sağlık personelinin durumuna ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir' 
in, yazılı cevabı. (7/1274) 575:577 

4. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun, Afyon - Çay ilçesi Pazarağaç köyü hal
kından Devlet Su İşlerinin sulama parası al
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Salâhattin Kılıç'ın yazılı 
cevabı. (7/1277) 577:578 

5. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 
in, Türk Hava Yolları Londar Bürosuna atanan 
bir memureye ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Lütfî Tokoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1278) 578:579 

6. — Konya Milletvekiil Faruk Sükan'ın, 
1975 - 1976 yıllarında faaliyetlerini durduran 
işyeri ve sanayi işletmelerine ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı. (7/1279) 579:581 

7. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, 
Sarı Basın Kartı taşıyanlara ilişkin sorusu ve 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfî Tokoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1281) 581 

8. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, 
Kars İlinde jandarmanın tutumuna ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan , adına içişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1284) 582:583 

9. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, 
Türkiye Garanti Bankası Ankar Merkez Şube
sinden yasalara aykırıı olarak kredi verildiği 
yolundaki iddialara ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. 
(7/1285) 583 

10. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
Kütahya - Simav ilçesinde tütün ekimine izin 
verilip verilemeyeceğine ilşkin sorusu ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı 
cevabı. (7/1287) 583:584 

11. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
halkın kömür alırken uğradığı zorluklara karşı 
alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın ya
zılı cevabı. (7/1289) 584:586 

Sayfa 
12. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 

in, TIR araçları kararnamesinin İran lehine de
ğiştirilmesinin nedenlerine ilişkin sorusu ve Dış
işleri Bakanı İhsan Sabrı Çağlayangil'in yazı
lı cevabı. (7/1290) 586:587 

13. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil' 
in, Karayollarından geçen TIR araçlarının ül
kelere göre sayısı ile bu araçların karayolları-
mıza yüklediği masraflara ilişkin sorusu ve Ba
yındırlık Bakam Fehim Adak'ın yazılı cevabı. 
(7/1291) 587:593 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Elmalı ilçesi arazisinin tütün ekimine müsait 
olup olmadığına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık ve Gümrük ve Tekel Bakanlarından 
sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öz
trak'ın yazılı cevabı. (7/1293) 594 

15. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun, Afyon - Dazkırı - Çevlik köyünün elekt
rik, içmesuyu ve okul ihtiyacına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Köy İşleri 
Bakanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1295) 594:595 

16. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun, Afyon - Bolvadin ilçesinde kurulması ka
bul edilen Alkaloid fabrikasına ilişkin sorusu 
ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kor
kut Özal'ın yazılı cevabı. (7/1296) 595:596 

17. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Trafik kazalarının önlenmesinde ve şoför ehli
yeti verilmesinde alınacak yasal tedbirlere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına İç
işleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ceva
bı. (7/1297) 596:597 

18. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Se-
vilgen'in, Yargıtay Başsavcısına ve yayınladığı 
genelgeye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başba
kan adına Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1299) ' 597:599 

19. — Bingöl Milletvekili H. Celâlettin Ez-
man'ın, Kiğı - Yedisu yolunun yapımına ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın 
yazılı cevabı. (7/1300) 599 

20. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, İs
tanbul Barosuna kayıtlı bir avukata polis tara
fından işkence edildiği iddiasına ilişkin sorusu 
ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/1301) 600:601 

— 532 — 
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Sayfa 
21. —• İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, 

bazı Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 30 Haziran 
1976 tarihi itibariyle ithal işlemlerine ilişkin so
rusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülke
rim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1305) 601:602 

22. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, 
Marmaris - Rodos arasında Türk bandıralı ge
milerin sefer yapmalarının sağlanmasına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı. (7/1308) 602 

23. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, 
malî mesuliyet sigortası tarifelerinin bugünün 
koşullarına uygun olarak düzenlenmesine iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk' 
ün yazılı cevabı. (7/1309) 603 

24. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya-
oğlu'nun, Porsuk Çayına zararlı artıklarını dö
ken sanayi kuruluşlarına ilişkin sorusu ve Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal' 
in cevabı. (7/1311) 604:605 

25. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhya-
oğlu'nun, bazı yurttaşların PTT şubelerine mü
racaat ederek radyo ve televizyonlarını mühür
lettirdikleri iddiasına ilişkin Başbakandan soru
su ve Başbakan adına Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/1312) 605:606 

26. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, 
teşvik belgesi ve vergi iadesi alan kişi ve firma
larla pasaport verilmeyen kişilere ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Ticaret Ba
kam Halil Başol ile İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevapları. (7/1314) 606:608 

27. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan'ın, Tekirdağ - Saray ilçesinde bir tiyatro 
oyununun sahnelenmesinin bazı kişilerce önlen
mesi olayına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1315) 608:609 

28. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
Hakkâri - Şemdinli ilçesinde bir vatandaşın 
jandarma erleri tarafından gece açılan ateşle 
öldürüldüğü iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(V1 3 1?) 609:610 

29. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlçin'in, 
kaçakçılığın önlenmesi amacıyle çıkarılan 1Q sa
yılı genelgenin uygulanış şekline ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına İçişleri Ba
kam Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1318) 610: 

Sayfa 
30. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy' 

un, Hükümetçe kararlaştırılan büyük yatırımla
ra ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1320) 611:613 

31. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy' 
un, Kırşehir - Çiçekdağı ilçesi hudutları içeri
sinde bulunan arkeolojik saha üzerinde yapılan 
inşaatlara ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı Rıf-
kı Danışman'ın yazılı cevabı. (7/1321) 613:614 

32. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy' 
un, Kırşehir ili ilçe ve köyleri enerji nakil hattı 
inşaatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/1322) 614:615 

33. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 
1976 yılında Nevşehir ilinde yapılacak yollara 
ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim 
Adak'ın yazılı cevabı. (7/1323) 615:617 

34. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü' 
in, Franfurt Fatih Camii İmamına ilişkin soru
su ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun ya
zılı cevabı, (7/1325) 618:619 

35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa Tapu Dairesinin mülkiyetine ve kira 
bedeline ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mus
tafa Kemal Erkovan'ın yazılı cevabı. (7/1327) 619 

36. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesin
den re'sen emekli edilen işçilere ilişkin sorusu 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1329) 619:621 

37. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Tarım Satış' Kooperatiflerinin, Son Havadis Ga
zetesine abone olması ile ilgili genelgeye ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı 
cevabı. (7/1330) 621:622 

38. _ Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Aydın'da bekçi tarafından öldürülen bir öğren
ciye ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1331) 622:623 

39. _ Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, 
KÖY - KOP'ça Romanya'dan getirilen traktör
lerin dağıtımına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın yazılı 

1 cevabı. (7/1334) 623:624 
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Sayfa 
40. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 

trafik kontrollerinin etkin bir şekilde yapılma
masının nedenlerine ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1335) 624:625 

41; — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu' 
nun, Afyon - Dazkırı -. Sarıkavak köyü içme-
suyuna ilişkin sorusu ve Köy işleri Bakanı Ve
fa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1337) 625:626 

42. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ordu ili ve bazı ilçelerinde yapılan Fındık Ta
rım Satış Kooperatiflerindeki seçim sonuçları
nın onaylanmama nedenlerine ilişkin sorusu ve 
Ticaret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. 
(7/1340) 626:627 

43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Ünye Limanı yatırım projesine ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı ce
vabı. (7/1341) 628 

44. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahra-
man'ın, Tekirdağ -. Hayrabolu ilçesinde görevli 
emniyet mensuplarının tutum ve davranışlarına 
ilişkin sorusu ve içişleri Bakam Oğuzhan Asil
türk'ün yazılı cevabı. (7/1342) 628:629 

45. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Cele-
bi'nin, Muş iline bağlı ilçelerde görev yapan 
Sağlık Savaş Memurlarına araç tahsisine ilişkin 
sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ke
mal Demir'in yazılı cevabı. (7/1344) 629:630 

46. — Konya Milletvekili Muzaffer Demir-
taş'ın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöneticilerine 
ve bazı öğretim üyelerine ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1345) 630:631 

47. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saru-
han'ın, Sümerbank Genel Müdürlüğüne alınan 

+mm 

Sayfa 
memurlara ilişkin sorusu ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı ceva
bı. (7/1346) 631:632 

48. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saru-
han'ın, Bakanlığa bağlı hastanelerde açık bulu
nan dahiliye mütehassısı kadrolarına tayin edi
len doktorlar ile istanbul Vakıf Guraba Hasta
nesinde görevli bir doktora ilişkin sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir' 
in yazılı cevabı. (7/1347) 632:633 

49. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa ili cezaevlerinde görevli gardiyanların 
çalışma saatlerine ilişkin sorusu ve Adalet Ba
kam ismail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1348) 633: 

634 
50. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 

Manisa Tekstil Fabrikasında çalışan işçilere ya
sa dışı baskılar yapıldığı iddialarına ilişkin soru
su ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim 
Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1349) 634:636 

51. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'm, 
Eskişehir Cumhuriyet Savcı Yardımcısının tayi
nine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı ismail 
Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1350) 636:637 

52. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin' 
in, Manisa - Alaşehir ilçesi Girelli köyü halkı
nın yerleşimine ilişkin sorusu ve Köy işleri Ba
kanı Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1351) 637:638 

53. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Ankara Belediyesince hazırlanan Akkondu pro
jesinin onaylanmama sebeplerine ilişkin sorusu 
ve imar ve iskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı 
cevabı. (7/1353) 638:640 

54. — istanbul Milletvekili Metin Tüzün' 
ün, muhtarların televizyon bildirim beyanna
meleri karşılığı aldıkları ücretin artırılmasına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Men
teşe'nin yazılı cevabı. (7/1355) 640:641 

» ' • • « " • 
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I. — GELEN KÂĞITLAR 

14.9,1976 Sah 

Tasanlar 
1. — 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Ka

nununa ek kamun tasarısı (1/477) (Plan Komisyo
nuna) 

2. — 6559 sayılı Türkiye Demir ve Çelik İş
letmeleri Kanununun 3 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı (1/478) (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına). 

3. — 2262 sayılı Sümerbank Kanununun 4 ncü 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı-
(1/479) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ko
misyonlarına), 

4. — 6560 sayılı Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab
rikaları tşletmesi Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı (1/480) (Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına). 

5. — 5591 saydı Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu Kanununun 5 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı (1/481) (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan komisyonlarına). 

6. — Şehit Polis Memurları Tahsin Kazan ve 
Ömür Kaban ile jandarma Çavuşu Mehmet Yay
lacı ve jandarma Eri Ömer Çevik'in / anne ve ba
balarına, eş ve çocuklarına vatanî hizmet tertibin
den aylık bağlanması hakkında kanun tasarısı (1/482) 
(Plan Komisyonuna), 

Teklifler 
7. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recaii Kocaman 

ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı T. G. Emekli Sandığı 
Kanununun 2013 sayılı Kanunla değiştirilen ek 6 
nci maddesi ile aynı kanuna 2013 sayılı Kanunla ek
lenen ek 1 nci maddesinin ve 2013 sayılı Kanunun 
5 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
(2/685) (Plan Komisyonuna). 

8. — Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zarar-
sız'ın, 17.7.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununun 1992 sayılı Kanunla değişik 2 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/686) 
(Sağlık ve Sosyal tşler ve Plan komisyonlarına). 

Tezkereler 
9. — Zonguldak Milletvekili Zekâi Altınay'ın, 

yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (3/679) (Anyasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

10. — Elazığ Milletvekili Atilâ Atillâ'nın yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi (3/680) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

11. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başba» 
kanlık tezkeresi. (3/681) (Anayasa ve Adalet komis
yonlarından kurulu Karma Komisyona) 

12. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un yasa
ma dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi. (3/682) (Anayasa ve Adalet ko-
misıyonlarından kurulu Karma Komisyona) 

13. — Artvin Milletvekili Turgut Altunkaya'-
nm yasama dtokünultoazhğının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/683) (Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından kurulu Karma Komisyo
na) 

Sözlü Sorular 
14. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top

rak Mahsulleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

15. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsulleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı id
diasına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/369) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Al
tındağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu oku
la astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesi
ne sevk ettiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/370) 

17. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenine iliş
kin Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

18. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı üdlddasına 
İlişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/372) 

Yazılı Sorular 
Jİ9. — Balıkesir Mdlletvekü Necati Cefbe'nin, nak

liye ücretlerinin günün koşullarına göre ayarlanma
sına ilişkin Orman ©akanından yazılı soru önergesi 
(7/1356) 

20. — Muğla MiMetveküI Hali Dere'oin, tlköğ-
retmen okulları lile Eğitim Enstitülerinden mezun 
olacak öğrencilere ilişkin Milî Eğittim Bakanından 
yazılı soru önergesi, (7/1357) 
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21. — Muğla Mİleıbvekii Hail Dere'niü, 1975 • 
1976 öğretim yılımda llköğnetmen okuları ve Eği
tim Enstitülerimde derslerin 'kesilme nedenleriyle bu 
okutanda okuyan öğrencilerin durumlarına ilişkin 
Milî Eğitiim Balkanından yazdı soru önergesi (7/1358) 

22. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, TİM -
DER Genel Kurul Toplantısında ileri sürülen iddia
larla ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1359) 

23. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Montre-
ail Olirnlpiyat oyunlarına katılan sporcu ve yönetici
lerim sayısı ile bu nedenle yapılan harcamalara ilişkim 
Gençlik ve Spor Bakanımdan yazılı soru önergesi. 
(7/1360) 

24. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, geçen 
öğretim yılında ilkokula gidemeyen çocukların mik
tarı ile okulsuz köylere ilişkin Millî Eğitim Balkanım
dan yazılı soru önengesi. (7/1361) 

25. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev 
yeri değiştirilen bir şube müdürüne iişlkin Millî Eği
tim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/362) 

. 26. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Mi-
laislda Etibartk tarafından işletilen boksit madeni 
için kırma tesisi kurulması yolunda müracaat olup 
olmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından yazılı soru önergesi. (7/1363) 

27. — Muğla Milletvekili Ali Döğerfli'nin, Fethi
ye ilçesi ve köyleri içme suyu şebekesine ilişkin Köy 
İşlemi Bakanından yazılı soru önergesi (7/1364) 

28. — Trabzon Milletvekili Adil Al Cinel'in, 
Trabzon'da meydana gelen öğrenci olaylarında gö
revlilerin tutumuna ilişkin İçişelrive Adalet bakanla
rından yazılı soru önergesi (7/1365) 

29. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, bazı 
Yunan uyrukluların Türkiye'de bulunan gayri men
kulleri üzerimdeki tasarruflarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/1366) 

30. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
Sapanca Gölünüm sanayi aıltıklarından korunma
sına ilişkim Sağlık ve Sosyal Yardım Bakamından ya
zılı soru önergesi. (7/1367) 

31. — Çankırı Milletvekili Memet Ali Ansam'ın, 
îmıar ve İskam Bakamınım. Edirne'de yaptığı konuş
maya ilişkin Başbakandan yazılı soru önengesi 
(7/1368) 

32. — Ordu Milletvekili Memlduh Ekşi'hin, Ka-
ırıadeniız Bölgesi çiftçilerinin kredi tutarlarının artı
rılması, banka ve Hazine 'borçlarımn ertelenmesine 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1369) 
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I 33. — Manisa Milletvekili Hilmi Okçu'nun, gar
diyanların çalışma saatlerine ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi. (7/1370) 

34. — Çankırı Milletvekili Memet Ali Arsan'ın, 
Çankırı - İlgaz ve Ismetpaşa - Kurşunlu karayolunun 
ihalesine ilişkin Bayındırlık Bakarımdan yazılı soru 
önergesi, (7/1371) 

35. — Çankırı Milletvekili Memet Ali Arsan'ın, 
Çankırı - Çorum projesine iişlkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/1372) 

36. — Tralbzon Milletvekilli Mehmet Özgür'ün, 
Trabzon Limanı inşaatı ihalesine ilişkin Bayındırlık 
Balkanından yazılı soru önengesi. (7/1373) 

37. — Kars Milletvekili Doğan Arash'nın, Çulko-
biriiğin İğdır ve Araklık'ta pamuk destekleme alımı 
için görevlendirilmesine ilişkin Ticaret Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1374) 

38. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'mım, 1974, 
1975, 1976 yıllarında fcankrett ve gülıyağı üretimi ite 
ihraç fiyatlarına ilişkin Ticaret Bakanından yazılı 
soru önengesi (7/1375) 

39. — Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Gül 
üretim alanları ile gül üreticilerinin sorunlarına iliş
kin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1376) 

40. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Mek
tupla öğretimin kaldırılacağına ilişkin Millî Eğitiim 
Bakanından yazılı soru önengesi (7/1377) 

41. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla -
Yatağan ilçesi, Şahinler ve Yemiköy'ün kamulaştırı
lan arazilerinin bedellerime ilişkin Başbakandan yazı-
irsoru önergesi (7/1378) 

42. — Muğla MileitvekiM Halil Deıre'nin, Köy
ceğiz'de işçilerin sendikal haklarının engellendiği 
iddiasına ilişkim Onmam Bakamımdan yazılı soru öner
gesi (7/1379) 

43. — Muğla MMetvekili Halil Dere'nin, Fethi
ye İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişiye ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önengesi (7/1380) 

44.; — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Mar-
maris'de Bakanlığa ait bir tesisin değertendiirilmesine 
ilişkin Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1381) 

45. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Kara
yolları Genel Müdürüne ilişkin Başbakandan yazılı 

I ısoru önergesi (7/1382) 
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46. — Muğla Milletvekili Halil Dere'ndn, Muğ
la Orman işletmelerinde geçidi olarak çalıştırılan 
dişçilerle ügiili iddialara ilişkin Orman Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1383) 

47. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
Gazüanltep linkle kolera hastalığı ile ilgili alınan ted
birlere ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımdan 
yazılı soru önergesi (7/1384) 

48. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, Belediyelerin tanzim satış mağazaları açması
na ve ekmek sorununun çözümlenmesine ilişkin içiş
leri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385) 

49. — istanbul Milletvekilli Mehmet Emin Sun-
ıgur'un, Karayolları Genel Müdürlüne ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi. (7/1386) 

50. — Balıkesir Milletvekili Necati Gebe'nin, 
zeytin taban fiyaltı ile zeytinyağı fonuna ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/1387) 

51. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, îzmiir 
Defterdarının görevden alınmasına Müşkin Maliye Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/1388) 

52. — İstanbul Milletvekili Reşit ÜlkerTin, İstan
bul ve ilçelerinde süt talban fiyatının yükselitülmesine 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/1389) 

53. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Elâ
zığ Emniyet Müdür Vekiline ilişkin İçişleri Bakanın-
'dan yazılı soru önergesi. (7/1390) 

54. — İstanbul Milletvekilli Reşilt Ülker'in, Mar
mara yöresinde akaryakıt darlığının nedenlerine 
ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1391) 

55. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'lin, çarşı 
ve mahalle bekçilerinin ücretlerinden gelir vergisi ke

sileceği iddiasına ilişkin Maliye Bakanından yazılı 
soru önergesi. (7/1392) 

56. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kazalarının önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin 
içişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1393) 

57. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ege 
kıta sahanlığı ile ilgili Resmî Gazete'de yayınlanan 
haritaya ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesin 
(7/1394) 

58. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, elektrik 
kesilmelerinin hastanelerde ölüm olaylarına yol açtı
ğı iddialarına ilişkin Sağlık ve 'Sosyal Yardım Ba
kanımdan yazılı soru önergesi. (7/1395) 

59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, et fi « 
yatlarının artmaması için alınan tedbirlere ilişkin Ti
caret Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1396) 

60. — istanbul Miletvekiii Reşit Ülker'in, canlı 
hayvan ihracı ile ilgi! kararname üzerindeki görüş 
ayrılığının giderilmesine ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi. (7/1397) 

61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Memur 
Kuruluşları Yasasının çıkarılması için Meclslerin ola
ğanüstü toplantıya çağırılmasının düşünülüp düşünül-
mödiğine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/1398) . 
«SOK— • . ^ S - ^ ' ^ ^ - ^ Î ^ ^ ' - " - - - — - - • • -

62. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
THY"da yolsuzluk yaptığı iddia edilen bir memura 
ilişkin Ulaştırma Bakanından yazılı sora önergesi,; 
(7/1399) 

63. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, tele
vizyon bildirim kontrolü yapan mhutarlara verilen 
para miktarının artırılmasına ilişkin Turizm ve Ta
nıtma Bakanından yazılı soru önergesi. (7/1400) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Memduh Ekşi 

DİVAN ÜYELERİ : Halil Karaatlı (Bursa), Hasan Tosyalı (Kastamonu) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Anayasamızın j lığımıza verilen önerge üzerine toplanan Millet Mec-
83 ncü, Millet Meclisi İçtüzüğünün 7 nci m'adidesli ' isinin 132 ncü Birleşimini açıyorum. 
uyarınca 144 sayın milletvekili tarafından Başkan- j 

II. — YOKLAMA 

ıBAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pacağız. Genel Kurul salonunda bulunan sayın mi'l-
letvekiilerinin «burada» demek suretiyle yoklamaya 
katılmalarını rica ediyorum,. 

Değerli arkadaş'larım, olmayan arkadaşlarımızın 
İsimlerini tekrar (okuyorum efendim. 

(Divan Üyesi Hasan Tosyalı Başkanlık Diva
nından ayrıldı ve Divan Üyesi llihami Çetin Başkan
lık Divanındalki yerini aldı) 

/BAŞKAN — isimlerini okuduğum sırada satan
da nazır bulunmayıp şimdi gelen arkadaşlarıın lüt
fen işaret etsinler. 

((Yoklama yapıldı.) 

IBAŞKAN — Başka sayın üye olmadığına göre 
yoklama işlemi bitmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, ad okumak suretiyle yap
tığımız yoklama sonucunda Genel Kurul salonunda 

1. — A. P. Grup Başkanvekili Oğuz Aygün ile 
M., S. P. Grupu Başkanvekili Şevket Kazan ve 142 
milletvekilinin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun Tek
lifini görüşmek için olağanüstü toplantı önergesi 
(4/181) 

IBAŞKAN — Değerli arkadaşlarım^ olağanüstü 
ıtoplantı çağrısına dair önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 

Yargılama Usulleri» hakkındaki 26 . 6 . 1973 tarihi, 
1773 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından 
usul yönünden iptali edilmişti. İptal hükmü, 11 
Ekim 1976 günü yürürlüğe (girecektir. 

249 sayın üyenin bulunduğunu tespit etmiş oluyo
ruz. Bu nedenle görüşmeler için gerekli çoğunlu
ğumuz vardır. 

Görüşmelere geçmeden evvel dinleyicilerle ilgili 
bir maddeyi İdareci Üye arkadaşlarımın ve dinleyi
cilerin bilgilerine sunmak istiyorum. 

İçtüzüğümüzün 145 nci maddesi: «Dinleyiciler, 
birl'eşimin devamı süresince kendilerine ayrılan, yer
lerde sükûnet içinde oturmak zorundadırlar. 

Dinleyiciler görüşmelerde, kabul veya ret yö
nünde söz, alkış yahut herhangi bir hareketle kendi 
düşüncelerini ortaya koyamazlar J 

.'Bu yasağa uymayanlar, o yerin düzenini koru
makla [görevli (olanlar tarafından hemen dışarı çıkarı
lırlar.» demektedir. 

Sayın dinleyicilerin ve görevli arkadaşlarımın dik
katine sunarım. 

Anayasamızın 136 nci maddesinin emri olan ve 
1773 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin, Devletin bütünlüğü, hür de
mokratik düzen ve Cumhuriyet aleyhine işlenen suç
lar hakkındaki çok önemli olan görevlerine devam
ları, bu konuda Başkanlığa verilmiş bulunan kanun 
tekliflerinin bir an önce Meclislerde görüşülüp ka
nunlaşmasıyla mümkün olacaktır. 

ıBu nedenlerle, söz konusu kanun teklifinin gö
rüşülmesi için Anayasamızın 83 nci ve Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 7 nci maddesi gereğince, Milet Meclisi
nin olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve teklf 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

HI, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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Not : MeeMsJerin toplanması tarihinden itibaren, 
11 Ekim 1976 ya kadar Millet Meclisi ve Senatoda 
Kanunun (müzakeresine zaman ayırabilmek ve bugün
den titibaren, yurt dışında ve içinde 'bulunan 'bütün 
parlamenterlere duyuralbilme zamanım kazanabilmek 
için olağanüstü toplantının 14 Eylül 1976 Salı günü 
yapılmasını uygun mütalâa ettiğimizi, Yüksek Baş
kanlığınızın tensip ve takdirlerine arz ederiz. 

A. P, Grup Başkanvekili 
Ankara 

Oğuz Aygün 
İstanbul 

Sadettin Bilgiç 
Kars 

Vasin Bozkurt 
Ordu 

Ata Bodur 
Aydın 

Kemal Ziya Öztürk 
Eskişehir 

Seyfi Öztürk 
Adana 

Selâhattin Kılıç 
Afyonkarahisar 

Mehmet Rıza Çerçel 
Afyonkarahisar 

Ali İhsan Uluibahşi 
Ankara 

Orhan Alp 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Ankara 

Fikri Pehlivanlı 
Antalya 

İhsan Ataöv 
Antalya 

Remzi Yılmaz 
Aydın 

Behiç Tozkoparan 
(Balıkesir 

Cihat BüJgahan 
ıBaJlıkesir 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Bolu 

Ahmet Çakmak 
Bursa 

Hail Karaatu 

M.: S. P. Grup Başkanvekili 
Kocaeli 

Şevket Kazan 
Konya 

Bahri Dağdaş 
Ordu 

Mustafa Kemal Gönül 
Konya 

M, Kubiây İmer 
Aydın 

Nahit Menteşe 
Artvin 

Sabit Osman Avcı 
Adana 

Ahmet Topaloğlu 
Afyonkarahisar 

Mete Tan 
Ağrı 

Kerem Şahin 
Ankara 

İsmail Hakkı Ketenoğlu 
Ankara 

Hasan Özce» 
Ankara 

Hayrettin Turgut Toker 
Antalya 

Abdurraihim Erdem 
Aydın 

İsmet Sezgin 
(Balıkesir 

Mustafa Kemal Aîver 
iBalıkesiır 

©ehram Eker 
Bilecik 

Muzaffer Erdem 
/Bursa 

Ali Elverdi 
Bursa 

Cemal Külâhlı 

Bursa 
Kasım Önadım 

Bursa 
Mustafa Tayyar 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Çorum 
Yakup Çağlayan 

Denizli 
Rıza Gençoğîu 

Edirne 
llıhami Ertem 

Elâzığ 
Rasîm Küçükel' 

Erzurum; 
Rıfkı Danışman 

Eskişehiıt 
(Mehmet İsmet Anığı 

Gaziantep 
Metanet Özkaya 

Gümüşhane 
Turgut Yücel 

İsparta 
AH İhsan iBa'lım 

İsparta 
Yusuf UysaJ 

ilstanlbul 
Servet Bayramıoğlu 

İstanbul 
F. Gülhiis Mankut . 

İstanbul 
Cemal Süer 

İstanbul 
İhsan Toksan 

. İzmir 
Adil Demin 

İzmir 
Ali NaiM Erdemi 

İzmir» 
Şinasi Oisima 

İzmir 
Cemal Tercan 

Kastamonu 
Mehdi Keskin 

Kayseri 
Selçuk İmamoğlu 

Bursa 
Hüseyin Suat Sungur 

'Bursa 
Ahmet TürkeT 

Çanakkale 
Refet Sezgin 

Denizli 
Fuat Avcı 
Diyarbakır 

AbdüMâtiıf Ensarioğhı 
Edirne 

Veli Gülkan 
Erzincan 

Hüsamettin AtaJbeyli 
Erzurum 

Gıyasettin Karaca 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

Giresun 
Nizatnettin Erkmen 

Haitay 
A i Yılmaz 

İsparta 
Mustafa Cesur 

İçel 
İfarahim Göktepe 

Istanlbul 
Mustafa Kara 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

Istanlbul 
İsmail Hakkı Tekine! 

, İzmir 
Talât Asafl 

îzmiir 
Yücel Dirik 

İzmir 
Yılmaz Ergenekon 

İzmir. 
İsmail Taşlı 
Kastamonu 

SaJbri Keskin 
Kastamonu 

Hilmi Öztürk 
Kayseri 

Hayrettin Nafciboğlu 
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Kayseri 
Kâmil ÖzsarıyıMız 

Kırşehir 
Memiduıh Bndemir 

, Kocaeli 
Salbri Yahşi 

Konya 
KemaleMn Gökaikın 

Kütahya1 

Hüseyin Cavİt Btfdemir 
Mamisal 

iAIhmeit Balkan 
Manisa 

Hilmi Okçu 
Manisa 

Süleyman Tüncel 

IMuğla 
Ahmet Buldanlı 

Nevşehüıt 
Ragıp Üner 

Niğde 
Haydar Özalip 

Ondu 
'Bilâl Taranoğlu 

iSalkaryal 
Nuri Bayari 

Samsun 
(Mustafa Dağıstanlı 

Samsun 
Hüseyin Özalp 

Kırklareli 
Meıhrnöt Atagürı 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Konya 
Mehmet Oğuz Altalay 

Konya 
M. Necati Kalaycıoğlü 

Kütahya 
İlhan Eraoy 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Manisa 
Necmi Özgür 

Mardin 
Seyifi Güneştan 

Muğla 
Ünat Demin 

Niğde 
Ş. Yaşar Arılbaş 

Niğde 
H, Avali Kavurmacıoğlu 

Oridu 
(Senai Yazıcı 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm! 

Samsun; 
Doğan Kitaplı 

Samsun 
Hayati Savaşçı 

Tekirdağ 
Nilhan llgüin 

nPdkalt 
Ai Şevki Erek 

Trabzon 
Mehmet Özgür 

örf a 
Mustafa Kılıç 

Uşak 
Orlhan Dengiz 

Yozgat 
İhsan Arslan 
Zonguldak 

Sabati Ataman 
Manisa 

M. Gündüz Sevüllgen 
Kahraman Maraş 

(Ahmet Tevf ik Paksu 
Erzurum 

Yahya Afcdağ 
Gümüşhane 

Orhan Aktopyunliu 

Çorum 
Yasin Hatipoğlu 

Mardin 
Fehim Adalk 

İBalıikeskı 
Ahmet Akçeelı 

İstanbul 
Fehmi Cumalıoğlıu 

Toklat 
Feyzulah Değerli 

Trıalbzon 
Ömer Çakınoğlu 

Urfa 
Necmettin Gevheri 

Urfa 
Hail Millî 

Van 
Kioyas Kartal 

Zonguldak 
Ahmet Nıilhaıt Akın 

Zonguldak 
Orhan Göncüioğlu 

Erzurum 
Korkut Özal 

Elâzığ 
Hasan Buz 

Kars 
Abdülkerfaı Doğru 

. Çomım 
Turhan Utku 

Konya 
Şener Battal 

Kayseri 
Cemal Celbecî 

Sakarya 
İsmail MüfitüoğUii 

Yozgat 
M, Asri Ünsür 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1. —• Yapılan olağanüstü çağrının, Anayasa ve iç
tüzüğe aykırı biçimde yapıldığı gerekçesiyle Başkan
lıkça çağrının işleme konulup konulamayacağı hak
kında. 

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

'BAŞKAN — Bir şey mi var sayın Uysal? Buyu
run efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, Anayasanın 83 ncü maddesine ve İçtüzüğün 
7 nci tmalddesine dayanılara'k yapılan bu olağanüstü 
çağrı, gerçekte Başikanlık tarafından işleme konulma-. 
ması gereken 'bir çağrı idi. Çünkü, örneğin söyledi

ğim Anayasanın 83 ncü maddesine ve İçtüzüğün 7 noi 
maddesine aykırı bir önerge biçimidir. Görüşmeye 
mahal yoktur. Onun için İçtüzüğün 64 ncü maddesine 
göre usul hakkında grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, çağrının Anayasaya 
uygun olmadığım iddia ile usul hakkında... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğün 
7 nci maddesine. 

BAŞKAN — Yani, İçtüzüğün 7 nci maddesine uy
gun değildir, (bundan dolayı görüşmeye mahal yok** 
tur demek istiyorsunuz. 

Buyurun efendini. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Grupumuz 

adına Ahmet Durakoğlu. 

— 540 
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BAŞKAN — Buyurun sayın Durakoğlu. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Sayın Başkan usul 

hakkında müzakeremi açıyorsunuz? 
BAŞKAN — Evet efendim. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bendeniz de De

mokratik Parti Grupu adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte, aleyhte sayın Önder? 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Üzerinde. 
BAŞKAN — «Çağrı, Anayasaya uygun değildir» 

iddiası ile sayın Durakoğlu söz istedi. Ama, grup adı
na veremiyorum, şahsınız adına ise... 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Grup adına üzerin
de söz istiyorum. 

ıBAŞKAN — Usul hakkında grup adına söz ve
remi yorum, şahsınız adına lehte hi, aleyhte mi efen
dim? 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Yeni İçtüzüğümüzde üzerinde yok 

sayın Önder. 
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Bu usul müzakere

sinden sonra nasıl bir muamele yapacağınızı da öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Dinleyeceğim efendim sayın hatip
leri, ona göre arz edeceğim. 

Buyurunuz efendim. 
iHÜDAÎ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, aleyh

te söz istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhte. 
Zatıâliniz de aleyhte değil mi sayın Durakoğlu? 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Aleyhte efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri ̂  

Biraz önce olağanüstü toplantı çağrısına dair öner
ge okundu. Önerge Anayasanın 83, içtüzüğün 7 nci 
maddesi uyarınca düzenlendiği iddia edilerek veril
miştir, 

Bu önergeyi okuduğumuz zaman, Anayasanın 83 
ve içtüzüğün 7 nci maddesinde önemle üzerinde du
rulan konunun mevcut olmadığını, belirli olmadığını 
ve görüşmeye esas olacak konunun ne olduğu husu
sunda büyük kuşkuların mevcut olduğunu açık açık, 
önergede bulunan ifadelere dayanarak söyleyebilecek 
durumdayız. 

Nitekim önergenin 2 nci paragrafında, «Anayasa
mızın 136 nci maddesinin emri olan ve 1773 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Devlet Güvenlik Mahkemele
rinin Devletin bütünlüğü, hür demokratik düzen ve 
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Cumhuriyet aleyhine işlenen suçlar hakkındaki çok 
önemli olan görevlerine devamları, bu konuda • önem
le altını çizerek okumak istediğim kısım burası - Baş
kanlığa verilmiş bulunan kanun tekliflerinin - bir de
ğil bir kaç kanun teklifi - bir an önce Meclislerce gö
rüşülüp kanunlaşması ile mümkün olacaktır»' denil
dikten sonra, 3> ncü paragrafta; bu nedenlerle söz ko
nusu kanun teklifinin görüşülmesi için Anayasanın 
83 ve içtüzüğün 7 nci maddesine ıgöre olağanüstü top
lantı çağırışında bulunuyor. 

Şimdi ben sayın Başkana, «Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin Kuruluş ve işleyişi Hakkında Kanunun 
görüşülmesi için olağanüstü toplantı çağırışı var; şim
di biz hangi kanunu görüşeceğiz?» desem; sanıyorum 
sayın Başkan, >«Şu kanunu görüşeceğiz» diye bir ifa
dede bulunmak imkânından mahrumdur. Çünkü, bile
bildiğim kadarıyle sayın Oğuz Aygün ve arkadaşları, 
sayın Şevket Kazan ve arkadaşları ve sayın Atagün 
ve sayın Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun ha
zırladığı ve halen Millet Meclisi komisyonlarında bek
leyen 4 adet Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve işleyişi hakkında kanun teklifi var. Bu kanun 
tekliflerinin görüşülmesini istemek, bir yerde Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri konusunda görüşmek değildir. 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun, filânca 
kanunun görüşülmesi için olağanüstü toplantıya ça-
ğırılma yoktur, konu belli değildir. Belli oimıayan bir 
konuda olağanüstü toplantıya çağrının yapılmaması 
gerekirdi. Verilmiş böyle bir önergeye istinaden çağrı, 
imzalar tamamdır, sayı yeterlidir diye yapılmış, veril
miş olsa bile, hugüne kadar hiç değilse şu konunun 
açıklığa ikavuşması gerekirdi, imza sahipleri, önerge 
sahipleri tarafından bu da yapılmamıştır. 

Ondan öte, ayrı bir durum daha var. Olağanüs
tü toplantıya çağrı şimdiye kadar bizde dört defa 
olmuştur. Dördünde de konular açık, seçik, belir
gin bir surette ortaya çıkarılmıştır ve o konu üze
rinde görüşme yapılmıştır yahut konu üzerinde 
çoğunluk sağlanamadığı için görüşme yapılama
mıştır. 

«Şimdi bu dört kanun teklifinden hangisinin 
görüşülmesi konusunu kim saptayacaktır?» dediği
miz zaman Anayasada görüyoruz ki; olağanüstü 
toplantı isteminde bulunan üyeler, olağanüstü top
lantının konusunu da saptamak zorundadırlar ve 
içtüzüğümüzün gereği olarak da bunu Başkanlığa 
bildirmek zorundadırlar. 

Kanun tekliflerinin görüşülmesi konu değildir, 
bir çerçevedir; ama içeriğinin ne olduğu belli olma
yan bir çerçevedir. Böylelikle, halen Meclisin ko-
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misyonlarda bulunan dört kanun teklifinin hangi
sinin görüşüleceği konusunda önergenin altında im
zası bulunanlara baktığımız zaman da hayret edi
yoruz. Çünkü, Sayın Oğuz Aygün'ün imzası var
dır, Sayın Oğuz Aygün'ün bir kanun teklifi var
dır. Bu kanun teklifinin içeriğini incelediğiniz za
man gördüğünüz manzara da çok enteresandır, il
ginçtir: Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği hüküm, 
Sayın Oğuz Aygün'ün teklif ettiği kanunda, metnin 
içerisinde yer almıştır. 

Sayın Şevket Kazan'ın kanun teklifi vardır. Bu, 
Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği madde orada yer 
almamıştır. Söylendiği gibi önergede, sadece usul 
bakımından da "iptal edilmemiştir Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu. 

Şimdi, öte yanda Cumhuriyetçi Güven Partisi
nin bir kanun teklifi vardır. 163 ncü maddeyi Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin görevleri içerisine 
sokan Cumhuriyetçi Güven Partisi üyesinden birisi
nin de imzası vardır. 

Öte yanda, imzalara baktığımız zaman, bu ka
nun teklifi sahiplerinden sayın Atagün'ün de imza
sının bulunduğunu görüyoruz. Öyle bir önerge ile 
karşı karşıyayız ki, önerge sahiplerinin hepsinin ay
rı ayrı kanun teklifleri var. Şimdi bu kanun teklif
lerinden hangisi görüşülecektir? Önerge sahipleri 
her halde hepsi kendi kanun teklifini kastetmiş ol
malıdır. Ama, olağanüstü toplantıya gelen sayın 
üyeler, hangi kanun teklifi görüşülecektir konusun
da hangi hazırlığın içerisine girebilecek açıklığa sa
hiptirler? Ortada bu yoktur. 

Aslında iböyle bir çağrı, Anayasanın ^3. ncü mad
desinin gerektirdiği bir çağrı değildir, konusu be
lirlenmiş bir çağrı değildir. İçtüzüğün öncelikle be
lirtilmesini istediği konunun açıklığa kavuşmadığı 
bir çağrıdır, işleme konulmaması gereken, iade edil
mesi gereken ve düzeltildikten sonra ancak işleme 
konulması gereken bir önergedir. 

İşin bir başka ilginç yanı vardır ki, bunu ilk de
fa, sanıyorum Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun
dan bu yana ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Parlâmen
tosunda görmek durumu ile karşı karşıya kalıyo
ruz. Bilebildiğim kadarı ile halen Başkanlığa ve
rilmiş 38 nci maddenin işletilmesine ait üç tane 

- önerge vardır. Bu üç önergeden birisi Sayın Oğuz 
Aygün ve arkadaşlarına aittir, birisi Şevket Kazan 
ve arkadaşlarına aittir, birisi de Sayın Atagün'e ait
tir. Hepsi de, kendi kanun tekliflerinin 38 nci mad
deye göre, yani sevk edildiği Anayasa Komisyonun

da 45 günlük süre içerisinde görüşülmediği için 
doğrudan doğruya gelip gündeme girmesini sağla
ma konusunda önergelerdir. 

Şimdi bu önergelerin verilmesiyle yapılacak iş
leme baktığımız zaman, gerçekten biraz önce arz 
ettiğim gibi, Türkiye Cumhuriyetinin Parlamento 
tarihinde ilk defa şahit olacağımızı zannettiğim bir 
durumla karşılaşacağız. Nedir?.. Anayasanın 83 ncü 
maddesine göre, konuyu olağanüstü toplantı iste
minde bulunan kimselerin belirlemesi lâzım gelir
ken, konuyu kim belirleyecektir? Millet Meclisi Ge
nel Kurulu belirleyecektir. Nasıl belirleyecektir? 
38 nci maddeye göre verilmiş olan üç önergeden 
hangisini Genel Kurul kabul etmişse, ancak o za
man şu önergenin konusu belli olacaktır. Şu ana ka
dar konusu belli olmuş bir önerge voktur. Bu öner
gelerden birisinin Millet Meclisi Genel Kurulunca 
kabul edilmiş olması halinde ortaya çıkacak konu; 
konunun ortaya çıkmasıyle ne olacak, doğuracağı 
hukukî sonuç nedir diye tetkik edip incelediğiniz 
zaman görüyorsunuz ki, olağanüstü toplantı tale
binde bulunan üyeler konuyu tespit etmiyorlar 
Anayasanın gereği olarak, İçtüzüğün gereği olarak; 
Genel Kurul tespit ediyor. Böyle bir durumla ilk 
defa karşılaşıyoruz. 

Bu nedenle bu önergenin işleme konulmaması 
gereken bir önerge olduğunu kesinlikle söyleye
biliriz. Anayasanın kastetdiği bir önerge olmadığı
nı kesinlikle söyleyebiliriz. Konusunun bulunmadı
ğı bir önerge olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. 
Sanıyorum Sayın Başkan da açıkça «Şu konuyu gö-
rüşüceğiz» diyemezler. «Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kuruluş ve işleyişi hakkındaki Kanun tek
liflerini görüşeceğiz» veyahut «Getıd Kurul bunlar
dan hangisini kabul ederse konu o olacak, ondan son
ra görüşeceğiz» demesi, hiçbir zaman Anayasanın 
83 ncü maddesinin konuyu imza sahiplerinin belri-
lemiş olmaları gereğini karşılamış olmaz. Öyle ise 
işelme konulmaması gereken bir önerge ile karşı 
karşıyayız. 

Hatta öyle bir önerge ile karşı karşıyayız ki, 
Hükümeti oluşturan partiler bu konuda bir araya 
gelip anlaşamamışlar, bir tek tasarı getirememişler. 
Hükümeti oluşturan partiler yine kendi aralarında 
anlaşamamışlar, her biri ayrı bir teklif getirmiş; on
dan sonra kendilerinin beceremedikleri işi Millet 
Meclisinin huzuruna çıkarak «Siz halledin» demek 
gibi, Millet Meclesine kendi görevi olmayan bir hu
susu da görev olarak tahmil etme gibi bir durum 



M. Meclisi B ; 132 14 . 9 . 1976 O : 1 

ihdas etmeye kalkmışlardır. Bunu yapmaya hiçbir 
zaman bu partilerin de, 'bu teklif sahiplerinin de ve 
hatta bu büyük Anayasaya; Anayasa gereği olduğu
nu göğüslerini gere gere söyleyenlerin ve Hükümet 
adamlarının, hatta Hükümet Başkanının; Anayasa 
lâzimesi İse eğer, evvelâ Hükümetin bu konuda has
sas davranması lâzım gelirken, bu büyük ihmalini 
ört bas etmek için tatile girmiş olan ve aradan uzun 
«üre geçmesine rağmen kılı kıpırdamayan Hükü
met, içinde anlaşamayan Hükümet getiriyor, Hükü
met partilerinin her biri ayrı ayrı teklifler getir
mek suretiyle Anayasanın v kendilerine tahmil ettiği 
şekilde bir önerge tanzimini dahi bu anlaşmazlık ; 
nedeniyle beceremiyorlar, ondan sonra Genel Ku
rula, Anayasaya göre kendilerinin yapması gere
ken işlemi yaptırmaya kalkıyorlar. Bu da Anaya
saya aykırı bir harekettir, devlet düzenine aykırı 
bir harekettir, Devletin güvenliği konusunda has
sas olduğunu iddia edenler içtenlikle bunu söylü-
yorlarsa, Büyük Millet Meclislinin görevleri hak
kında da hassas olmak zorundadırlar, Anayasanın 
içeriğinin ne olup ne olmadığı konusunda da hassas 
olmak zorundadırlar. Bütün bu duyarlığı gösterme
yeceksiniz, bütün bu geçimsizliğin en güzel örnek- I 
lerini kendi aranızda göstereceksiniz; fakat ondan 
sonra da görevinizi yapmayacaksınız, ihmal edecek
siniz; yapamadığınız, anlaşamadığınız konularda da 
gelip Türkiye Büyük Millet Meclisini hakem duru
muna getirecek Anayasa dışı davranışlarla Anayasa 
koruyuculuğu yapacaksınız. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu süre bitiyor efen
dim. . 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Dünya
nın hiçbir yerinde mantık hükümleri, akıl hükümle
ri ıböyle bir sonucu terviç etmez. Onun için Sayın 
Genel Kurul üyelerinden, sayın milletvekillerinden 
Anayasaya aykırılığı açık bir biçimde belli olan bu 
önergenin kabul edilmemesi ve görüşmeye mahal 
olmaması konusunda arz ettiğim hususlara; özellik
le Başkanlığın dikkatini çekerek arz etmek istiyo
rum, özellikle Başkanlığın bu konuda duyarlık gös
tererek Anayasa gerekleri yerine getirilmeyen bu 
önergeden dolayı görüşmeye mahal olmadığına ka
rar verip oturumu kapatması gerekir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğ
lu. 

Lehte Sayın Cevat Önder. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Söz istemedim 
efendim. 

BAŞKAN — Söz istemediniz. 
Lehte Sayın Talât Oğuz. 
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Sayın Başkan, öner

genin gündeme alınmasiyle ilgili sıöz istiyorum, bu
nunla ilgili söz istemiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 

önergenin lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Önerge lehinde... Yani usul tartış

masında lehte söz mü istiyorsunuz Sayın Aygün? 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, aç

mış olduğunuz usul müzakeresinde önergenin le
hinde konuşmak üzere söz istiyorum. -

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
î. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, bir hususa işaret etmek işitiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Aygün bir dakikanızı ala

bilir miyim? 
Buyurun efendim. 
I. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, sayın Durakoğlu'nun konuşmasının muhatabı, 
anlayabildiğim ve tespit edebildiğim kadariyle Mec
lis Heyeti Umumiyesi değil, doğrudan doğruya bu 
daveti yapan Başkana aittir. Binaenaleyh savunma 
yapılacaksa, cevap verilecekse Sayın Meclis Başka
nımıza bu cevabın verilmiş olması lâzımdır. 

Şimdi önergede sarahat yoksa, önerge Anayasa
nın 83 ve içtüzüğün 7 nci maddelerine aykırıysa, be
lirli ve sarih bir çağrıyı tazammun etmiyorsa, Mec
lis Başkanının bunu tezekkür edip tamamlatması 
ve ondan sonra gerekli olan çağrıyı yapması lâzım
dı. Anayasa ve içtüzükte sarihtir. Başkanlığa hitap 
ettiği anda, Başkanlığın usule aykırı davranışları ile
ri sürüldüğü anda, Başkan kendisini savunmaya ve 
yaptığı bu çağrının nedenlerini izah etmeye mec
burdur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıçoğlu. 
Buyurunuz Sayın Aygün. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhterem Baş

kan, muhterem milletvekilleri; 
Millet Meclisi Başkanlığına 3 Eylül tarihinde 

Adalet Partisinden, 120, Millî Selâmet Partisinden 
15, Cumhuriyetçi Güven Partisinden 1, Milliyetçi Ha
reket Partisinden 1 ve 7 bağımsız milletvekili olmalk 
üzere 144 parlâmanter arkadaşımızla birlikte yap
mış olduğumuz müracaatımızda aynen şöyle söy
lemiştik: 
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«Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki 26 Haziran 1973 ta
rihli 1773 sayılı Kanun Anayasa Mahkemesi tara
fından usul yönünden iptal edilmişti. İptal hükmü 
11 Ekim 1976 günü yürürlüğe girecektir. 

«Anayasamızın 136 nci maddesinin emri olan ve 
1773 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Devletin bütünlüğü, hür 
demokratik düzen ve Cumhuriyet aleyhine işlenen 
suçlar hakkındaki çok önemli olan görevlerine de
vamları, bu^ konuda Başkanlığa verilmiş bulunan 
kanun tekliflerinin biran önce meclislerde görüşü
lüp kanunlaşmasiyle mümkün olacaktır. 

Bu nedenlerle söz konusu kanun teklifinin gö
rüşülmesi için Anayasamızın 83 ncü ve Millet Mec
lisi içtüzüğünün 7 nci maddesi gereğince Millet Mec
lisinin olağanüstü toplantıya çağırılmasını arz ve 
teklif ederiz. Saygılarımızla.» 

Muhterem arkadaşlarım, burada gayet açık ve 
seçik belli olduğu gibi bir olağanüstü toplantı iste
mişiz. Toplantının isrni üstünde: «Olağanüstü top
lantı». Yani fevkalâde bir hal zuhur etmiş, onun için 
toplantı yapılıyor. Şimdi bu toplantıda burada be
lirttiğimiz şekilde, muhtelif kanun tekliflerinden 
bir tanesinin görüşülüp kanunlaşması mümkün. 
Kanun teklifleri Devlet Güvenlik Mahkemesiyle il
gili olarak Komisyona gelmiş; fakat Komisyonda, 
komisyonların çalışmaması, toplanamaması, bir ara
ya gelinememesi neticesi, bunlardan biri veya bir
kaçı görüşülerek Meclis gündemine kadar gelmesi 
mümkün olamamış. O halde, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kanunu gibi fevkalâde bir kanun, Mecli
simizin tatilde bulunduğu zaman içerisinde bir ça
lışma yapılamayacağına göre, 11 Ekim 1976 tarihin
de müddetinin hitama ereceği de nazarı itibara alı
narak, bir fevkalâde hal olarak görülmüş ve 144 im
zayı taşıyan arkadaşımızla beraber, bunun, hemen 
toplanıp, meclislerde kanunlaşmasını istemiş bulun
maktayız. 

Değerli arkadaşlarım; gayet tabiî, bir kanun üze
rinde, bir konu üzerinde muhtelif düşünceler, muh
telif kanaatler olabilir. Mesele, Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hak
kındaki Kanunundur, yani konu budur. 

Şimdi, gerek Anayasamızın 83 ve gerekse, İçtü
züğümüzün 7 nci maddelerinde gayet açıklıkla, bir 
konunun görüşülebilmesi için toplantıya çağırıla-
bilmiş olmasını bir esasa bağlamıştır. Şimdi biz bu 
görevi yaparken bir konuyu görüşmek üzere Mec

lisleri toplantıya çağırdık. Konu, «Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
hakkındaki Kanunun biran evvel, 11 Ekim tarihin
de hitama ermesinden önce bir kere dahi çıkarılma
sı» dır. 

Değerli arkadaşlarım; bu kanun hepinizin bil
diği veçhile, Cumhuriyet Senatosunda oylamanın 
usulüne bağlı olarak, fakat Anayasa Mahkemesince 
toptan iptal edilmişti ve bir yürürlük dönemi kon
muş, bir müddet verilmiş ve bu müddet içerisinde 
çıkarılması öngörülmüştü. Demek ki, Anayasa Mahke-
si de bu kanunun lüzumlu olduğuna kanaat getirmiş 
ki bir müddet tanımış ve bu müddet içerisinde Mecli
sin, noksanını ve eksiğini ikmal etmek suretiyle kanu
nu usulüne uygun şekilde bir kere daha çıkarılmasını 
öngörmüş bulunmaktadır. Kaldı ki, Anayasamızda bu 
kadar açık ve seçik şeklini, değerini bulan bir kanunu 
çıkarmak, bir bakımdan da Anayasaya hürmet, bir 
başka bakımdan Anayasanın emrini yerine getirmiş 
olmaktır. 

Değerli arkadaşlarım; bu, Devlet Güvenlik Mah
kemeleri Kanununu tekrar çıkarmak için Meclislerin 
sayın üyelerinin bir gayret içerisine girdiğini görür 
görmez, bazı siyasî teşekküllerin bir telâşa, bir he
yecana, hatta yer yer bir paniğin içerisine girdik
lerini üzüntü ile müşahade ettik. 

Muhterem arkadaşlarım; bir Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu bir kere daha Yüce Meclisten 
Anayasa Mahkemesince işaretlenen istikâmette, 
usulüne uygun şekilde çıkarılırsa bundan kim ne za
rar görecektir? Değerli milletvekilleri; hiç şüphe yok
tur ki, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunundan 
zarar görecek olanlar, Devlet Güvenlik Mahkemele
ri Kanunundan bizzat mutazarrır olacak ve muha
keme edilecek olan kişilerdir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, usul hakkında konuşması lâzım gelir. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; hal böyle iken bir değerli siyasî teşekkülü, 
Cumhuriyet Halk Partisini de buna rakip halde gör
mekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün... 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan Cumhuriyet Halk Partisinden bahsetmeye hak
kı yoktur. Usul hakkında konuşması lâzım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün bir da
kika dinler misiniz efendim? 
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Sayın Aygün, konuşmanız usul üzerindedir. Ko
nunun esası üzerindeki tartışmalar için olanak var. 
Rica ediyorum sadece bu konuya, lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Hay hay Sayın 
Başkanım. Bugün burada bu toplantıyı yaparken 
gördük ki, bu Anayasanın emrini, Anayasanın amir 
hükmünü yerine getirmek için gayret gösteren arka
daşlarımızın yanıbaşında, bazı parlâmanter arkadaşla
rımız, bazı siyasî teşekküller bu toplantıya iştirak et
mediler. Toplantı buna rağmen; büyük bir gururla, bü
yük bir iftiharla, büyük bir sevinçle, büyük bir kı
vançla... 

ÎBRAHÎM AKDOĞAN (Kocaeli) — Siz hırsız
ları korumak için toplandınız. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan, Sayın Akdoğan 
rica ediyorum lütfen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Büyük bir if
tiharla ifade ediyorum ki o günkü toplantıyı bura
da yapabilme gücünü, imkânını gösterebildik. 

ÎBRAHÎM AKDOĞAN (Kocaeli) — Hırsızları 
korumak için toplandınız buraya. 

BAŞKAN — Sayın Akdoğan rica ediyorum lüt
fen. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Mesele, Anaya
sanın hükmünü yerine getirmektir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir tarihlerde «Anaya
sayı çiğnedi» diye koskoca bir devrin iktidarını, 
mahkemelerde muhakeme edenler ve bir devirde 
«Anayasayı tahrif ediyor» diye kıyameti koparan
lar... 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün b;r da
ha ikaz ediyorum, lütfen usul üzerinde efendim. Sa
yın Aygün, usul üzerinde efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Bugün ne ga
rip bir tecellidir ki, Anayasamızın hükmünü yerine 
getirmekten öteye bir gayretin içinde bulunmayan 
siyasî partileri ve sayın parlâmanterleri suçlama 
gibi yanlış, hatalı ve milletçe hoş karşılanmayacak 
bir yola yönelmiş bulunmaktadırlar. 

ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Eğitim öz
gürlüğü Anayasa emri değil midir? 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bunu bu kür
süden konuşacağız. 

BAŞKAN — Sayın Kayıhan, Sayın Kayıhan ri
ca ediyorum efendim. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, olağanüstü toplantının yapılması için - adı 
üstünde - birtakım şartlar aranmaz. Kaldı ki size geç

mişe ait bir misali Yüce Heyetinize saygiyle arz 
ederek ne kadar yanlış bir düşüncenin içinde oldu
ğunuzu bir nebzecik daha ispat etmeye gayret ede
ceğim. 

Efendim bir tarihlerde Sayın îsmet înönü ve 89 ar
kadaşının Devlet ve Kamu Kuruluşları, M enin r ve 
Hizmetlilerinin Maaş ve ücretleri hakkındaki Ka
nun teklifini görüşmek üzere. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kanun 
teklifi, bakın... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Kanun teklifi. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kanun 

teklifleri değil, kanun teklifi. 
BAŞKAN — Sayın Uysal, rica ediyorum. 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Efendim, arka

daşlarımın neyi söylemem icap edeceğini hatırlatmış-
olmalarına teşekkür ederim, arz edeceğim efendim. 

Tatmin olacaksınız Sayın Uysal. 
... 13 . 6 . 1969 tarih, 99 sayiyle ve 2/897 esas nu

maralı Kanun teklifi Meclisin tatile girmesinden ön
ce, 28.5.1969 tarihinden sonra 5.6.1969 tarihinde tek
lif edilmiş ve hu teklifin görüşülmesi için Mec 
üs olağanüstü toplantıya çağırılmıştır. Demek ki, 
Meclisin gündemine gelmemiş olması bir yana, Mec
lise kanun teklifini verir vermez dahi, o teklif için 
olağanüstü toplantıya vaktiyle teşebbüs yapılmış ve 
bu teşebbüsün başkanı ve bu teşebbüsün önderi de 
sizin eski rahmetli lideriniz Fdi. 

Değerli arkadaşlarım bizim gerekçemiz gayet 
açık. Diyoruz ki... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Gerekçe
niz yok. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dinlemediniz 
herhalde; orasını bir daha belirteyim.: 

«Bu konuda Başkanlığa verilmiş bulunan ka
nun tekliflerinin biran önce mecl'irlerde görüşülüp, 
kanunlaşması mümkün olacaktır» diyoruz. Mühim 
olan Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun çı
kışıdır. Bu kanun şu veya bu düşüncelerle, şu veya 
bu şekilde çıkabilir. 

BÜLENT ECEVİT (Zoguldak) — Hangi kanun? 
OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Bir siyasî teşek

kül veya bir siyasî zümre bu kanuna şu şekli ver
mek isteyebilir; bir başka teşekkül bir başka şekli 
vermek isteyebüir. Bu bir siyasî düşünüştür ve za
ten bu olmamış olsa değişik partiler olmaz, değişik 
siyasî kanaatler ortaya çıkmaz. 

BAŞKAN — Efendim süreniz bitiyor, Sayın Ay
gün. 
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OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Şimdi, Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kanununa ait birtakım tek
lifler var. Bu teklifler komisyonlarda duruyor. Bun
ların içerisinden bir grup, birkaç tane... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Birtakım 
olmaz, bir tane olur. 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Dört tane var 
Sayın Uysal, takip buyurursanız, öğrenirsiniz; dört 
tane var. Dördü de muayyen kişilerin siyasî kanaat
lerini taşıyor. Bu arada, bugün huzurunuza gelmiş 
bulunan ve şimdi, biraz sonra sizin oylarınıza su
nacağımız, ve 38 nci maddeye göre Yüce Heyetten 
burada görüşülmesini arz ve rica edeceğimiz iki ta
ne kanun teklifi vardır. Birisi Adalet Partisi tara
fından verilmiş bulunan kanun teklifidir ve bu, Ada
let Partisi Grup Başkanvekillerinin, bizim imzaları
mızı taşımaktadır ve Adalet Partisi Grupunun ken
disinin deklare etmiş bulunduğu kanun teklifidir. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, süre bitti efendim. 

OĞUZ AYĞÜN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım. 

Bir diğeri, Millî Selâmet Partili arkadaşlarımın, 
Grup Başkanvekilleri sıfatiyle imzalarım atmış ol
dukları tekliflerdir; aralarında nüans farkları hariç 
mühim bir fark yoktur, temelde ve esasta aynıdır. 
Gayet tabiî her siyasî teşekkülün kanun teklifi ver
me hakkı vardır. Bizim için; huzurunuzda açıldık
la ifade ediyorum - ister Millî Selâmet Partisinin 
kanun teklifi görüşülerek kanunlaşsın, ister bizimki 
kanunlaşsın bunun herhangi bir hissiyatı ve ters dü
şüncesi içinde değiliz. Mühim olan Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanununun çıkmasıdır. Bu kanun çı
karken miUetvekileri olarak ve parlamanterliğinizin 
vermiş olduğu bir mecburiyet içerisinde görev yap
malısınız. 

BAŞKAN — Sayın Aygün, süre bitti efendim; 
lütfen... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Beğenmediğiniz 
hususlar varsa, o hususları değiştirebilmek için tek
lif vermelisiniz. Ama, «Bu kanun çıkmasın ve bazı 
çevrelere faydalı olalım, yararlı olalım; üç - beş ta
ne kötü çevrelerden oy alalım» diye düşünüyorsa
nız, yazık edersiniz... (C. H. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, Sayın Aygün, rica 
ederim efendim... 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — ... Vatana karşı 
ihanet edersiniz. (C. H. P. sıralarından gürültüler; 
A. P. sıralarından alkışlar) 

I BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Sayın Kazan, lehte söz istediniz. Buyurun Sayın 

I Şevket Kazan. 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Aleyhte, aley-

te... 
I BAŞKAN — Önce konuşturmam lâzımdı. Sayın 
I Durakoğlu'nun konuşmasının aleyhte olup olma

dığını bilmediğim için; kürsüye de çağırdığım için... 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sorup öğren-

I diniz ama Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Kürsüye çağırdıktan sonra efen-

I dim... 
I Buyurun Sayın Kazan. 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş-
I kan, muhterem milletvekilleri; 

Anayasamızın 83 ncü ve Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 7 nci maddesi gereğince; yine bu maddeler , 

I çerçevesinde gerekli olan şartları temin etmek su
retiyle, Adalet Partisi ve Millî Selâmet Partisi grup
larına mensup bazı milletvekilleri ile Cumhuriyetçi 
Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisine men
sup milletvekilleri tarafından Millet Meclisi Başkan
lığına verilen ve Millet Meclisinin olağanüstü top-

I lantıya çağırılması talebini ihtiva eden önergenin, 
I gerek Anayasanın 83 ncü maddesi ve gerekse İçtü-
I züğün 7 nci maddesine aykırı olduğu hususunda 

Sayın Durakoğlu'nun yapmış olduğu konuşmanın 
aleyhinde ve Başkanlığın çağırışının yerinde olduğu 
hususu üzerinde konuşmak üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Saynı Durakoğlu yapmış olduğu konuşmada, 
aykırılığı, çağrı önergesinde, konunun belli bir nokta
da toplanmadığını belirtmek suretiyle ortaya koy
maya çalıştılar; «Konu» denildiği halde, yine aynı 
önerge içinde tekliflerden bahsedildiğinden söz et
tiler; «Konu» ile «Teklifler» tabirlerinin birbirine 
aykırı bir durum ortaya koyduğunu ifade, ettiler, 

Aslında konu bellidir ve bu konu tek bir konu
dur: Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu konu
sudur. Bu konuyu görüşmek üzere toplanmış bulu
nuyoruz. 

Neticede, teklifler - birazdan arz edeceğim - fark- : 

lı olsa bile, birkaç tane olsa bile, bunlardan sadece 
bir tanesini Meclisimiz konu olarak ele alacak ve 
bu konu üzerinde olağanüstü toplantısını sürdüre-

1 cek ve tamamlayacaktır. Bu bakımdan görüşülecek 
konunun belirsiz olduğu iddiasına katılmak müm-

I kün değildir. 
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Muhterem Durak oğlu yapmış olduğu konuşma
da, «Kanun teklifleri demek konu değildir» dedi
ler. Biz, •«Kanun teklifleri» tabiri içerisinde değil; 
doğrudan doğruya Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanunu konusunu görüşmek üzere Yüce Meclisi 
olağanüstü toplantıya çağırdık. Bu bakımdan bura
da da 'bir çelişki söz konusu değildir. 

Sayın Durakoğlu yine konuşmaları sırasında, 
bu konu ile ilgili 4 teklifin bulunduğunu, bu 4 tek
lifin birbirinden farklı olduğunu, dolayısıyle bunla
rın farklı oluşlarının da belirsiz bir konu meselesini 
ortaya çıkardığını ifade etmek istediler. 

Başta da belirttiğimiz gibi, konu tek bir konu
dur. Bu konu ile ilgili olarak verilmiş bulunan ka
nun teklifleri arasında son derece önemsiz bazı nüans 
farkları olabilir, önemli farklar da olabilir. Çünkü, 
4 tane kanun teklifi arasında, belki kelime itibariy
le, madde numarası itibariyle önemsiz gibi görülen; 
fakat aslında hakikaten önemli sayılabilecek fark
lar vardır. Ele aldığımız kanun teklifini müzakere 
ederken, elbette ve elbette her siyasî parti kendi gö
rüşü istikâmetinde bu farkları ortaya koymak sure
tiyle teklife bir yön vermiş olacaktır. 

Hangisi görüşülecek mevzuuna gelince: Bu mev
zuda İçtüzüğün 7 nci maddesinin son fıkrası her hal
de bize yol göstermektedir. İçtüzüğün 7 nci mad
desinin son fıkrasından bir evvelki fıkrada, «Ola
ğanüstü toplantıda birleşim açılınca, Başkan, İlk 
önce çağrı yazısını okutur ve bu toplantıyı gerekti
ren konu görüşülür» deniyor. Demek oluyor ki, he
men konunun görüşülmesine başlamak lâzımdır An
cak, hangi konuyu görüşeceğiz; muhtelif teklifler 
var?., işte son fıkra bu meseleyi halletmektedir; 
«Olağanüstü toplantıyı gerektiren konu üzerinde Ya
sama Meclislerince yapılması gerekli işlemler» ifa
desi vardır. Şu halde olağanüstü toplantının konusu 
bellidir. Bu konu Devlet Güvenlik Mahkemeleıi Ka
nununun çıkarılması konusudur. Bu konunun halle
dilmesi için Meclisimiz tarafından birtakım işlem
lerin yapılması gerekmektedir ve bu işlemler arasın
da, birazdan 38 nci maddenin tatbiki de mevzuba
his olacaktır. 

Şu halde, mademki konunun görüşülmesi, bunun 
yanında Meclisin birtakım işlemleri yapmasını ge
rektiriyor, o halde Meclisin yapacağı bu işlemler 
sonucu, hangi teklifin benimseneceği gayet açık bir 
şekilde ortaya çıkmış olacaktır. Kaldıki 38 nci mad
denin, biraz sonra tabi olacağı işlem sırasında Mil
let Meclisinin yapacağı iş, konuyu belli hale getir

mek değildir. Millet Meclisinin yapacağı iş; Millet 
Meclisince belli olan bir konu üzerinde verilmiş olan 
kanun tekliflerinden hangisinin öncelikle müzakere 
edileceği, hangisinin tercih edileceği meselesidir. 
Onun için, konuda, «Teklifler» ibarelerinde hiçbir 
zaman bir tezat yoktur. Anayasamızın 83 ncü ve 
İçtüzüğün 7 nci maddesi gereğince Sayın Başkanlığın 
yapmış olduğu olağanüstü çağrı, gerek Anayasa ve 
gerekse İçtüzüğe uygundur. Bu görüşümüzü ifade 
eder, hepinizi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
(M. S. P. sıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Aleyhte Sayın Hüdai Oral. 
Buyurunuz Sayın Oral. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Lehte konuşma sırasında, sanıyorum Adalet 
Partisi Grup Başkanvekili Sayın Aygün, bugüne 
kadarki siyasî yaşamının en talihsiz konuşmasını 
yaptı ve «Çağrı önergesinin koşullarının yerine gel
mediğini, hangi kanun teklifini görüşeceklerini ken
dilerinin dahi bilmediğini, bu nedenlerle bu konu 
üzerinde Başkanlık Divanının teemmül buyurması
nı» konuşmalarının tümünden çikan netice olarak 
ifade ettiler; kendilerine teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Aygün'e şunu ifa
de etmek isterim: Sayın Aygün, sanıyorum, Anaya
sa Mahkemesinin kararları üzerinde de bir bilgiye 
sahip değil. Anayasa Mahkemesi, sadece biçim yö
nünden iptal 'etmedi Devlet Güvenlik Mahkemesi, 
ile ilgili yasayı, esas yönünden de iptal etti. Ne ga
rip tecellidir ki, ne büyük talihsizliktir ki, ikinci bü
yük partinin başkanvekili, Devlet Güvenlik Mah
kemesi ile ilgili yasanın 9/C bendinin esas yönünden 
Anayasa Mahkemesince iptal edildiğini -süresiz ola
rak- bilmiyor veyahut bilmemezlikten geliyor. (C. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi şu noktalar üzerin
de durmak istiyorum; esasa geçmek istiyorum. Bu
nu da Anayasa Mahkemesinin iptal edeceği kanaat 
ve inancı üzerine müesses kılmak istiyorum. 

Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri Hakkındaki Yasa, bilindiği gibi 
Anayasa Mahkemesinin 6 . 5 . 1975 gün, 974/35 
esas, 975/126 sayılı ve yine Anayasa Mahkemesinin 
21 . 5 . 1974 gün, 973/46 esas, 974/21 karar sayılı 
kararlarıyla biçim ve esas yönforinden iptal edilmiş
tir. 
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Önergede yalnız biçimden söz edildiğine göre 
Sayın Başkanlık Divanımın dıükllcatini çökmek iste
rim. Esas yönünden iptial kararı, Anayasa Mah
kemesinin iptal kararı teemmül olunmadan bu çağ
rı önergesi üzerine görüşme açılamaz. Usul yönün
den verilen iptal kararının, Anayasanın değişik 152 
nci maddesinin 3 ncü fıkrası uyarınca iptal hükmü
nün, Resmî Gazetede yayınlandığı günden başlaya
rak bir yıl sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Neden bir yıl? 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Biçim yönünden 

iptale dair karar, 11 Ekim 1975 gün, 15 380 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Neden bir yıl? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — 1773 sayılı Yasa
nın 9 ncu maddesinin.. 

Neden bir yıl mı? Bir yıl belki intibaha gelirsiniz 
de, hukuk devletine uygun bir yasa çıkar veyahut 
da genel hukuk mahkemelerine bu işi havale edersi
niz diye size bunu bırakmışlar. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sanıyormusunuz ki bu Devlet Güvenlik Mahke
mesi Yasası Anayasa Mahkemesince iptal edilme
yecektir? İptal edilecek ve hukukun üstünlüğü kar
şısında ezilip gideceksiniz Sayın Aygün. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1773 sayılı Yasanın 9 ncu maddesinin 1 nci fık
rasının itiraz konusu; (c) işaretli bendinin esas yö
nünden Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline dair 
14 994 sayılı Resmî Gazetede (Bilmiyorsanız lütfen 
getirtin, okuyun) yayınlanmıştır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Var yazımızda, 
var. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bu iptal kararı 
süresizdir. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grup Başkan vekili 
ile Millî Selâmet Partisi Grup Başkanvekili ve 142 
arkadaşı tarafından Anayasanın 83 ve İçtüzüğün 7 
nci maddesi gereğince verildiği iddia olunan, 
3 . 9 . 1976 gün ve 4732 sayılı olağanüstü toplantı 
çağrı yazısı, anılan Anayasa ve İçtüzük hükümlerine 
uygun olarak verilmemiştir. Şöyle ki: 

Çağrı konusu belli değildir. Toplantıda hangi 
yasa teklifinin görüşüleceği belirlenmemiştir; önce
den belirlenmemiş ve Parlamento üyelerine neyin gö
rüşüleceği saptanıp ilân edilmemiştir. Neyi görüşe
cek Parlamento? 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanununu. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Hangi kanun tek
lifi üzerinde görüş ifade edeceksiniz? 

Sayın Başkan, bunları açıklamadıkları müddetçe 
olağanüstü toplantıyı yapmaması gerekirdi Başkan
lık Divanının. Neyi konuşacaksınız? Nedir elinizdeki 
teklif? 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sağır sultan duydu. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Devlet Güvenlik 

Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Meclis Başkanlığına sunulmuş ve fakat İçtüzük 
hükümlerine göre komisyonlarda görüşülmüş ve ge
rekli rapora bağlanmış ve Meclis gündemine alınmış 
bir yasa tasarı ve teklifi de yoktur. 

Millet Meclisi Başkanlığına verilen 4 yasa teklifi 
vardır. Bunlar: 

1 — 27 . 4 . 1974 günlü, 65 sayılı Kırklareli Millet
vekili Atagün'e ait teklif; 

2 — 11 . 6 . 1976 - İki ay sonra verr.len - günlü, 
72 numaralı sayın Şevket Kazan ve 13 arkadaşına ait 
teklif; 

Yine Sayın Oğuz Aygün ve llhami Ertem'e ait 
1 8 . 6 . 1976 (Yanş ediyorsunuz) günlü ve 75 numara
lı teklif ve bir de Sayın Mehmet Altmışyedioğlu'na 
ve Sayın Talât Oğuz'a ait teklifler var. 

Hangi teklifi görüşeceksiniz? Sayın Kazan diyor 
ki, «İçinden bir tanesini seçelim». Seçemezsiniz. Tev
hit kararını vermek yetkisi komisyona aittir. Siz bura
da bu teklifleri birleştirip görüşemezsiniz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sizin teklifiniz nere
de Sayın Oral? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Görüştüğünüz za
man, İçtüzüğe aykırı bir tutum içinde kalırsınız. 

«Birini seçeriz, ona göre hareket ederiz..»Yazsay
dınız bunu önergenizde, çağrı yazısında. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Oral sizin tek
lifiniz nerede? 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Biz, Devlet Güven
lik Mahkemelerine karşıyız Sayın Aygün. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Anayasa hük
müne de karşı mısınız? 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyiniz yeri
nizden. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Evet, Anayasa hük
mü ile de çelişkili olduğunu, 32, 33, 34 ve 132 karşı
sında 136 nci maddenin de çelişki içinde olduğu 
inancındayız. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O Anayasa hük
müne oy kullanmadın mı? 
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HÜDAİ ORAL (Devamla) — Oy kullanmadım, 
kırmızı oy kullandım ben, bütün Grupumla beraber. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Siz kullanmadınız, 
Grupunuz da kullanmadı mı? 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Grup da kullandı 
kırmızı oy. Tüm grup kırmızı oy kullandı. Açarsı
nız bakarsınız. 

SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Yalan söy
lüyorsun. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Anayasa ve içtü
züğe göre konu tanımı bellidir, bunu burada tanım
lamanın gereği yok. Konu; yasa teklifleridir. Anaya
sanın 83 ncü maddesine göre bu bir konudur; ama 
hangi tekliftir ve onun gerekçesi nedir' Bunu bura
da belirlemek zorundasınız ve içtüzük de bu şartı 
koymuştur. 

Yoksa, kamuoyunu, kendi ölçünüzde, akhnızsı-
ra oluşturacaksınız, belki; iktidarı kendi arasında tu
tarlı göstereceksiniz ve onun için de; «Biz anlaştık, 
işte hepsini birden getiriyoruz» diye burada yasa 
dışı, içtüzük dışı görüşme yaptıracaksınız. Olmaz 
böyle şey ve Anayasa Mahkemesi de bunu iptal ede
cektir. 

Konu; Meclis Soruşturmasıdır, Sorudur, Meclis 
Araştırmasıdır yahut Gensorudur. Konu bunlardır, 
bunların hiç birisi önümüzde yok. Anayasanın ve 
İçtüzüğün genel hükümlerine göre Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinden söz etmek mücerret konu değildir. 

«Devlet Güvenlik Mahkemelerini gelin de ko
nuşalım» demek konuyla ilgili değildir. Devlet Gü
venlik Mahkemelerini istediğiniz yerde konuşursu
nuz. Meclis, olağanüstü olarak yalnız teklifi görüş
mek için toplanabilir. Genel Görüşme için toplanır
sınız, ama teklif denince, o teklifin ne olduğunu be
lirlemek zorundasınız, 

İçtüzüğün 7 nci maddesi (Aynen metin böyledir), 
«Toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş olması 
şarttır» diyor. Bu hüküm, çağrı önergesinde belirli 
ve art düşünceli amaçları kapsadığından, özellikle 
yerine getirilememiştir. Çağrı önergesi tutarsızdır, 
çelişkilidir, açık seçik yasa teklif talebini öngörme
mektedir. 

Şöyle ki: Önergenin gerekçesinde Devlet Güven
lik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri 
Hakkındaki 26 . 6 . 1973 tarihli 1773 sayılı Kanun, 
Anayasa Mahkemesi tarafından usul yönünde iptal 
edilmişti, «iptal hükmü 11 Ekim 1976 günü yürür
lüğe girecektir» deniimdktedi'r. Oysa, Anayasa Mah
kemesi sadece usul yönünden değil esas yönünden 
de yasayı iptal etmiştir, bundan söz edilmemektedir. 

Anayasa Mahkemesinin esas yönünden iptalini 
ele alıyorum. Bu iptal ile ilgili olan 9/c bendi sayın 
Kazan'ın teklifinde de, Sayın Aygün ve Ertem'in 
teklifinde de \*e Altmışyedioğlu'nun teklifinde de ay
rı ayrıdır. Bir kısmı bunu hiç almamış, bir kısmı al
mış, bir kısmı yarım almış. Neyi görüşeceksiniz? İp
tal edilen bir madde metni varken, siz o madde met
nini varmış gibi teklifinizde getiriyorsunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Mecbur muyuz ca
nım aynı teklifi getirmeye? 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Çağrı önergesinde 
yasa teklifinin tümü mü, yoksa tekliflerden birisi mi; 
tekliflerden birisi ise hangisinin görüşülmesi istendi
ği açıklıkla belirtilmemiştir. Bu ne denle de konu 
belli değildir. Çağrı önergesinin gerekçesinde; «Bu 
konuda Başkanlığa verilmiş olan kanun tekliflerinin 
bir an önce Meclislerde görüşülüp kanunlaşması ile 
mümükün olacaktır.» denilirken, talep bölümünde, 
bu nedenlerle söz konusu kanun teklifinin görüşül
mesinden söz edilmektedir. Tekliflerden söz edilmek
tedir; gerekçede teklifler, talep kısmında ise teklif
ten bahsedilmektedir. Teklifler ne, teklif ne? Bunu 
ayırmadıkça olağanüstü toplantıyı sayın Başkan 
toplayamaz, çağıramaz. Bu açıklık kazanmadıkça. 
Yüksek Heyetiniz, bu çağrı önergesi üzerinde bura
da yapacağı işlemleri belirleyerek bir görüşmeye gi-
rişemez, çünkü parlamento üyeleri bu tekliflerle il
gili olarak hazır değillerdir, bilmedikleri bir konuda 
da parlamento üyelerinden görüş beklenemez. 

Değerli arkadaşlarım, kaldı ki; «Dört kanun tek
lifini de burada görüşeceğiz» diyorlar. Nasıl görü
şeceksiniz? Eğer; «Bunların mahiyetleri birdir» di
yorsanız, «irtibat vardır» diyorsanız bunun tevhi
dini siz yapamazsınız, bunu komisyon yapacaktır. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — İçtüzük veriyor bu 
yetkiyi. 

HÜDAt ORAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bütün bunların sonucu olarak Sayın Başkanlık 
Divanından şunu istirham ediyoruz: Bu çağrı öner
gesi üzerine Meclisler toplanamaz, şayet toplanmış-
sa hatalı toplanmıştır diyerek, o hatalı toplantı de
vam edemez ve burada toplantının kapatılması ve 
usulüne uygun tekliflerin gelmesinin beklenmesi ge
rekir, 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Aygün, konuşmasın
da, Cumhuriyet Halk Partisinde panik olduğunu 
söyledi. Halk Partisinde panik yok. Halk Partisinde 
1977 seçimlerinde iktidara gelme gücü var, paniği 
yok, panik sizde.. (C. H. P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 
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Kendisinde panik olanlar, bir noktada bir acıları 
olanlardır. Biz Devlet hazinesine el uzatmadık ki pa
niğe kapılalım, paniğe kapılanlar ona el uzatanlar
dır. (C. H. P. sıralarından alkışlar, A. P. sıraların
dan gürültüler) 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Ne konuştuğunu bil
miyorsun sen. 

BAŞKAN — Sayın Oral, usul rica ediyorum, lüt
fen. (A. P. sıralarından gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Değerli arkadaş
larım.. 

Ne konuştuğumu bilmiyorsanız, dinlersiniz öğre
nirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Oral, siz lütfen devam edin. 
(Gürültüler) 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Adalete siyaset 
sokmak; daha ağır sorunlar yaratmak için bu top
lantıyı isteyenler, bundan böyle ülkede daha da ar
tacak olan vahim siyasal ve sosyal bunalımların so
rumlusu olacaklarını ve kendilerini bekleyen mukad
der âkibetten kurtulamayacaklarını bilmelidirler. 

Olağan dışı yargılama ve hiddete bürünmüş ada
let yanlıları, Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile getir
mek istedikleri intikamcı girişimlerin altında ezilme
ye mahkûm olacaklardır. Getirdikleri Devlet Güven
lik Mahkemeleri ile solu ezmek isteyenler, sola ka
palı faşist rejimi getirmek isteyenler mutlaka, bu, 
Devlet Güvenlik Mahkemeleri adı altında istedikle-
lerinî, arzu ettiklerini bulamayacaklardır. Kendile
rine bir şeyi daha ifade etmek isterim - bir kere da
ha söyledim - giyotin önce kendisini ioadedenin ka
fasını koparmıştır, bunu da bilmek gerekir. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Oral, süre bitti efendim. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitti efendim, bi

tiriyorum. 
Olağandışı toplumda oluşan yargıya karşı hiç 

bir kanun yolu yoktur. Aslolan; toplumda olan yar
gıdır, ondan kaçmayınız. Olağan dışı mahkemelerle 
toplumu uygarlıktan uzaklaştırmak isteyenlerden 
mutlaka hesap sorulacaktır. 

Bilinmelidir ki, vatanseverlikle vatan hainliğini 
ayırmak adı altında oynanan oyun ki, dünya siyasî 
tarihinde, bir zamanlar vatan haini olarak gösterilen 
insanlar bugün vatan kahramanları olarak bilinmek
tedirler; Sokrat da bunlardan bir tanesidir. (A. P. 
sıralarından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Aferin, aferin. 
BAŞKAN — Sayın Oral, süre bitti efendim, rica 

ediyorum lütfen. 

I HÜDAİ ORAL (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. Sayın Aygün aynı polemiğe girmemiş olsa idi 
ben de bitirecektim. 

BAŞKAN — Efendim, süre bakımından söylü-
I yorum, verdiğiniz cevaplar haklı veya değil buna ka

rışmıyorum. 
HÜDAİ ORAL (Devamla) — Anayasamızın 

7, 32, 33, 132, 133 ve 134 ncü maddelerinde yer alan. 

I ÂDİL DEMİR (İzmir) — Devlet Tiyatrosuna git, 
Hamlet'i oyna, 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — .. Türk milleti adına 
yargı yetkisini kullanan mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkimin güvencesi ilkeleri ile hiç kimsenin kanunen 
tabi olduğu mahkemeden başka olağan dışı bir mer
ci önüne çıkarılamayacağına dair genel hukuk esas
larının ihlâli anlamına gelen bu çağrı yazısı ile 
Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görüşülmesini iste
yenler, güçsüz Hükümet ve iktidarlarının aczini ör-

I tebilmek için, faşist görüş ve girişimlerini gizleyebil
mek için zulüm aracı olabilecek ve olağanüstü, ola
ğan dışı mercilerden medet ummaktadırlar. Ama, 
halkın şaşmaz kararından hiç bir zaman kurtula
mayacaklar ve toplum, onların bu kararını, er geç, 
bir gün tel'in edecektir. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Oral. 
Değerli arkadaşlarım, usul konusunda iki lehte 

iki aleyhte sayın üyeye söz verdim. Anayasamızın 
83 ncü ve İçtüzüğümüzün 7 nci maddelerine göre, 
sayın Oğuz Aygün, sayın Kazan ve 142 arkadaşı 
Millet Meclisi Başkanlığına tatil sırasında, Olağanüs
tü çağrı önergesi vermişlerdir. 

Başkanlıkça bu çağrı önergesi kabul edilmiştir. 
Başkanlığın çağrı önergesini kabul etmemek gibi bir 
yetkisi yoktur.. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Nasıl yok
tur; usule uygun olmadığı sürece vardır. 

BAŞKAN — ..Vaktaki bu önergede olduğu gibi 
Millet Meclisi üye tam sayısının beşte biri nisbetin-
de milletvekilinin imzası olsun. 

Şöyle ifade ediyor İçtüzüğümüzün 7 nci maddesi: 
«Bu toplantıyı gerektiren konu görüşülür.» 
Yani, burada çağrı yazısında filan konu denile

cek, fakat konunun hangi konu olduğunu Başkanlık 
tespit edemeyecek. Kim tespit edecek? Çağrıda bu
lunan sayın üyeler. 

Konu Başkanlıkça, Devlet Güvenlik Mahkemele-
j rinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Ka-
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nun Teklifi olarak kabul edilmiştir. Millet Meclisi 
Başkanlığında, bu konuya ilişkin dört tane teklif var. 
Acaba bu tekliflerden hangisi görüşülecek ve çağrı 
sahipleri bu teklifleri tespit etmek ve saptamak hak
kına haizler miydi? Burada İçtüzüğümüzün 7 nci 
maddesinin son fıkrası bize cevap veriyor. Millet 
Meclisi toplantısı açıldıktan ve çoğunluk saptandık
tan sonra, konuya ilişkin işlemlerin yapılması gere
kiyor. Nedir bu konuya ilişkin işlemler? 

Ya İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi uyarınca ve
rilmiş bir önerge varsa, bunun hakkındaki işlemi yap
mak veya böyle bir önerge verilmemişse, komisyondaki 
teklifler birleştirilerek veya tekliflerden birisi benimse
nerek Genel Kurula tek biçimde komisyon raporunun 
verilmesi. 

Neticeten şunu arz etmek istiyorum: Başkanlığı
nız çağrıyı geri çevirme hakkına sahip değildir. Çağ
rı meydana geldikten sonra, eğer Genel Kurulda top
lantı nisabı var ise, çağrı konusu olan konuyu görüş
türmek zorundadır. Bu, İçtüzüğümüzün ve Anayasa
mızın amir hükmü. 

Konunun saptanması önergede yapılmıştır, ancak 
hangi metnin görüşüleceği hususu önergede tespit 
edilmemiştir. Bu ancak Genel Kurulda yapılacak iş
lemler sonucunda ortaya çıkacaktır kanaatini taşıyo
rum. 

2. — İçtüzüğün 38 nci maddesine göre verilmiş 
önergelerden birinin kabul edilmesi halinde diğerinin 
işleme konulup konulamayacağı hakkında. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, hal böyle olun
ca, İçtüzüğümüzün 38 nci maddesine uygun olarak, 
elimize iki tane önerge gelmiş bulunmaktadır. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — İki teklif var. 
BAŞKAN — İki tane önerge var efendim. Bun

lardan birisi Sayın Oğuz Aygün'ün. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Kanaatimi ifade ettim Sayın Du-
rakoğlu, 

Buyurun efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bu mümkün ol

maz Sayın Başkan. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — İki önerge

nin varlığından bahsettiniz. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bu konu

da bir sual sorabilir miyim? 

Bu önergelerin, geliş sırasına göre birisini oyla
maya koydunuz, kabul edildi; diğeri hakkında bir 
işlem yapacak mısınız? 

BAŞKAN — Kabul edilmişse diğeri hakkında 
işlem yapmayacağım efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Neden? 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bu tutumu

nuz nedeniyle söz istiyorum. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Bravo Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Niçin Sayın Durakoğlu? 
AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Bu beyanı

nız nedeniyle, 
38 nci maddeye göre verilmiş önergelerden biri

nin kabul edilmiş olması halinde diğerini oylamaya-
cağınızı ifade buyurdunuz. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Para - tura aUn 

sayın Başkan. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Böyle olun
ca İçtüzüğe aykırı bir duruma girmiş oluyorsunuz. 
64'e uymanız gerekiyor. Açık bir şekilde zatıâlinizi 
İçtüzüğe davet etmek sadedinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Daha neyin üze

rinde konuşacağız belli değil efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Para - tura atın 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Aygün, usul hakkında arka

daşım söz istiyor. Yani bizim uygulama biçimimizi.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Neyin üzerinde 
konuşacağız, belli değil. 

BAŞKAN — Söz istiyor, yani bizim uygulama 
biçimimizin İçtüzüğe aykırı olduğunu ifade ediyor. 
İçtüzüğe aykırı ise doğrusunu yapmak Başkanlığın 
görevidir. Bu konuda aydınlanma ihtiyacını hissedi
yorum. Rica ediyorum, lütfen oturun efendim. Lüt
fen oturun sayın Aygün. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hayır sunuşunuzu 
öğrenelim de. 

BAŞKAN — Size söz vermedim efendim, lütfen 
oturun* 

Efendim elimizde 2 tane önerge vardır, bu öner
gelerden birisi Sayın Aygün'e aittir, 38'le ilgili olarak 
2 önerge olduğunu ifade ettim, bunun hakkında iş
lem yapacağımı ifade ettim. Başkanlık ne yapacak
tır; bunu öğrenmek her sayın üyenin hakkıdır. (Gü
rültüler) Efendim, sayın Aygün ve Sayın Ertem'in 
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İçtüzüğün 38 ııci maddesine göre konunun gündeme 
alınmasını talep eden iki önergesi var dedim ve bu
nun üzerine söz istiyor. Yani birinci önergeyi oyla
yacaksınız, ikinci önergeyi oylamayacaksmız bu doğ
ru değildir ifadesi üzerine efendim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş
kan, söz verir misiniz oturduğum .yerden arz edeyim. 

BAŞKAN — Sizi dinleyeceğim Sayın İslâm. 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Ama ben 

oturduğum yerden.. 
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, arkadaşı

ma söz verdim dinleyeceğim efendim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Önerge
lerin mahiyeti aleniyet kazanmadan - ki, aykırı da 
olabilir, birbiri ile alâkalı da olabilir - bunu Sayın 
Durakoğlu gayet iyi bilirler.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim, önergelerin muhtevası 
hakkında, önergelerin kapsamı hakkında müzakere 
açmıyorum Sayın İslâm. Sadece yapacağım işlem 
hakkında müzakere açıyorum. 

Evet, buyurun Sayın Durakoğlu. 

AHMET DURAKOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Biraz önce önergede olağanüstü toplantı çağrısı 
için Anayasanın 83 ve İçtüzüğün 7 nci maddesi gere
ği olan konunun belli olmadığını, toplantı -isteminde 
bulunanların bu konuyu belirtmek hususunda görev
leri bulunduğunu, bu iş yapılmadan bu önergenin de 
muteber olamayacağını, toplantıya çağrılma istemi
nin yerine getirilemeyeceğini arz ettim ve hemen ar
kasından, üzüntü ile arz edeyim ki şu suali sordum: 
«Şimdi Sayın Başkana sorsam, konuşulacak konu 
hangisidir diye, açık bir şekilde şu kanun teklifini ve
ya tasarısını götüşeceğiz diyemiyeceklerdir» dedim. 

Nitekim benden sonra konuşan Sayın Aygün de 
aynı durumdaydı. Huzurunuza çıkıp konuştukları za
man, açıkça diyemediler ki; «Biz hâlen Anayasa Ko
misyonunda bulunan falanca tarih' sayılı teklifin gö
rüşülmesi için olağanüstü toplantı isteminde bulun
duk» diyemediler. 

Şimdi hemen arkasından «Anayasanın gereği ola
rak toplantı isteminde bulunan kişilerin, konunun ne 
olup ne olmadığını belirtmeleri gerekirken, bu görev
lerini yapmayacaklar ve size müracaat edecekler sa
yın milletvekilleri» dedim.. «Kendi ihmal ettikleri gö
revlerini, hatta Hükümetin daha büyük bir şekilde ih
mal ettiği görevini, bazı milletvekillerinin kanun teklif
lerine sığınarak, size yaptıracaklar» dedim. Nitekim 
de oldu. Hemen arkasından 38 nci maddeye ait örier-
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geler geldi.. Nedir bu 38 nci madde? 38 nci madde; 
verilen kanun tekliflerinin 45 gün zarfında komisyon
da görüşülmemesi halinde gündeme girmesini temin 
eden maddedir. Şimdi 38 nci maddeyi okuyorum: 

«Tasarı veya teklifler komisyona havale günün
den nihayet kırkbeş gün içinde komisyonca neticelen
dirilip Genel Kurula gönderilmek lâzımdır. Aksi ta'k-
dirde adı geçen tasarı veya teklifin doğrudan doğruya 
gündeme alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri is
temek hakkını haizdirler.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım, olağanüstü toplantı 
isteminde bulunan kişiler, olağanüstü toplantılar dı
şında (olağan toplantılarda) İçtüzüğün verdiği yetkile
re sahiptirler, Anayasanın verdiği yetkilere sahiptir
ler; ama olağanüstü toplantı isteminde bulunurlarsa, 
bu. kişilere, Anayasa büyük haklar tanımıştır diye ne 
Anayasamızda ne İçtüzükte bir hüküm yoktur. Bunun
la şunu demek istiyorum: Olağanüstü toplantı istemi 
İçtüzük hükümlerini bertaraf etmez, İçtüzüğe uyma 
zorunluluğu vardır. Hangi kanun' teklif veya tasarısı 
görüşülürken «Şu kanun teklif veya tasarısını görü
şeceğiz» diyeceksiniz, hemen de arkasından onun gün
deme alınmasına dair 38 nci maddeye dayalı bir öner
ge vereceksiniz? 

Sayın Avcı'dan rica edeyim, Meclis Başkanlığı 
yaptılar, yıllardır buradalar, bir gün böyle bir manza
raya şahit oldular mı? 

Göremezsiniz, Türk siyasî hayatında yoktur, kesin
likle söyleyebilirim; çünkü akla ve mantığa aykırıdır. 
Akla ve mantığa aykırı herhangi bir hüküm ne İçtü
zükte, ne de Anayasada yer almaz; bu derece aykı
rı. 

Gereken işlemler yapılacakmış; 7 nci maddenin 
sonucu böyle dermiş. E, tabiî olağanüstü toplantı için 
Gensoru talebinde bulunursanız, Gensoruya uygun İç
tüzük hükümleri ve Anayasa hükümleri yapılacaktır; 
gereken işlem budur. Eğer Genel Görüşme isterseniz, 
Genel Görüşmeye ait Anayasa ve İçtüzük hükümleri 
uygulanacaktır. Kanun teklifinin görüşülmesini isti
yorsanız, kanunların yapılmasına dair İçtüzükteki hü
kümler uygulanacaktır, Anayasadaki hükümler uygu
lanacaktır. 

Şimdi, 2 önerge olduğundan bahsettiler; bizim bil
diğimiz 3 önerge var, bir de Sayın Atagün'ün önerge
si var. Sayın Atagün'ün önergesi nedense hiç nazara 
alınmıyor, anlaşılan gizli bir anlaşma var, ikisi veril
miş. Sayın Atagün de ısrarlı olamıyor; bu da garip. 

Şimdi garabetini arz ediyorum. Bütün kanun ve 
teklif ve tasarılarını, tekliflerinin hepsini, Hükümet is-
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. terse tasarısını 38 nci maddeye göre gündeme aldıra-
bilir mi? Aldırabilir. Ali Sanlı arkadaşımızın - aklıma 
gelen ismi veriyorum - bir teklifi varsa, 38 nci mad
deye göre bir dilekçe verdiği zaman Başkanlık işleme 
koymak mecburiyetinde midir? Mecburiyetindedir. 
Öte yandan Oğuz Aygün arkadaşımızın bir kanun tek
lifi var, Oğuz Aygün arkadaşımız da 38 nci maddeye 
göre 45 gün geçtiği için gündeme alınmasını istediği 
zaman, onun önergesinin de oylanması gerekir mi? 
Gerekir. Niye? 

Şimdi Başkanlık diyor ki: «Ben 1 ncisi kabul edi
lirse 2 ncisini oylamam.» Birincisi, faraza Oğuz Ay
gün arkadaşımızın teklifi olsun. Oğuz Aygün arkada
şımızın teklifi gündeme girecek, ama ikinci teklif de 
Şevket Kazan arkadaşımızın teklifi ise, o işleme dahi 
konulmayacak. E, demek ki birinci, önceiikle gelen, 
Başkanlığa öncelikle gelen kanun teklifi, Başkanlık
ça kanun teklifi olarak kabul ediliyor, ondan sonra 
gelen kanun teklifi kanun teklifi olarak kabul edilmi
yor. Niye? Onunki de 45 günde görüşülmemiş Komis
yonda, onun da gündeme girmesi lâzım. 

Bir şey daha arz edeyim: Eğer başka maksatlarla 
hareket ediliyorsa, İçtüzük hükümlerini bertaraf ede
rek işlem yapamazsınız; normal gündemlerde yapma
dığınız görevleri, fevkalâde toplantı yapmak suretiy
le İçtüzük hükümlerini bertaraf ederek de yapamaz
sınız. Şu anda 38 nci maddeye göre verilen önergele
ri oylamaması gereken Sayın Başkan, hepsinin oy-

'lanmasını kabul etmediklerini de söylüyorlar. Anlaşı-
lıan bir tanesini oylayacaklar ve çoğunluğa göre bir 
tanesi kabul edildikten sonra da «Haydi bunu görü
şelim» diyecekseniz; bunu da yapamazsınız. Evvelâ, 
İçtüzüğün 53 ncü maddesine göre, 48 saat zarfında 
bütün üyelerin eline görüşülecek metni vermek zorun
dasınız; bunu vermediğiniz sürece de olmaz bu. 

Sayın Aygün arkadaşımızın sözleri arasında ente
resan bir şey oldu: «Birden bire ortaya çıkan bir ih
tiyaç nedeniyle» olağanüstü toplantıya çağırmışlar. 
Anayasa Mahkemesi Devlet Güvenlik Mahkemesi 
Kanununu iptal ettiği tarihte Meclis faaliyet halindey
di; tatil kararı verdiği zaman da 11 Ekime kadar bu 
kanunun çıkması zorunluluğunu bilmeyen kişi kal
mamıştı. Olağanüstü toplantı için birden bire ortaya 
çıkan fevkalâde bir durum nedeniyle bu önergeyi ver
diklerini söylüyorlar ve böylelikle tüzük dışı işlemle
re de vesile oluyorlar. 

Sayın Başkandan istirham ediyorum; kanun tek
liflerinin hangisinin kanun teklifi, hangisinin kanun 
teklif olmadığı yolunda bir takdir hakkı sayın Baş
kanlığa da tanınmamıştır. 

Onun için, bütün önergelerin, hatta sayın Ata-
gün tarafından verilmiş olan önergenin de oylanması 
gerekir. 

Aslında acayipliğin bir başka yönü de var; Ne 
malum; eğer bunlar komisyonda tevhit edilerek mü
zakere edilseydi, Cumhuriyetçi Güven Partisibin 
metnini Genel Kurulun çoğunluğunun kabul etmeye
ceği? Ama, şu arada fevkalâde toplantının adından 
yararlanılarak bir fevkalâde sonuca varılmak isteni
yor ve alelacele, nasıl olursa olsun; ama bizim iste
diğimiz gibi olsun adı altında bir kanun çıkarılmak 
isteniyorsa, Yüce Meclis, Anayasayı ve İçtüzüğü çiğ

neterek buna müsaade etmez. 

Sayın Başkanlığın da, öncelikle bunu nazara ala
rak, tüzüğe aykırı işlem yapmaması gerekir. 

Maruzatım bu kadar, saygılar sunarım. (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, tu

tumunuzun lehinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Daha önce Sayın İslâm bir şey söy
lemek istediğini ifade ettiler. Sayın İslâm, buyurun 
efendim, nedir? Yerinizden rica edeyim. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Oylama 
konusunda tutumunuzla ilgili olarak 38 nci madde 
ile ilgili olarak, ve Sayın Durakoğlu ile aranızda ge
çen konuşmanın usulsüzlüğü ve İçtüzüğe aykırılığı 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yani Başkanlığın tutumunun lehin
de mi söz istiyorsunuz? 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Aleyhte 
efendim. 

BAŞKAN — Başkanlığın tutumunun aleyhinde 
mi söz istiyorsunuz? 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Yani, önergelerin oylama biçiminde, Başkanlığın 

tutumunun aleyhinde.. 

TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Efendim, daha 
önce önerge var lehte. 

BAŞKAN •— Efendim, zatıalinizin önergesini sa
yın İslâm'ın' işaretinden sonra aldım Sayın Güneş. 

ALİ TOPUZ (İstanbul) — Nasıl olur, daha ev
vel gönderildi efendim? 
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BAŞKAN — Efendim; Sayın Durakoğlu konuş
maya başladığı anda Sayın İslâm söz istediler. 

Buyurun Sayın İslâm. 
NADİR LÂTİF İSLÂM (Sakarya) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; 
Sayın Başkan 38 nci madde ile ilgili olarak oyla

maya geçeceğini, önergeleri okutacağını ifade ettik
lerinde; henüz bu önergelerin münderecat ve muhte
vası Meclisimizin malumu olmadan, - biraz espri ya
palım - acaba rüyada mı gördüler, bir özel istihba
ratta mı bulundular; hakikaten Sayın Durakoğlu, 
önergelerin metnine vakıf olduklarını ortaya koyan 
bir açıklıkla bazı görüşler beyan ettiler. (C.H.P. sıra
larından gürültüler) Müsaade buyurun efendim, mü
saade buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Olağanüstü 
toplantıda metin görmemiz lâzım gelir. 

NADİR LÂTİF İSLÂM (Devamla) — Sayın Uy
sal, hiç olmazsa sizden iltimas rica ederim, sizden 
rica ederim. 

Önergelerin oylanmasında, ilgili 'konuların birbi
riyle ilgi derecesine, zıddiyet durumuna, ortaya çıka
bilecek duruma göre, ya alternatif vardır veya yok
tur. Alternatif olan hususlarda kabul edilen önerge
nin zıddı oylanmaz. Çünkü, birinin kabulü, diğeri
nin oylanmasını gereksiz kılar. Ancak bu lâzimeye, 
Sayın Durakoğlu, Başkan önergeleri okumadan mü
dahale suretiyle mani olmuş bulunmaktadırlar. Usul
süzlüğün noktası, yahut enteresan gelen husus veya
hut bu istical veyahut bu keşfin tespiti bakımından 
bunu belirtmiş oluyorum. 

38 nci madde ile ilgili önergelerde bir alternatif 
düşünülemez. 38'le alâkalı önergelerin hepsi birer ay
rı irade, birer arzu ortaya koyarlar, değil mi Sayın 
Dura'koğlu? Ancalk, bunların alâka derecesini, tercih 
derecesini, oylamasının hangisinin evvel, hangisinin 
sonra yapılabileceği meselesinin münakaşası ihtima
li vardır. O halde, evvelâ metinlerin aleniyet kazan
ması lâzımdı, ondan sonra da hangi önergenin ev
vel, hangi önergenin sonra oylanacağı meselesi gele
cekti. Ondan sonra ne olabilecekti? Ondan sonra al
ternatif durumu doğmayacak, bir önerge yeterli oyu 
toplasa dahi, öbürünün nazarî olarak oylanması 
mümlkündü. Falkat yine mümkündür ki, önerge sa
hipleri önergelerini geri alsınlar. O halde, bütün bu 
imkânların hepsinin bir arada düşünülebilmesi ba
kımımdan, Sayın Başkan Sayın Durakoğlu'na söz 
vermemeli idi, tecrübeli bir parlamenter olarak da 
Sayın Durakoğlu, bildiklerini zannettiğim usulü çiğ
neyerek Sayın Başkana sual sormamalı idi. 
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Bu hususu tespit için söz aldım. TeşcCckür ede
rim, (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym İslâm. 
Lehte Sayın Güneş, buyurunuz efendim. 
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
144 arkadaşımızın verdiği olağanüstü toplantı 

önergesi üzerine Meclis toplandı. Bazı arkadaşlarım, 
benim inancıma göre haklı olarak, zaten haksız ol
maları da mümküif değil, bu önergenin vazıh olma
dığını söylediler. 

Buna mukabil Başkanlık, önergelerin açık seçik 
olduğunu ve binaenaleyh Meclisin çalışmaya başla
yabileceğini beyan etti. 

Şimdi, komisyonlarda bulunan kanun teklifleri
nin gündeme alınması hakkında 38 nci madde ile 
ilgili önergeler geldi. Bazı arkadaşlarım bunun aley
hinde görüş beyan ettiler, haksızdırlar. Çünkü; eğer 
38 nci maddeye göre Başkanlık işlem yapmazsa, 
Yüksek Heyetinizin, demin Başkanlığın vazıh say
dığı konuda bir görüşme yapması mümkün değil. Bu 
nedenle, 38 nci maddeye göre verilmiş önergelerin 
oylanması zorunluğu vardır ki, içine girmiş olduğu
muz çıkmazdan böylece çıkabilelim. Meselenin dü
ğüm noktası burasıdır. 

Şimdi şöyle olacak: 142 arkadaşımız vazıh sarih 
bir şekilde hangi konunun görüşüleceğini istemişler. 
Şimdi bunu oylayacağız. 

Mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisi
nin 190 üyesi vardır. Bu 142 arkadaşımız elbette 
müşterek bir görüşle bu önergeyi verdiler. Onlar, 
meselâ Sayın Mehmet Atagün'ün teklifi görüşülsün 
istiyorlar. 

Binaenaleyh, Mehmet Atagün'ün önergesi, oya 
konduğu zaman 142 kişi de o istikamette oy verecek
tir; fakat lütfediyorlar, kendileri de bize bu iradeyi 
tevdi ediyorlar, bize teslim ediyorlar. Biz 190 kişi 
hangisini istersek onu kabul edeceğiz ve böylece de 
onların vazıhı olarak vermiş oldukları önergenin 
muhtevası, içeriği, saptanmış olacak. Bu kadar ba
sit. 142 arkadaş mekanizmayı işletecek, bir diğer 190 
arkadaş da o hususta karar verecek. Yani, demek ki 
bizim İçtüzüğümüz ve Anayasamız diyor ki, bazı 
milletvekilleri Meclisi olağanüstü toplarlar, onun dı
şındaki milîetveikilleri de hangi konunun, neyin ko
nuşulacağını saptarlar. Bu kadar basit, bu kadar açıık. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Şimdi bir konuda Yüksek Başkanlığın, haddim 
olmayarak yardımına gelmek istiyorum; bir yaniışü-
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ğı önlemek ve ileride kanunun Anayasa Mahkeme
since sakatlanmaması için. 

Zannediyorum çok değerli seçim çevresi arkada
şım M. S. P. Grup Başkanveküi Şevket Kazan bu
nu imza ederken, kendi kanun teklifinin müzakeresi
ni kastetmiş olsa gerektir. Yoksa, kanun teklifini 
Meclise verdikten sonra okumuş, beğenmiş de Sayın 
Oğuz Aygün'ünkini daha iyi görmüş, onun müzake
resine imza. koymuş olamaz. (C. H. P. sıralarından 
gülüşmeler) 

Zannediyorum M. S. P. li arkadaşlarını da Şev
ket Kazan'ın haırladığı teklifi, Oğuz Aygün'ün hazır
ladığı tekliften daha çok beğenirler. Muhtemelen 
Oğuz Aygün arkadaşımın teklifini de A. P. liler beğe
nirler. 

Şimdi, Sayın Başkan 38 nci maddeye göre bu 
önergelerin her birini ayrı ayrı oylamaz ise, korka
rım ki, meselâ, bu önergeye imza koyanlardan biri 
veya bir Meclis grupu; «ıben kendi önergem uygulan
sın diye, teklifim konuşulsun diye Meclise önerge 
verdim, fesleğen ektim gül bitecelk, başka partilerin 
iştirakiyîe benim teklifimi alaşağı ettiler; 'binaenaleyh 
144 imzayı toplamak için benim vermiş olduğum im
zanın da değeri kalmadı. Ben bunun için imza ver
memiştim» diyecek. İster misiniz 90'dan aşağı inmiş 
olsun böylece ve Meclisin toplanma olanağı da ken
diliğinden kalkmış olsun. Onun için, sakatlamamak 
bakımından... (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — «Hangisi olursa 
olsun, olsun da nasıl olursa olsun» demek, sizin cid
diyetinizle bağdaşır mı bilmem; ama yüzyıllardan be
ri mevcut olan parlamentoların ciddiyeti ile bağdaş
maz. (C H. P. sıralarından alkışlar) 

Türkiye Parlamentosuna - hani Meclis Meclis Mec
lis... İşte geldik 'Meclise. - Meclise zerre saygı varsa, 
miietvekiMne zerre saygı varsa, Meclisin haklarına zer
re saygı varsa, lütfen İçtüzük ve Anayasa hükümleri
ne uygun olarak hareket edelim. 

»EKREM DİKMEN (Trabzon) — Lekelendi Mec-
fefer. 

TURAN GÜNEŞ (Devamla) — Bir noktayı daha 
belrCm'elk istiyorum arkadaşlar : 

Normal müzakere şurasında, Meclis çalışırken, 38 
nci maddeye göre bir arkadaşımız, vermiş olduğu ka
nun teklifinin gündeme alınmasını isteyebilir. Aynı 
ffconııda, bir başka 'kanun teklifi bulunan bir arkada
şımız da, birkaç gün sonra (komisyondan kendisi
nin teklifi gelmemiş ise) teklifinin gündeme alınması

nı isteyebilir. Mecfein uygulamasında da bunm çe
şitli örnekleri vardır. 

Şimdi, bu nasıl olağanüstü bir toplantıdır; nasıl 
konu vazıhtır ki, Sayın Balkan bir tanesini oylaya
cağım, ondan sonrakileri 'kaldıracağım diyor? Heüe 
hele bizim huzurumuzda gelip, bundan bir hayli za
man evvel; «Arkadaşlar, meselenin ehemmiyeti aşikâr
dır. Benim de 'kanun teklifim komisyonlarda bekliyor, 
45 günü geçti, bunu alın da Jcömışalım» diyen Sayısı 
Mehmet Atagün, birdenbire Devlet Güvenlik Mahke
melerinin önemini unutmuş oluyor. Başkanlık Divanı 
da, «Erken öten 'horozun kafasını keserler» misillü, 
•Mehmet Atagün'ün önergesini meriyetten kaldırıyor; 
Dsvlet Güvenlik Mahkemesinin önemini yeni takdir 
etmiş, yani Atagüh'den daha geriye kalmış arkadaşla
rın önergelerini de oya koyuyor. Bundaki isabetti de 
'takdirinize sunarım. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
©AŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Lehte Sayın Oğuz Aygün, buyurunuz. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Muhıterem Başkan, 
muhterem milletvekili arkadaşlarım; fevkalâde ga
rip bir şeMde burada arkadaşlarımız, bir çabanm 
içinde bulunuyorlar. 

'Bakınız, 7 nöi madde gayet sarih, 7 nci madde
nin ilgili bendi diyor ki : «Olağanüstü toplantıda bir
leşim açılınca, Başkan, ilik önce çağrı yazısını oku
tur ve bu toplantıyı gerek'fciren konu görüşülür». 

(Bu bentten önceki paragrafın son kısmında diyor 
k/i : «:Bu çağrıda, olağanüsıîü toplantı gün ve saati
nin ve bu toplantıyı gerektiren konunun belirtilmiş 
olması şarttır». 

'Dikkat buyurursanız, burada, «kanun tekîifi» ve
ya «kanun tasarısı» tabiri yok; «Konu» diyor. Yani, 
bu İçtüzük yapılırken, Yüce Heyetiniz bu İçtüzüğe oy 
verirken, «Yanlış olmuş, bu konu kelimesi olmaya
caktı; Konu ne demek? Tasan veya teklif diye be-
lirfiilımıiş olması lâzım.» diye hiç aklınıza gelmedi mi? 
Gelmedi, çünkü şu anda bizim anladığımız manayı o 
tarihte siz de kabulleniyordunuz; ama şimdi işinize 
gelmediği için «Tüzüğün mahsus maddesi üzerinde 
gelin görüşme açalım» diyorsunuz. 

Değerîıi arkadaşlarım, biraz ciddî olmaya mecbu
ruz. İçtüzükte gayet sarih bir şekilde «konu» diyor. 
Konuyu ortaya koyduk. 

Şimdi bırakınız gelecek teklifleri, bilmeden keha
nette bulunmanızı da bir tarafa bırakınız. Meclis top
landı, şu anda da Meclis toptu halde. Ne yapacaûc 
Meclis? Evvelâ, eğer Başkanlığa verilmiş, biraz önce 
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• Başkanın söyleyip, yarım- bıraktırarak buraya .çıkıp 
konuştuğunuz 38 net maddeye göre kanun teklifleri
nin aşağıya (indirilmesi önergeleri olmasaydı, Meclis 
Başkanı, konunun görüşülmesi için komisyonları gö
reve çağıracaktı. Öyle mi?.. 

Buraya dikkat buyurun, bir daha söylüyorum : 
Eğer İçtüzüğün 38 nci maddesine göre, aşağıya indir
me tekliflerimiz olmasa idi, Sayın Başkanın yapaca
ğı görev şu idi : Kondisyonları göreve çağıracaktı ve 
ıkom'i'syon'larm metni hazırlayıp aşağıya getirmesine 
'kadar Meclisi ara taûiline sokacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biz bunu önlemek için, 
vakti kısaltmak için, komisyonlarda bu işin bekleme 
müddetini bir kere daha karşımıza çıkararak zaman 
kaybetmemek için bir başka işlem yapmışız. Diyoruz 
ki, Komisyondaki falan teklifin, 38 nci maddeye gö
re, Yüce Heyetinizde müzakeresini talep ediyoruz. 

Bunu olağanüstü toplantı olmadığı zamanda da 
yapabilirdik, olağanüstü toplantıda yapıyoruz; Mec
lisin İçtüzüğüne göre, bir normal, 'bir tabiî işlemi ye
rine getiriyoruz, 

Şimdi bu arada Sayın BaşkanT «İki tane teklif 
vardır» deyip, teklifi daha Yüce Heyetinize vazet
meden bir değerli arkadaşım oradan 'kalkıyor, «Yap
tığınız işlem yanlıştır, şöyle yapsanız nasıl olur, böyle 
yapacaksanız nasıl olur?» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ Cumhuriyet Halk 
Partili arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü, biz, 
bu çağrıda bütün parlamenterlere çağrıda bulunduk; 
bir millî görevi yapmak üzere hepinizi çağırdık. Geç 
de olsa icabet ettiniz; ama Allahaşkına şimdi burada 
birtakım kendinize mahsus mantık kaideleriyle, bir
takım usullerle bu toplantıyı sabote etmeye, bu top
lantıyı yaralamaya ve millî bir görevi Yüce Parla
mentonun yerine getirmesine mani olmaya gayret et
meyiniz. Ben, bunu yüce bir partiye, millî bir partiye 
yakıştırmam. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi bakınız, size eskiye ait 
bir misal vereceğim : 

Bir tarihlerde Cumhuriyet Senatosu 1/5 üyesi ta
rafından 1969 yılında'olağanüstü toplantı istenmiş ve 
Meclisin Başkanı, Senatoyu yalnız bir iş için - dikkat 
buyurunuz yalnız bir iş için - ve 13 6 . 1969 gününde 
toplanmak üzere toplantıya çağırmış idi. Bu çağrı 
yazısına karşılık Cumhuriyet Halk Partisinin Grup 
Başkanvekili Sayın Fikret Gündoğan, Başkanlığa ver
diği 7 •„ 6 . 1969 tarihli yazısında aynen şöyle diyor : 
«Anayasanın 83 ncü maddesinin son fücrasında geçen 
«konu» 'kelimesinin tekil olduğunu; ancak bu keli

meyle tek bir işi görüşmek zorunluluğu bulunmadığı
nı, «konu» deyiminden Parlamentonun 'toplanmasını 
gerektiren .hususların tümünün ifade edildiğini:» ileri 
•sürerek tek bir iş için olağanüstü toplantı çağrısı ya
pılmasının yerinde olmadığını bildirmiştir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir günde 
bir kanunun görüşülmesi için bire indirmiştir, 

OĞUZ AYGÜN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, işinize geldiği zaman böyle beyanda bulunu
yorsunuz, işinize gelmediği zaman ibu 'beyanda (bulu
nuyorsunuz. 

Şimdi ben, size bir şey söyleyeyim : Boşuna ça
ba sarf etmeyiniz, boşuna zamanı almayınız, boşuna 
milleti de heyecanla, endişeyle Türk Parlamentosu
nu takip eder hale getirmeyiniz. 

Devlet Güvenlik 'Mahkeme'leri Kanununun çıkma
sı için, ne şekil Tüzüğe uygun ise, ona uygun şekilde 
•hareket edeceğiz ve bu kanunu çıkaracağız. (A. P. sı-
rala'nndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Millî göreviniz, bu kanunun çıkışına yardımcı ol
maktır. Hiç değilse, asgarisinden, bu şekilde olağan
dışı usullerle, normal dışı usullerle sabote etmemek
tir. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aygün. 
'Değerli arkadaşlarım... 

İ. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, müsaade buyurursanız bir hususu ifade etmek 
(istiyorum ••: Başkan olarak beyanınız yanlıştır, tutumu
nuz doğrudur; bunu ifade etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim bitti bu konudaki konuş
malar. 

1. ETBM KILIÇOĞLU (Giresun) — Bitmedi efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kılıçoğlu, iki lehte, iki aleyh
te sayın arkadaşıma söz verdim. 

1. ETEM KILIÇOĞLU (Giresun) — Saym Baş
kan, yardımcı olmak için yerimden ifade edeyim : 

Beyanınız yanlıştır. Eğer, Millet Meclisinin olağan
üstü toplantısını konu belli olmadan yaptınız ise,- be
yanınız yanlıştır, tutumunuz da yanlıştır. Eğer, Mec-
lis'.'n olağanüstü toplantısı için verilen önergeyi sarih 
'buldunuz, konunun ne olduğunu tespit eîıtiniz ve Mil
letvekillerini bu konu için davet ettiniz ise, 38 nci 
madde için yaptığınız işlem doğrudur. 

Eğer, 38 nci maddeyi işletirken, dört tane kanun 
teklifi olduğu halde ikisi işliyorsa, talebe göre mua
mele yapıyorsunuz demektir; ama Meclisi olağanüstü 
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toplantıya davet ederken, belirli bir 'konuda davet et
mediğinizi itiraf ediyorsanız - beyanınız o istikamet
te - yaptığınız muamele yanlıştır. 

Evvelâ- birinciyi kabul etmeye mecbursunuz. Di
yeceksiniz ki, «Balkan olarak, verilen önergeyi Ana
yasanın 83 ncü, İçtüzüğün 7 noi maddesine göre uy
gun buldum, sarih buldum, kesin buldum, davet edi
yorum» diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
I. -EFEM KIL1ÇOĞLU (Giresun) — Ondan son

ra da 38 noi maddeye göre işlem yapacaksınız. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kılıçoğlu. 

Sizinle birlikte diğer arkadaşlarıma da arzı cevap et-
rns'k i'Suiyorıım : Toplantıyı yöneten Millet Meclisi Baş-
kanve'kiVnin veya Millet Meclisi Başkanının, çağrının 
niceliği üzerinde fikir beyan etme olanağının olmadı-
ğvm kabul buyurursunuz. Millet Meclisi Başkanı çağ
rıyı, usulüne uygun ve Anayasanın 83 ncü, İçtüzüğü
müzün 7 nci maddesine uygun bulduğu için yapmış
tır. 

Değerli «arkadaşlarım, Sayın Durakoğlu'nun söz al
dığı konudaki düşüncemi ifade etmek istivorum : Sa
yın Durakoğlu, gelen tekliflerin, önergelerin, 38 nci 
maddeye göre gelen önergelerin tamamının oylan
ması gerektiği hususunda açıklamalarda bulundular. 
Bir işlem yapacağız, o işlem hangi teklifin görüşü
leceği 'konusu. Elimizde birden fazla, belki üç, dört, 
'beş tane önerge olabilir. Millet Meclisinin hangi tek
lifi görüşebileceği hususunu saptayabilmek için bir 
usul bulmak gerekir. Bu da şöyle olmalıdır kanımca : 
Ya önergelerin tamamını ayrı ayrı oylamak, redde
dilenleri bir tarafa bırakıp kabul edilenler üzerinde 
görüşme yapmak, veyahut kabul edilen konuda Mil-

2. — A. P. Grup Başkanvekilleri Oğuz Aygün ile 
İlhami Ertemin, «Devlet Güvenlik Mahkemelerinin 
Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun 
teklifh nin, İçtüzüğün 38 nci maddesine göre doğru
dan doğruya gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/644, 4/182) 

3. — M. S. P. Grup Başkanvekilleri Şevket Kazan' 
in, «Devlet Güvenlik Mahkemeleri Hakkındaki Ka
nun teklifi» nin, İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair önerge
si. (2/640) 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum : 

let Meclisinin iradesi ortaya çıkmıştır; bunun ürerinde 
yürümek. . 

Eğer bir kaç tane önergeyi Genel Kurul kabul eder
se, ortaya bir kaç tane görüşülecek metin çıkar. Mil
let Meclisi Genel Kurulunun metinleri tevhid etmek, 
birleştirmek hakkının olmadığını tüm arkadaşlarım 'ka
bul ederler. Onun için konuyu tek metine irca etmek 
gerekir. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Edemezsiniz 
Sayın Başkan, sizin göreviniz tek metin haline getir
mek değildir. 

BAŞKAN — Eğer birinci önergeyi (ki geliş sıra
sına göre, onun dışında hiçbir ölçü yok elimizde) geliş 
sırasına göre oylamazsak, bir ölçü bulmak mümkün 
değil. Bunun için mevcut önergeleri, elimize gelen 
önergeleri sıra ile oylarınıza sunacağım değerli arka
daşlarım. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Tespit edildi mi 
hangi önergenin önce geldiği? 

BAŞKAN — Tabiî efendim. 
ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Noterlikten mi 

geldi? 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, gelen önerge

leri okutuyorum. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 73 ncü mad

de ile ilgili önergemiz var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Usul hususundaki görüşmeleri ikmal 

ettik. 73 ncü maddeye göre eğer, bu konu üzerinde 
söz almak istiyorsanız, onu düşüneceğim Sayın Uysal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu konuda 
efendim, Sayın Başkan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Önergeleri okutayım lütfedersiniz 
Sayın Uysal. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
15 . 6 . 1976 günü Devlet Güvenlik Mahkemele

rinin kuruluş veya yargılama usulleri hakkında ver
miş bulunduğumuz 2/644 esas numaralı kanun tekli
fimizin Millet Meclisi İçtüzüğünün 38 nci maddesi ge
reğince gündeme alınmasını arz ve teklif ederiz. 

Millet Meclisi Adalet Partisi Grup Başkanvekilleri 
Dr. Oğuz Aygün İlhami Ertem 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Çağrısı yapılan olağanüstü Meclis toplantısında 

halen Millet Meclisi Anayasa Komisyonunda bulu
nan Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili 2/640 
esas numaralı teklifimizin 45 günlük bekleme süresi 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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dolduğundan, İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince 
Genel Kurul gündemine alınmasını arz ve teklif ede
rim. 

Milli Selâmet Partisi 
Grup BaşkanVekili 

Şevket Kazan 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım.,. 
FERRUH BOZBEYLt (İstanbul) — Atagün'ün 

önergesi ne oldu sayın Başkan? 
'BAŞKAN — Sayın Atagün'ün bir talebi, olağa

nüstü toplantı nedeniyle Başkanlığımıza intikal etmiş 
değildir sayın Bozbeyli. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Önerge ma
kamınızda efendim, üzerinde beş defa muamele ya
pıldı. 

BAŞKAN — Yani, olağanüstü toplantı sırasında 
sayın Atagün'ün 'böyle bir dileği bize intikal etmedi 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisi toplandıktan sonra olağanüstülük kal
kar. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, bir hususu arz edeyim o halde. 

Biraz evvel önergenin sarahatini kabul ettiğinizi 
ifade ettiniz ve dediniz ki : «Devlet Güvenlik Mahke
meleri ile ilgili bütün teklifler aynı konu cümlesinden-
dir.» Bu sözünüzle Atagün'ün önergesinin de konu 
tabiri içinde olduğunu kabul ettiğinizi beyan ettiniz. 
Atagün'ün teklifinin de yine Meclis gündemine doğ
rudan doğruya alınmasıyle ilgili bir önerge makamı-
nızdadır. 

Mademki, bir bakana bütün teklifleri aynı konu 
içinde kabul ediyorsunuz, o tekliflerin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasıyle ilgili 3 önergeden birisi 
olan Atagün'ün önergesi de bunların içine dahilidir. 
Aksi halde siz, bir konuda bir hususu, diğer konuda 
başka bir hususu kabul edip tenakuz içinde kalmış 
olursunuz. Lütfen tavzih eldiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli... 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Ya geri al
dığını söylesin veya geri aldı densin. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
izin verirseniz, biz olağanüstü birleşimde miyiz, nor
mal birleşimde miyiz; bunun açıklığa kavuşması ge
rekmektedir. Zatıâlinizin «132 nci Birleşim» diyerek, 
parantez içinde «olağanüstü» tabirini kullanmanız yal
nız bu birleşirmin olağanüstü olduğu intibaını uyan
dırıyor. Zira; 1 nci maddeden sonra yer alan 2 nci 

madde, <«özel gündemde yer alacak işlery olağanüstü 
toplantının konusu olamaz. 

Üçüncüsü seçim. Olağanüstünde hangi seçim, ola
ğanüstü toplantıda veya birleşimde hangi seçim yapı
lacaktır? 

Dördüncüsü; «oylaması yapılacak işler»' nelerden 
ibarettir? 

Beşincisi; Genel Görüşme ve Meclis Araştırması 
yapılmasına dair görüşmeler yapılacak mıdır?.. 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Zaman öldürüyor
sunuz. Engellemenin çirkini. 

BAŞKAN — Anladım söylemek istediğinizi Sa
yın Ölçen. Toplantı olağanüstü müdür, değil midir?. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bu hususu 
açıklamanızı rica ediyorum Sayın Başkan. Zira, ni
çin toplandığımız belli değil. Olağanüstü mü toplan
dık, yoksa olağanüstü toplanıp da olağan işlemleri 
mi yapıyoruz?.. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Dengiz. 
ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Atagün'ün 

önergesi konusunda düşüncelerimi arz etmek istiyo
rum. 

Sayın Atagün'ün önergesi normal birleşimler sı
rasında verilmiş bir önergedir. Bu önerge, oylamaya 
geçileceği sırada «Ekseriyet yoktur» sözü üzerine 
kalmıştır. Bugünkü toplantımız fevkalâde toplantı
dır. Eğer normal toplantı gündemi bu gündeme inti
kal ettirilecek olursa bunun içinden çıkılmaz. Ata
gün'ün önergesinin muteber hale gelebilmesi için 
Atagün'ün tekrar bir önerge vermesi lâzımgelir. 

Bu bakımdan, «Atagün'ün önergesi de muame-. 
leye konsun» sözü yanlıştır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dengiz. 
Sayın Bozbeyli, önergelerden 3 ncü önerge, yani 

Sayın Atagün'ün önergesiyle ilgili olarak ifade bu
yurduğunuz konuya arzı cevap etmek istiyorum. 

Toplantı, tatil sırasında, Millet Meclisinin ola
ğanüstü olarak toplanması üzerine yapılmıştır ve 
gündem doğrudan doğruya, malumuâliniz olduğu 
veçhile olağanüstü toplantı gündemidir. Uygulama
mız olağanüstü toplantının başlangıcından itibaren 
sıra, ki, sanıyorum bu da bahis konusu edilecek, 
bu 48 saatlik görüşülme süresi de bahis konusu edi
lecek. Onun dışındaki tüm uygulamalarımız olağan
üstü toplantı uygulaması değil de normal toplantı 
uygulaması oluyor; ancak gündem olağanüstü toplan
tıya hasredilmiş bulunmaktadır. 
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Şimdi, olağanüstü toplantı iradesi ortaya çıktık- j 
tan sonra, olağanüstü toplantı iradesi tecelli ettikten j 
sonra, Sayın Atagün'ün Başkanlığa intikal etmiş her- i 
hangi bir irade beyanı bahis konusu değildir. j 

Öyle olunca, normal gündemi uygulama duru- I 
munda olmayan Başkanlığın, normal gündem içeri
sindeki işlemleri ve maddeleri de uygulama imkânı 
olmadığı kanaatim taşıyorum efendim. 

FERRUH BOZBEYLİ (istanbul) — O zaman 
Sayın Başkanım, Sayın Mehmet Atagün'ün kanun I 
teklifini konudan sayıyorsunuz, o kanun teklifinin I 
gündeme alınması isteğini konu dışı sayıyorsunuz; 
bunu tespit etmeik istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozbeyli. 
Sayın Ölçen, Sayın BoZbeyli'ye verdiğim cevap

la sanıyorum zatıâlinizi de aydınlatmış oldum. «Top
lantı olağanüstü toplantı mıdır?» diyodsunuz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır efen
dim, aydınlanmadım, ben şunu öğrenmek istiyorum; i 
Eğer <bu bir olağanüstü toplantı ise, normal toplantı 
gündeminde yer alan seçim işlerini yapacak mıyız? 
özel gündemde yer alacak işler hangi işlerdir? Mil
letvekili olarak bu toplantının gündemi hakkında 
bilgi edinmek istiyorum. Ben, bir usul müzakeresi 
şekline dökmüyorum. I 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, bu toplantı ile ilgili 
olarak gündem sayın üyelere dağıtılmış vaziyettedir 
ve sayın üyelerin bu konuda bilgileri vardır. Toplantı 
olağanüstü toplantıdır. I 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka
nım, olağanüstü toplantıda farz edelim ki, DGM 
meselesi sonuçlandı. Olağanüstü toplantıda yapılan 
müzakereler... 

BAŞKAN — Fikrimi arz ettim, fikrimi arz ettim 
efendim; toplantı, olağanüstü toplantıdır ve gündem 
sayın arkadaşlarımıza dağıtılmıştır. 

Şimdi, bir konuda sayın arkadaşlarıma bilgi arz I 
etmek istiyorum: Değerli arkadaşlarım, 38 nci mad
deye göre şimdiye kadar yapılan uygulama, 64 ncü 
maddenin, yani önerge okutulduktan sonra 2 lehte, 
2 aleyhte sayın üyeye söz vererek, ondan sonra oyla
maya geçilecektir. Yaptığımız uygulama bu yolda
dır. 

Ancak, İçtüzüğümüzün 73 ncü maddesi de her 
konuda, 73 ncü maddeye göre görüşme açılabileceği 
hususunda Başkanlığa imkân tanımış bulunmakta
dır. Başkanlığınız, tüm gruplarımıza, konunun esa
sı hakkında fikirlerini 20'şer dakika içinde beyan 
etme imkânını verebilmek için, İçtüzüğün 73 ncü J 
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maddesine göre, bu konuda İçtüzüğün 38 nci mad
desine göre teklifin gündeme alınıp alınmaması ko
nusunda müzakere açmak durumundayım. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Grup adına aleyh
te söz istiyorum efendim. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sayın 
Başkan, bilmiyorum, her halde siz 38 nci maddeyi 
bilmiyorsunuz. Bilmiyorsanız, lütfen açın okuyun. 
Bilen bir başkan idare etsin. 

BAŞKAN — Sayın Imer, İçtüzüğümüzün 38 nci 
maddesinin elbette sayın üyelerimizce malum olma
sı gerekir. Ancak... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Ko
nu zamanında tamamlanmamışsa Genel Kurul konu
yu görüşebilir. 

BAŞKAN — Elbette. Ben arz edeyim efendim: 
Tasarı veya tekliflerin, komisyona havale gününden 
nihayet 45 gün içinde komisyonca neticelendirilip 
Genel Kurula gönderilmesi lâzımdır. Aksi takdirde, 
adı geçen tasarı veya teklifin doğrudan doğruya gün
deme alınmasını Hükümet veya teklif sahipleri iste
mek hakkını haizdirler. 

MUSTAFA KUBÎLÂY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, bu konuda Haziran 1976'da Sayın Şe
ner Battal Beyefendinin teklifi münasebetiyle görüş
me yapıldı. Hükümetin ve komisyonun dahi söz sa
hibi olmadığı bir kanun teklifinde Meclisin bunu ol
duğu gibi kabul edeceğini, karara bağlayacağını, 
Meclisin bunu kabul etmiş olacağını Reşit Ülker ar
kadaşımız da asgarî geçim indirimi teklifi dolayısıy-
le çok iyi olarak açıkladılar ve Meclis Haziran ba
şında bunu karara bağladı. 8 Haziranda değiştirme 
önergesinin dahi komisyona gitmeyeceğine karar ve
rilmiştir. Başkan Hancıoğlu idi. 

Burada Meclise getiren hangi komisyon olursa 
olsun, komisyonda müzakere ederken siz komisyon
da yarma göre, bu süreye göre bir şey yapmadan za
ten bu komisyonun... 

BAŞKAN — Efendim söylediğiniz kotlunun Sa
yın Imer benim ifade ettiğim konu ile herhangi bir 
ilgisi yok sanıyorum. Ben bu konuda sayın grupla
rımızın ve iki tane sayın üyemizin konuşma olana
ğını temin edebilmek için İçtüzüğümüzün 73 ncü 
maddesini... 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Bunu ne
reden çıkarıyorsunuz? 

BAŞKAN — Efendim, ben uygulayacağım de
medim Sayın Kemal Ziya öztürk. Ben İçtüzüğümü
zün 73 ncü maddesinde böyle bir olanak Başkanlık-
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ça görülmektedir diyorum. Genel Kurul kabul et
mezse uygulamamıza devam ederiz. Şöyle efendim... 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, söylüyoruz, bu husus karara bağlanmış, 
haberiniz yok... 

BAŞKAN — Sayın İmer hangi husus? Hangi hu
sus karara bağlanmış efendim, anlayamıyorum. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Ben, 
komisyonların üçüncü bir karar • istemeden bunu oy
lama ile karara bağlayacağını, komisyonların çeşitli 
teklifler mevzuunda aynı... 

BAŞKAN — Sayın İmer, bizim yapacağımız si
zin söylediğinizin dışında bir şey .değil. İstirham edi
yorum, lütfen. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Aynı şey. 
BAŞKAN — Nasıl Sayın Öztürk? Bir usul mese

lesi Sayın Öztürk. Yani, bu konu gündeme alinsin 
mı alınmasın mı, bir usul meselesi değil mi efendim? 
Zaten yaptığımız uygulama da bu. İki tane lehte, iki 
tane de aleyhte sayın üyeye söz veriyoruz. Değerli 
arkadaşlarımız gündeme alınması gerekir veya gerek
mez şeklinde fikirlerini beyan ediyorlar. 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Gruplara 
20'şer dakika söz hakkı vereceksiniz; nedenini anla
yamadım? 

BAŞKAN — Anlamadım, bir aykırılık mı anlı
yorsunuz Sayın Öztürk? 

KEMAL ZİYA ÖZTÜRK (Aydın) — Uygulama 
var. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğümüzün 73 ncü 
maddesi... Sayın Öztürk rica ediyorum, Tüzükte; 
«Başkaca bir hüküm yoksa her konuda, her siyasî 
parti grupunun grupları adına ve iki üyenin kendi
leri adına birer defa konuşma haklan vardır» denil
mektedir. İçtüzüğümüzün 38 nci maddesi, kendi bün
yesi içerisinde müzakere usulünü tespit etmiş değil
dir. Başkanlık bugüne kadar uygulamayı bir usul 
meselesi olarak kabul etmiştir; iki lehte, iki de aleyh
te sayın üyeye söz vermiştir. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, uygulama vardır. Cehaletini ortaya koy
ma... 

BAŞKAN — Çok rica ederim Sayın İmer, çok 
rica ederim, size yakıştıramıyorum bunu. 

MUSTAFA KUBİLÂY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, zabıtları oku. 

BAŞKAN — Zabıtları okudum ben, biliyorum. 
Değerli arkadaşlarım, şimdiye kadar yaptığımız 

uygulama İçtüzüğümüzün 64 ncü maddesi uyarınca 

verilen önergenin gündeme alınıp alınmaması konu
sunda iki sayın üyenin lehte, iki sayın üyenin aleyh
te konuşması şeklindedir. Başkanınız olarak 73 ncü 
maddeye göre gruplarımızın bu konudaki görüşleri
ni öğrenebilmek, Genel Kurulun öğrenebilmesi ve 
sayın gruplarımızın konuşması, iki tane de sayın 
üyemizin konuşma olanağını temin edebilmek için 
73'e göre bir müzakere açabilirim ifadesinde bulun
dum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Talebimiz 
var Saym Başkan, talebimiz var 73'le ilgili. 

BAŞKAN — Şimdi bendeniz bu şekilde düşünü
yorum, 73'e göre bu konuda bir görüşme açmak is
tiyorum. Buna itiraz bahis konusu ise, yaptığımız 
uygulamaya devam ederiz. (A. P. sıralarından «De
vam edelim» sesleri). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, 73'e göre itiraz olduğu anda onu oya sunamaz
sınız. 73 gruplara verilmiş tabiî haktır. Ben müra
caat ediyorum, 73'e göre grubum adına söz istiyo
rum. Ben grubum adma söz istediğim zaman öbür 
gruplara da bu hak doğal olarak ortaya çıkar. 

BAŞKAN — Elbette efendim. Bunun dışında bir 
uygulama yapmamız mümkün değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Nasıl «iti
raz yoksa devam edebiliriz» dersiniz? 

BAŞKAN —: Yani, saym grubunuza söz verdik
ten sonra diğer sayın gruplara söz-vermem diye bir 
şey benim ne hakkım, ne haddim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
Tüzükte aksine hüküm olsa dediğiniz doğru; aksine 
hüküm yok. 

BAŞKAN — Efendim, uygulamayı arz ettim; dü
şüncemi de arz ettim Sayın Uysal. Sizin söz istemiş 
olmanız muhakkak o konuda size söz vermemi ge
rektirmez. Şu bakımdan, eğer Genel Kurul 38'e göre 
konuyu gündeme alacaksa, zaten kanunun tümü üze
rinde müzakere yapılacak ve sayın grubunuz tümü 
üzerinde görüşlerini ifade edecektir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, kanunun tümü üzerindeki mesele ayrı mese
ledir. Buradaki mesele, 38'le ilgili 2 önergenin, sizin 
oylama yaparak doğrudan gündeme indirmek tarzı
nızın. açıklığa çıkarılması meselesidir. 

BAŞKAN — Bu tam manasiyle bir usul mese
lesi olarak gözüküyor, Sayın Uysal. Usul meselesi 
olarak gözüküyor ve uygulama da bugüne kadar bu 
şekilde tecelli etmiş Saym Uysal. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakan/a) — Değil efen
dim, usul meselesi değil efendim. 73 ncü maddeyi 
okuyun lütfen. 

BAŞKAN — 38 nci maddeyi okuyayım arzu 
ederseniz? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 73 ncü mad
deyi okuyun lütfen. 

BAŞKAN — Okudum efendim, okudum Sayın 
Uysal... Okudum. 

«Tasarı veya teklifler komisyona havale günün
den nihayet kırkbeş gün içinde komisyonca netice
lendirilip Genel Kurula gönderilmek lâzımdır. Aksi 
takdirde adı geçen tasan veya teklifin doğrudan doğ
ruya gündeme alınmasını Hükümet veya teklif sa
hipleri istemek hakkını haizdirler.» deniliyor. Bu bir 
usul meselesi gözüküyor ve yapılan uygulama da 
bu şekilde tecelli etmiş. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aynı ko
nuda 2 tane önerge söz konusudur; hatta 3 tane. 

BAŞKAN — Anlıyorum, ikisini de biraz evvel 
nasıl halledeceğimi arz ettim Saym Uysal. 

HAYRETrîN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kanım, lütfen Anayasa hükmü ve İçtüzük hükümle
ri karşısında hukuk uygulaması yapın, birtakım çev
relerin etkisi altında kalarak tarafsızlığınızı bozma
yın; rica ederim. 

BAŞKAN — Çoşk istirham ederim Sayın Uysal. 
Başkanınız olarak tarafsızlığımı ihlâl etmek... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Baştan beri 
usulsüz uygulama yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — ... Bana da yakışmaz, istirham ede
rim, rica ederim. Yani hiç bir çevrenin etkisi altın
da kalmam. Uygulamanın bu şekilde olduğunu, grup
larımıza söz vermek istediğimi ifade ettim Sayın Uy
sal. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 73'e göre 
söz istiyorum Sayın Başkan. Aksi bir hüküm yoktur. 
Aksi bir hüküm gösterin ... 

BAŞKAN — Sayın Uysal, 73*e göre görüşme aç
makta hiç bir sakınca yoktur Başkanlığınızca; hiç 
bir sakınca yoktur. Size tanınan hakkı tüm grupları
mız kullanacaklar. Yani bunda taraflılıkla, tarafsız
lıkla izah edilecek ne gibi bir izah tarzı görüyorsu
nuz, rica ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İtiraz olur
sa açmam diyorsunuz, itiraza bağlı değil ki. (A. ?. 
sıralarından gürültüler). 

Ben Başkanla konuşuyorum, sizinle değil. 

ORHAN DENGİZ (Uşak) — Sayın Başkan, me
seleyi muğlak hale getiriyorsunuz. Bu Mecliste hiç 
önerge oylanmadı mı? Ne yapılacağı belli, o kadar 
uzatmanın-manası var mı Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, 73 ncü mad
deye göre görüşme açmakta Başkanlığınızca herhan
gi bir sakınca görülmemiştir, tüm gruplarımıza söz 
vereceğim efendim. 

İlk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Hayrettin Uysal'da, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Ahmet Durakoğlu konuşacak. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Benim müracaatım 
daha önce Sayın Başkan. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Grup adına ben 
daha önce söz istemiştim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham ediyorum 
efendim, yanlışlık varsa düzeltilir. 

Çok özür dilerim; ilk söz Demokratik Parti Gru
pu adına Sayın Cevat Önder'de. Buyurunuz efendim. 

D. P. GRUPU ADINA CEVAT ÖNDER (An
kara) — (D. P. sıralarından alkışlar). Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kanun tekliflerinin hangisi gündeme alınacaktır; gün
deme alınma önergeleri hakkında usulî olarak, De
mokratik Parti Grupunun görüşlerini arz ve, ifade 
için. huzurunuza gelmiş bulunmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım, konu teknik bir konudur. 
Anayasa hukukunu ve İçtüzüğü enterese eden bir ko
nudur. Bu konu üzerinde dfkkatle durmak gerekir; 

1773 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin ku
rulması hakkındaki Kanun Anayasa Mahkemesi ta
rafından şekil yönünden iptal edilmiştir. Bu iptal ka
rarı dikkatle tetkik edilmelidir. Bu kanun, yani 1773 
sayılı Kanun Meclislerde görüşülürken yine böyle 
hırçınlıklar çıkarıldığı için, Cumhuriyet Senatosunda 
usul hataları yapıldığı için iptal edilmiş ve güme git
miştir. Demokratik Parti, Devlet Güvenlik Mahke
meleri Kanununun mükemmel bir şekilde çıkmasını 
arzu ettiği içindir ki usule müteallik bazı ikazlarda 
bulunacaktır; ister dinlersiniz, ister dinlemezsiniz, 
şimdi biz objektif ikazlarımızı yapmak için huzuru
nuzdayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 1773 sayılı Devlet Gü
venlik Mahkemeleri Kanunu Diyarbakır Devlet Gü
venlik Mahkemesinin itirazı üzerine Anayasa Mah
kemesine gitmiştir. Anayasa Mahkemesi 1773 sayılı 
Kanunun 1 nci ve 6 ncı maddelerini şekil yönünden 
iptal etmiştir. Şekil yönü şudur : 
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Malumuâliniz kanun tasarı ve teklifleri gerek Mil
let Meclisinde, gerekse Cumhuriyet Senatosunda iki 
müzakereye tabidir. Ancak, ivedilik kararı alındığı 
takdirde bir defa müzakere edilir. Bu kanun Cum
huriyet Senatosunda görüşülürken ivedilik teklifi ve
rilmiş, kabul edilmiş ve fakat Cumhuriyet Senatosun
da Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grup Baş
kanının ısrarlı bir teklifi olmuş. Bu ısrarlı teklif şu
dur : Görüşme açılmaksızın, maddeler üzerinde gö
rüşme açümaksızın oylamaya gidilmesi istenmiş, bu 
teklifte Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grup 
Başkanının bu önergesi de oradaki çoğunluk oylarıy-
le kabul edilmiş, maddeler hakkında görüşme açıl
maksızın oylama yapıldığı için Anayasa Mahkemesi 
bu usulü Anayasaya aykırı bulmuş, Kanunun 1 nci 
maddesini ve 6 ncı maddesini iptal etmiş. 1 nci mad
de malum; kanunun kuruluşunu bildiren madde; 6 
ncı madde ise, atamalarla ilgili madde. 

1 nci ve 6 ncı madde iptal olununca, yine Anaya
sa Mahkemesi 44 sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluş 
Kanununun 28 nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki yet
kiye dayanarak, «Kanunun tümü ortadan kalkmıştır». 
diye kararım vermiştir. 

Şimdi, aynı usulî hatalar yapılır ise, hiç şüpheniz 
olmasınki, çıkaracağımız bu kanun da Anayasa Mah
kemesine gidecektir. Anayasa Mahkemesine gittiği 
takdirde de iptal olunacaktır. 

Arkadaşlar zorlama ile, bazı usullerle bankalara 
girilebilir, banka soyulabilir; fakat zorlamalarla ka
nun çıkarılamaz, kanun çıkarmanın usulü vardır. 
(D. P. ve C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
lar). Bu itibarla, bu konudaki ikazlarımıza kulak as
manızı rica ederiz. 

Sayın Başkan bir hata içerisindedirler. Bir defa 
Sayın Kemal Güven, Sayın Başkanımız- katiyen şah
siyet yapmıyorum, kendisine işgal ettiği makam sebe
biyle hürmetim vardır, rey de vermişimdir - Sayın 
Başkanın davet çağrısı Anayasanın 83 ncü ve İçtü
züğün 7 nci maddesine aylarıdır. Kim ne derse desin 
durum bundan ibarettir. Konu belli değildir. 

Beri taraftan, değerli arkadaşlarım, Sayın Oğuz 
Aygün'le, Sayın Şevket Kazan'ın 142 arkadaşa imza
lattırdıkları teklif tenakuzlarla doludur. Bakınız, 2 
nci fıkrada tekliflerden bahsediliyor, lütfen okuyun; 
3 ncü paragrafta ise tekliften bahsediyor. Yani, öner
ge kendi içerisinde tenakkuzlarla dolu, önerge aynı 
zamanda Anayasaya da aykırıdır. 

Demokratik Parti olarak biz arzu ederdik ki, bu
gün Meclisi Sayın Başkan kapatsın. Doksan tane im-
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j za toplansın, yeniden toplantı yapılsın veyahutta ko
nu belli edilsin. Bu işin iyi çıkması için; eğer sami
miyetle Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununun 
çıkmasını arzu ediyor isek. Ama, Devlet Güvenlik 

1 Mahkemeleri Kanunu çıkmazsa, ben şöyle konuşu-
I rum, çıkarsa da şöyle propaganda yaparım diye kar

nında tilki dolaşanlar bunu başka manada ele alı
yorlarsa o başka iş. (D. P. ve C. H. P. sıralarından 

1 «Bravo» sesleri). 
I Arkadaşlarım bizim arzu ettiğimiz önemli bir hu-
I sus şudur : Şimdi İçtüzüğün 38 nci maddesine lütfen 

gözatahm. içtüzüğün 38 nci maddesi ne diyor? Di-
I yor ki : «Tasarı veya teklifler komisyona havale gü-
I nünden nihayet kırkbeş gün içinde komisyonca neti-
I çelendirilip Genel Kurula gönderilmek lâzımdır. Ak-
j si takdirde adı geçen tasarı veya teklifin doğrudan 

doğruya gündeme alınmasını Hükümet veya teklif 
sahipleri istemek hakkını haizdirler»'. 

J Şimdi, burada anlaşılıyor ki, ele alınacak teklifle-
I rin hiç birisi komisyonlarda görüşülmemiştir. Komis

yonlarda görüşülmediğine göre, ne gibi hukukî prob-
I lemler doğacaktır, bunlar üzerinde duralım. 
I Bakınız, evvelâ akla gelen bazı sualler var. İçtü-
I züğümüzün 28 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre; 

komisyonlar, üye tamsayısının üçte biri ile toplanır 
ve hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar 

I verir. 
I Koalisyonu oluşturan Cepheci Partiler, komisyon

larda çoğunluktadırlar. Üçte biri neden toplayama
mışlardır? Hazır bulunan üyelerin bir fazlası ile ka
rar alınır. Neden hazır bulunamamışlar, bu teklifle
ri tevhid edememişlerdir? 

I Değerli arkadaşlarım, görünen köy kılavuz iste
mez, Bazı hakikatler acı da olsa söylemek mecburi
yetindeyiz. Hırsîzlıkları örtbas etmek için, adam sa
tın almak için geleceksiniz, beritaraftan komisyonla
ra en önemli bir meseleyi tetkik için gelmeyeceksiniz. 

I (D. P. ve C. H. P. sıralarından alkışlar). 

Şimdi, eğer kanun teklifleri komisyonlarda ince
lenmemiş ise bunun kabahati muhalefette midir, yok-

I sa kendi içerisinde anarşi olan Koalisyonda mıdır? 
1 Bu besbelli. O itibarla, Devlet Güvenlik Mahkeme-
I lerini dejenere eden, bu hale düşüren, dile düşüren 

bu Hükümettir, bu Koalisyondur. 
I Muhterem arkadaşlarım, şimdi biz teklif ediyo

ruz. Komisyonlarda bu tekliflerden ele alacağız; is
ter M.S.P.'nin teklifi olsun... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Sayın Başkan, ses 
I ne oldu? 
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BAŞKAN — Efendim, hatip mikrofonun sağına 
veya soluna dönerek konuştuğu zaman ses kısılıyor. 

Sayın Önder, lütfeder misiniz, mikrofonun karşı
sında konuşursanız arkadaşlarımız duyacaklar. Bu
nun dışında bir teknik imkânımız yok Sayın Ölçmen. 

CEVAT ÖNDER (Devamla) — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarım, biraz sonra ele aldığınız 

teklif, ister Sayın Oğuz Aygün'ün Grup adına verdi
ği teklif olsun, ister Şevket Kazan arkadaşımızın tek
lifi olsun, isterse Cumhuriyetçi Güven Partisinin tek
lifi olsun, bu tekliflerden hiç birimizin haberi yok. 
Resmen bize dağıtılmış vaziyette değil. Bu teklifleri 
bilmiyoruz, neyi konuşacağız? Bu teklifleri hangi ko
misyon savunacak? Diyelim ki, Anayasa Komisyonu 
veya Adalet Komisyonu geldi, oturdu, savunmak is
tedi, incelemediği bir konuyu nasıl savunacaktır, bil
mediği bir konuda nasıl beyanda bulunacaktır? Ko
misyon yok diyelim... 

ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Cevat Bey, bir da
kika. 

TRT'ye döndürdünüz bu Meclisin mikrofonunu 
da. istediğiniz zaman çalışıyor, istemediğiniz zaman 
çalışmıyor. (C. H. P. ve D. P. sıralarından gülüşme
ler). 

YÜCEL DİRİK (İzmir) — Başkan sizden, mikro
fonlara baksın. 

BAŞKAN — Çok rica ederim. 

CEVAT ÖNDER(Devamla) — Başkan hiç kim
seden değil herhalde, Başkan, Meclisin Başkanı de
ğerli arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon burada otur
madığı takdirde, komisyon olmadığı takdirde bu 
metni kim müdafaa edecektir? Yine İçtüzüğümüzde 
sarih hükümler var; kanun tasarı ve teklifleri Genel 
Kurullarda komisyonlar ve hükümetler tarafından 
müdafaa edilir. Komisyon olmadığı zaman fikir be
yanında kim- bulunacak ve oylama nasıl olacaktır? 
Hükümet ne söyleyecek? Hükümet zaten tasarı ha-
zırlayamamış, getirememiş. 

Değerli arkadaşlarım - dikkat buyurulsun - Ana
yasa Mahkemesi karar veriyor : «Bu Kanunun tümü
nü iptal ettim». Bir yıllık süre tanıyor. Yine Anayasa 
Mahkemesi, bu iptal kararını - buraya dikkat edi
niz - Başbakanlığa, Yasama Meclisleri Başkanlarına 
gönderiyor, diyor ki, bir yıl içerisinde bu boşluğu 
dolduracaksın. Bir yıl içerisinde hiç kimsenin umu
runda değil. Sonra dört tane teklif veriliyor, yine Hü
kümet teklif getiremiyor. Nihayet yumurta kapıya 
geldikten sonra «Olağanüstü toplantı» deniliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Demire!; «Biz, 
kendi kuvvetimizle kanun çıkarırız. Herkes sayısına 
göre konuşsun»^ demişlerdi defaatle. Hatta, Sayın 
Reşit Ülker'in, Asgarî Geçim İndirimi hakkındaki 
kanun teklifini; «Sen kim oluyorsun da teklifte bulu
nuyorsun? Ben Hükümetim, tasarı getiririm» diye re-
füze etmişlerdi. Şimdi ise, Devlet Güvenlik Mahke
meleri konusunda, hani komünizmle mücadeleye 
önem veren Milliyetçi Cephe toplulukları bir tasarı 
dahi çıkaramamışlardır. Sormak isteriz; acaba Dev
let Güvenlik Mahkemeleri Kanunu Asgarî Geçim 
İndiriminden daha mı önemsizdir? Bu suallerin ceva
bı verilmesi gerekir. 

Şimdi biz Demokratik Parti olarak teklif ediyo
ruz; acele etmeyelim, Anayasa Mahkemesine gittiği 
takdirde bu kanun tekrar iptal olunacaktır. Derhal 
komisyonları çalıştıralım. Meclise bir gün ara vere
lim, bir gün, bir gün... Komisyonları çalıştıralım, 
Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Bütçe Ko
misyonu, gerekirse İçişleri Komisyonu derhal toplan
sın. Üçte bir ekseriyetle toplanır. Halbuki cephe top
lulukları çoğunluktadır. Biz de yardım edeceğiz; me
selâ ben Anayasa Komisyonundayım, Demokratik 
Parti adına iştirak edeceğim, oy kullanacağım. Bi
zim de yardımımız olacak, komisyonları toplayalım, 
teklifleri tevhid edelim getirelim usulü dairesinde ko
nuşalım, ondan sonra Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanun Yasasını da dört başı mamur çıkarmış ola
lım. 

Bu itibarla arkadaşlar, yapılan hususlar yanlış
tır. Şimdi Sayın Oğuz Aygün arkadaşım gayet garip 
bir beyanda bulundular. Dediler ki: «Komisyonlarda 
görüşülmemesi için önerge verdik». Komisyonda tek
liflerin görüşülmesini bir zaman kaybı olarak kabul 
ettiler. 

Arkadaşlar, abdestsiz namaz kıldım oldu derse
niz, olmaz; Cumhuriyet Senatosunda da olmamıştır. 
Yanlış hesap Bağdat'tan döndüğü gibi, kanunların 
Anayasaya uygunluğunun kazaî murakabesini yapan 
Anayasa Mahkemesinden, çıkaracağınız kanun da dö
necektir. O itibarla komisyonları toplayalım. Efen
dim, zaman kaybı olur, şu olur, bu olur değil; başka 
zamanlarda Gensoru önergelerinin oylanmasında, 
belli şahısların korunmasında gösterilen gayretin 
1/10'i burada gösterildiği takdirde komisyonlarda 
görüşürüz, süratle de çıkar. Hatta, Halk Partisinin 
engellemelerine karşı - olursa - komisyonlarda biz 
de sizinle beraber mücadele ederiz, getiririz. Burada 
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Komisyon yerini alır, Hükümet yerini alır beyanda 
bulunur; Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanununu 
da çıkartmış oluruz. 

Şimdi Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu çık
madığı takdirde, kim çıkartmadı?.. Meclisler... Ko
misyonlar.. Meclisi çalıştırmayan muhalefet.. Yalan. 
Meclîsi çalıştırmak durumunda olan çoğunluktur,-ko
misyonları çalıştırmak durumunda olan çoğunluktur. 
Hem Devlet Güvenlik Mahkemelerini çıkartmaya ni
yet çürüyeceksiniz, hem de bunun vebalini günahını 
başkasına yükleyeceksiniz; böyle şey olmaz. 

Onun için muhterem arkadaşlar, meseleyi teknik 
bir mesele olarak ele almalıyız. Teklifler komisyon 
larda görüşülmelidir, aslında birinci etapta Meclis ye
niden olağanüstü toplantıya çağırılmahdır 90 imza 
ile. Konu belli edilmelidir, ondan sonra teklifler ko
misyonlarda ele alınmalıdır, gelen teklifler burada 
görüşülmelidir ve dört başı mamur bir Devlet Gü
venlik Mahkemeleri kanun tasarısı da çıkmalıdır. 

Bizim usule müteallik maruzatımız bundan ibaret
tir. 

Komünizmin,Türkiye'deki aşırı solun çok yalancı 
yaygarası mevcuttur. Bu yalancı yaygaranın, Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri hakkındaki yalancı yaygara
nın birer birer çürütülmesini ise esasa müteallik hu
suslarda Demokratik Parti adına görüşlerimizi be
lirteceğiz. Usule ait maruzatımız bundan ibarettir. 
Hepinizi Grupum adına saygıyle selâmlarım. (D. P. 
sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı

na Sayın Talât Oğuz'da. Buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ (Mar

din) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; müza
kere konusu olan ve okunan önerge üzerinde Cum
huriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Grupunun gö
rüşlerini arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Güvenlik Mahke
melerinin kurulması Anayasanın emridir. Bu mah
kemelerin görev ve yetkilerini de yine Anayasanın 
136 ncı maddesi belirtmiştir. Biz bu mahkemelerin 
kurulmasını istiyoruz. Bu konuda 10 aydan beri yap
tığımız pek çok teşebbüs ve uyarılara rağmen geç 
kalınmış olmasından üzüntü duyuyoruz. Anayasamız 
136 ncı maddesi «Devletin ülkesi ve milletiyle bü
tünlüğü, hür demokratik düzen ve nitelikleri Anaya
sada belirtilen Cumhuriyet aleyhine işlenen ve doğ
rudan doğruya Devlet güvenliğini ilgilendiren suçla
ra bakmakla görevli Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
kurulur») demiştir. 

Cumhuriyetin nitelikleri de Anayasanın 2 nci 
maddesinde gösterilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti mil
lî, demokratik, layik ve sosyal bir hukuk devletidir. 
1973 yılında Adalet Partisi ve Cumhuriyetçi Güven 
Partisi koalisyonu tarafından çıkarılan kanun, o gü
nün Adalet Bakanı Sayın Hayri Mumcuoğlu tarafın
dan Hükümet adına savunulmuş ve bu kanunun za
rureti açıklanmıştır. 

Biz Devlet Güvenlik Mahkemeleriyle ilgili tekli
fin gündeme alınmasından yanayız. Ancak kanunun 
Anayasaya uygun şekilde çıkarılmasında ısrarlıyız. 
Bizim kanun teklifimizin gündeme alınması için ge
rekli olan İçtüzüğün 38 nci maddesinde belirtilen 45 
gün geçmemiştir, fakat görüşülecek teklif münasebe
tiyle maddeler görüşülürken görüşümüze uygun öner
geler vereceğiz. 

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu bütün ola
rak esastan iptal edilmemiştir; oylama usulünden, şe
kilden iptal edilmiştir, sadece bir fıkrası esastan iptal 
edilmiştir. O fıkranın da yeniden kanunlaşması her 
halde söz konusu olmayacaktır. 

Türk Ceza Kanununun 141 ve 142 nci maddeleri, 
125 nci maddesi gibi, Türk Ceza Kanununun 163 
ncü maddesine giren önemli fiillerin de Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin görev alanına girmesini za
rurî sayan görüşlerimizi ve bu yolda vereceğimiz 
önergeleri gerekçeyle savunmak üzere teklifin gün
deme alınmasını talep ediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Atatürk Cumhuriyetini han
gi uçtan gelirse gelsin, her türlü kanun dışı örgüt ve 
eyleme karşı savunmak lüzumuna inanıyoruz. Dev
let Güvenlik Mahkemelerinin görev alanı hem aşırı 
soldan, hem aşırı sağdan gelebilecek rejimi yıkma 
çabalarına karşı Cumhuriyeti savunmaya yeterli ol
malıdır. 

Gündeme alınması istenilen teklifin bazı madde
lerine bugünkü haliyle katılmıyoruz. Anayasanın 136 
ncı maddesi ve 1973'deki tasarı görüşülürken savun
duğumuz sağlam görüşlere sadık kalarak, demokra
tik usuller içinde bu görüşlerimizi sonuna kadar sa
vunacağız. 

Kanunun millî menfaatlere ve Anayasaya uygun 
şekilde çıkması dilek ve ümidiyle gündeme alınma 
önergesine oy vereceğiz. 

Saygılar sunarım. (C. G. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ah

met Durakoğlu, buyurun efendim. 
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C. H. P. GRUPU ADINA AHMET DURAK-
OGLU (Sivas) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Olağanüstü toplantı isteminin konusunun ne olup, 
ne olmadığı hakkında üç saatten beri görüşme yapı
yoruz. Üç saatlik görüşmenin ışığı altında değerli 
milletvekili arkadaşlarıma sorsam hangi kanunu gö
rüşmek için toplandığınızı anladınız mı diye, sanr/o-
rum olumlu bir cevap almak olanağını bulamayaca
ğım. 

Nitekim Sayın Başkanın açıklamalarından da han
gi kanunun görüşüleceği belli değil. Öte yandan öner
ge sahipleri adına konuşan, gerek Sayın Kazan ve 
gerekse Sayın Aygün'ün konuşmalarında da, «şu ka
nunu görüşeceğiz» «konu budur», diye bir açıklama 
yoktur. 

İçtüzüğü zorluyoruz, Anayasayı zorluyoruz. Ni
çin? Anayasa gereğini yerine getirmek için. Anaya
saya açıkça aykırı davranışları göze alıyoruz, niçin? 
Anayasa gereğini yerine getirmek için. Anayasaya 
saygı, yalnız bir maddesine saygıyle başlamaz. Ana
yasaya saygı, birinci maddesinden sonuncu maddesi
ne kadar, aynı davranış içerisinde içtenlikle saygı 
göstermekle başlar ve öylece devam etmesi gerekir. 

Önerge sahipleri açıkça diyemediler ki; bizim, 
görüşme konusu olarak tespit ettiğimiz kanun tekli
fi, Anayasa Komisyonunun filanca tarih, sayısında 
kayıtlı ve filanca kişiler tarafından yerilmiş olan ka
nun teklifidir; bunu diyemediler. 

Şimdi, konusu olmayan bir görüşme ile çağırılmış 
bir olağanüstü toplantı içindeyiz. Olağanüstü toplan
tıda yapılan işlemlere bakıyoruz. Konu yoktur, ama 
çağrı için gerekli olan imza vardır. Bu konuda Mec
lis Başkanı yeterli görmüş ve çağrıyı yapmıştır deni
liyor. Sayın Başkan; «Ben. oturum başkanı olduğum 
için, Meclis Başkanının yaptığı bu işlem üzerinde fi
kir yürütemem, yetkim dahilinde değil» diyor. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, işi basite irca ettiği
miz zaman, eğer idarî mevzuat hakkında verilen ka
nun tekliflerinin görüşülmesi diye konuyu böylece ay
nen, Adalet Partili arkadaşlarımın, Millî Selâmet Par
tili arkadaşlarımın verdiği önerge gibi bir önerge ile 
getirmiş olsaydık, konu üzerinde görüşme açtığımız 
zaman ne olacaktı? En azından Başkanlık; komis
yonlarda, bu konu ile - eğer konu bu demekse - bu 
konu ile ilgili ne kadar kanun teklif ve tasarısı var
sa, bunları tarayacak, bir araya getirecek, ondan son
ra bunları, bu güne kadar elimizde olanlar şunlardan 
ibarettir, bunları görüşeceğiz diyecek miydi? 

Bütün bunları nazara alan Anayasa koyucu, top
lantı isteminde bulunan kişilere, yerini ve saatini, ya
ni konuyu ve saatini, hangi gün, tarihini ve saatini de 
bildirme zorunluğunu getirmiştir. İçtüzük buna açık
lık kazandırmıştır. Bunları bildireceksiniz diyor. Han
gi gün toplanmak istiyorsanız onu da bildireceksiniz 
diyor. Kaldı ki, konu ortada yok, açık bir durum 
yok, görüşülmesi gereken bir kanun teklifi yok, ama 
görüşme yapılıyor. Tabiatıyle burada İçtüzük hü
kümlerinin uygulanması konusunda Sayın Başkanın 
yaptığı gibi, ilk defa vaki olan ve Türkiye Cumhu
riyeti Parlamentosu için müspet sayılamayacak, olum
lu sayılamayacak bazı İçtüzük ihlallerini de göze al
mak durumu ile karşı karşıya gelmek var. 

Nitekim, yapılanlara bakıyoruz, şimdiye kadar 
parlamento tarihimizde görülen şeyler değil. 38 nci 
maddeye göre işlem nasıl yapılır? İçtüzük hükümleri 
kanunların yapılmasında izlenecek yollan nasıl sap
tamıştır? Bir kanun teklifinin kanunlaşması için ne
lere başvurmak lâzımdır? Bütün bunları hiç nazara 
almıyoruz, sanki olağanüstü toplantı isteminde bu
lunmak içtüzük hükümlerini de bertaraf edermiş gi
bi, illâ bir görüşme konusu çıkarabilmek için ne sıra 
arıyoruz, ne yer arıyoruz, ne İçtüzük hükümleri arı
yoruz. Konu çıkarma gayreti içerisinde verilen öner
geleri oylama yollarına gidiyoruz. Aslında konu bu
rada düğümleniyor. 38 nci maddeye göre işlem şu 
sırada yapılabilir mi? İçtüzüğümüz buna uygun mu
dur? Anayasa buna uygun mudur? 

Değerli arkadaşlarım, 74 ncü maddeden itibaren 
İçtüzüğümüz kanunların genel kurullarda nasıl görü
şüleceğini bir bir saptamıştır. 

38 nci madde de aslında, 45 gün zarfında sevk 
edildiği komisyonda görüşülmeyen kanun teklifinin 
gündemde yerini almasını gerektirir. Gündemde yeri
ni alması halinde yapılacak işlemler vardır. Bu iş
lemlere öncelik kazandırmak lâzımdır. Bunları ne za
man yaparsınız? Evvelâ kanunu getireceksiniz, «gö
rüşme konusu budur»ı diyeceksiniz, ondan sonra da 
o kanunu gündeme alacaksınız. Şimdiye kadar Tür
kiye Cumhuriyetinde, eski tüzük hükümleri de dahil 
olmak üzere, yenisine gitmeye lüzum yoktur. Eski
sinde de konu evvelâ gündeme girer, ondan sonra 
görüşülür. Şimdi biz ne yapıyoruz? Evvelâ konuyu 
saptıyoruz, ondan sonra onu gündeme alıyoruz. Ni
çin? İşin başında işi yanlış tuttuğumuz için. Konu 
olmadan görüşme açtığımız için, konu olmadan ka
nun teklifi görüşmesine gayret ettiğimiz için, hangi 
kanun teklifini görüşeceğimizi bilmediğimiz için, Ana-
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yasanın 83 ncü, İçtüzüğün 7 nci maddesine uymadı
ğımız için, toplantı isteminde bulunanların önergele
rinde bu açıklığı vermedikleri için yapılıyor. Önce 
kanun karşınıza geliyor, ondan sonra onun günde
me alınması geliyor. 38 nci madde, Komisyonlarda 
süresinde görüşülmeyen bir kanun teklifinin günde
me alınmasını sağlayan maddedir. Şimdi, biz ise gün
demimizi tespit etmişiz. Dağıtılan gündeme baktığı
nız zaman 1 nci madde «Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin Kuruluş ve İşleyişleri hakkındaki kanun tek
lifinin olağanüstü görüşülmesi». 

Şimdi, gündem nedir? 38 nci madde nedir? 38 nci 
madde bir konunun gündeme alınması için işletilecek 
maddedir. E, biz gündemi tespit etmişiz, hem Ana
yasaya aykırı olarak tespit etmişiz. Burada bir ger
çek daha ortaya çıkıyor. İki gün önce kanun verip, 
dört gün sonra da Meclisleri olağanüstü toplantıya 
çağırıp, gündemde olmayan bir hususu da görüşe
mezsiniz. Eğer bu yola giderseniz ne olacak? Size da
ğıtılan gündemde o konu yer alacak, eğer Başkanlık 
aynı görüşte olursa, gündemde bir kere yer alacak; 
fakat görüşmek için mutlaka o Komisyondan, o tek
lifi Meclise getirmek durumunda kalacaksınız. Yani, 
mekanizmayı ters işleteceksiniz; ters işlettiğiniz za
man da İçtüzüğe aykırı hareket edeceksiniz, Anaya
saya aykırı hareket edeceksiniz. Başlangıçta, ilk mü
dahalemiz sırasında da arz ettiğimiz gibi «Konu be
lirlenmeyen hususlarda olağanüstü toplantı yapıla
maz» demiştik. Eğer bu sözümüze Başkanlık itibar 
etseydi, böylece İçtüzük ve Anayasaya uygun şekilde 
hareket edilmiş olurdu. Nitekim Sayın Önder de 
«Toplantının kapanması gerekirdi»* dediler, doğrudur; 
fakat daha sonra kanun tekliflerinin Komisyona ha
valesini istediler ki, bu da çelişkidir. 

CEVAT ÖNDER (Ankara) — Hayır, yeni top
lantı açıldıktan sonra. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Yeni top
lantı açıldıktan sonra mümkündür, özür dilerim. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, aslında bir kanunun 
yapılması için olağanüstü toplantı istemi doğru mu
dur diye düşünelim ve bu konuyu ele alalım; eğer 
bunu konu sayıyorsak. Meclisler normal çalışmaların
da bulundukları sürede Devlet Güvenlik Mahkemele
ri Kanunu iptal edilmişti. 

Bunu Meclis biliyordu, bunu hükümet biliyordu, 
bunu bilmeyen de sanıyorum kalmamıştı. Meclisler 
bunu bile bile tatile gittiler; ama önerge sahiplerinin 
de bildiği bir şey vardır, bizim bildiklerimizden ayrı 
olan : Sayın Atagün'e ait bir önergeyi oylatmak için 

çok teşebbüs ettiler; kendi hüküm'etlerini oluşturan 
partilerin üyelerini bir araya getiremediler. Aslında 
bu konuda Hükümet olarak bir araya gelip, anlaşıp 
bir tasarı hazırlayamadılar ve sonunda kendilerinin 
beceremediklerini Millet Meclisine yaptırmaya kalktı
lar; bile bile yaptırmaya kalkıyorlar, Anayasayı zorla
yarak yaptırmaya kalkıyorlar, hatta «Devlet Güven
lik- Mahkemeleri Kanununun çıkarılması Anayasanın 
gereğidir» diye Anayasaya bütün ulusu, partileri say
gıya davet ederken, Anayasaya aykırı hareket ederek 
bunu yapmaya çalışıyorilar. Bütün bunların düğüm
lendiği bir nokta var. Kendilerinin altından kalkama
dıklarını önerge sahipleri başkalarının sırtına yükleye
mezler ve mutlaka bu kanunu kendilerinin istedikleri 
gibi çıkarma yolunda, alelacele, kimvurduya getirip 
çıkaramazlar; Anayasaya aykırı hareket edemezler; 
İçtüzükte, kanunların yapılması için gerekli olan me
kanizmayı ters işletemezler. Ters işlettikleri zaman, 
çıkardıkları kanun da yine iptale mahkûm olur. Za
ten, maksatlarının ne olduğu başından beri bellidir : 
Devlet güvenliği ile uzaktan yakından ilgisi olmayan 
hükümleri bu kanuna sokmak; bu kanun Anayasa 
Mahkemesince iptal edilinceye kadar kendi emelleri, 
istekleri, siyasal amaçları doğrultusunda her türlü ma
rifeti bu mahkemeler eliyle yaptırmak, ondan sonra 
da seçimlere gitmek; seçimlere kadar bu marifet im
kânını dinde tutmak... Bu, siyasal amaçtır; bu, Ana
yasaya saygıyle de bağdaşır bir sonuç değildir. 

38 nci madde hakkında sayın Başkanlığın, üzerin
de durulması gereken ayrı bir tutumu daha var : 

3'8 nci madde - bir daha arz edeyim - gündemde 
bulunmayan, komisyonda bulunan, süresi içerisinde 
görüşülmeyen bir kanun teklifinin gündeme gelmesini 
sağlayacak bir öergenin verilmesi için işletilir. 

Şimdi, her kanun teklifi sahibinin * hakkı olan bir 
durumdur bu. Nitekim, 38 nci madde, kanun teklifi 
sahibinin bu hakka da sahip olduğunu açıkça gösteri
yor. 

38 nci maddede aynen şu hükümler yer alıyor : 
«...aksi takdirde, adı geçen tasarı veya teklifin doğru
dan doğruya gündeme alınmasını hükümet veya tek
lif sahipleri istemek hakkını haizdirler.»' 

Teklif sahiplerinin istemek hakkını haiz oldukları 
hususta Başkanlık birisi için bu hakkı var görüyor, 
diğerinin elinden bu hakkı alıyor. Teklifler üzerinde 
yapılacak işlem için verilmiş olan önergeyi, önergele
rin tabi olduğu hükümlere tabi kıldığı için bu hataya 
düşüyor. Önergeler hakkında aykırılık ve geliş sırala
rı nazara alınır; ama nasıl nazara alınır? Bir kanun 
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hükmünün bir maddesini değiştirilmesi kousunda ve
rilmiş 10 tane önerge varsa, bu önergeler birbirinin 
aynı ise geliş sırasına göre, hatta bazıları birleştirile
rek yapılıyor, o da yanlıştır, bizim yeni Tüzük o birleş
tirmeyi de tamamiyle kaldırmıştır, hüküm açıktır, «ay
rı ayrı oylanır» der. Bu vaziyette Tüzükteki, önergele
rin oylanmasına ait olan hükümleri sayın Başkanlık ne 
için uygulamaya kalkıyor? Bir kanun teklifinin gün
deme girmesi için 38 nci maddedeki bu mekanizmayı 
işletme konusunda verilen önergeyi, sanki bir değiştir
ge önergesi imiş gibi, «Bana ilk önce bu geldi, öteki 
sonra geldi. Bunu oylarım; bu kabul edilirse ötekini 
oylamam» demek suretiyle değiştirge önergeleri için 
İçtüzükte' yer almış hükümleri buna da uygulamaya 
niyetli, kararlı görünüyorlar. 

Aslında, burada konunun mahiyeti, niteliği farklı
dır. Niçin farklıdır? Ortada bir kanun teklifi var; bu 
kanun teklifinin komisyonda mı gündemde mi bulun
ması konusudur. Bunun için verilen önergenin - eski, 
tadil önergesi, tadil lâyihası dediğimiz hususlardaki ta
birleri bertaraf edersek - öteki önergelerden farklı bir 
tarafı vardır : «Benim kanun teklifim gündemde yer 
alsın» diyor. Niçin? «Çünkü 45 gün zarfında komis
yonda görüşülmesi lâzımdı, görüşülmedi, onun için 
gündemde yer alsın»' diyor. Demiyor ki, «Falanca 
kanununun filanca maddesini değiştir.» Bu önergele
rin ikisi de o mahiyette değil. Eğer birbirinin zıddı 
olan önergeler gelirse, geliş sırasına ve aykırılığına 
göre... 

Şimdi sorarım Başkana : Aykırılığını arıyorsunuz, 
geliş sırasını arıyorsunuz. Aykırılığı neye göre araya
caksınız? Aykırılık aramanın imkânı yok. Geliş sı
rasını neye göre yapacaksınız? Bir hakkı kullanan bir 
üye, «Ben kanun teklifi verdim. Bu kanun teklifim 
45 gün zarfında komisyonda görüşülmedi. Benim bir 
hakkım var. İçtüzüğün 38 nci maddesi bana bu hakkı 
veriyor. Ben bu hakkımı kullanıyorum, önergeyi onun 
için veriyorum. Bunu istediğim anda veririm. İster 
erken vereyim, işlem yapmaya mecbursunuz; ister geç 
vereyim, işlem yapmaya mecbursunuz» diyebilir. Çün
kü, 37 nci madde bunu açık seçik gösitermiş. Bu de
ğiştirge önergesi değil ki, «ize geliş sırasına göre iş
lem yapasınız; mümkün değil. O bakımdan, müzake
re açılması lâzım, bir... O bakımdan, hatalıdır, hepsi
nin oylanması gerekir, iki... Bir de gündem belli olduk
tan sonra gündeme girmesi gereken şeyin ne olup ne 
olmadığı konusunda 38 nci madde işletilmez ki. Eli
nizdeki dağıtılan gündemlere bakınız, göreceksiniz; 
orada bir madde var; o da, «Devlet Güvenlik Mahke-

} melerinin Kuruluş ve İşleyişi hakkındaki Kanun Tek
lifi» diyor. Ama hangi kanun teklifidir, onu belli et
miyor. Öyleyse, konu yok. Belli olmuş, gündeme gir
miş bir konu için, «gündeme girmesi gerekir» diye 
38 nci maddeyi işletmek mümkün değil. Bu 38 nci 
madde, bir konunun gündemde yer almasını sağla
mak için işletilir. Gündeme girmiş konu için 38 nci 

j maddeyi işletmek neye ' 'benziyor değerli arkadaşla
rım? Konusu olmadan görüşme yapmaya benziyor; 
konusu olmadan görüşme yaptıktan sonra konu ara
maya benziyor. Her ikisi de birbiriyle hiçbir zaman 
yan yana olamayan iki şeyi yan yana getirmeye zor
lamaya benziyor. 

İşte, bütün bunları nazara alarak, bir gerçek daha 
ortaya çıkıyor : Şimdiye kadar, 1961 Anayasasından 
bugüne kadar 4 defa olağanüstü toplantı yapılmış; bu 
4 defa yapılan olağanüstü toplantılarda konular açık 
seçik... Sayın Aygün'ün burada her şeyi işine geldiği 
gibi tefsir etmek âdetinin bir örneğini daha gördük. 
Cumhuriyet Senatosunun Başkanı. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, süre 'bitiyor efen
dim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Aygün diyorlar ki, «Cumhuriyet Halk Parti
si Senato Grup Başkanvekili Sayın Fikret Gündoğan ve 
arkadaşları tarafından verilen olağanüstü toplantı 
önergesinde, önerge gönderilmiş, düzeltilmiştir». 

Önerge elimde, değerli arkadaşlarım. Sayın Gün
doğan, burada, olağanüstü toplantıda 9 kanun tasa
rısının görüşülmesini istiyor. 9 kanun tasarısının da 
(kanun tasarılarını ve ilgili sayılarını göstermek sure
tiyle, hepsinin) gündemde bulunduğundan da bahse
derek görüşülmesini istiyor. Bana ilginç gelecek bir 
yorumla, o günün Sayın Senato Başkanı, «9 konuyu 
birden ele alamazsınız, ancak bir konu için olağanüV 

[ tü toplantı teklifinde bulunabilirsiniz. Toplantı tekli
finizi bir konuya inhisar ettirin» diyor ve Sayın Gün
doğan, başlangıçta olağanüstü toplantı istemi için ileri 
sürdüğü görüşler mahfuz kalmak şartı ile, olağanüs
tü toplantının yapılmasını temin yolunda, 9 tekliften, 
konudan 8'ini çıkararak, birisi üzerinde olağanüstü 
toplantı isteminde bulunuyor. 

.Şimdi, bu aslında konumuzla ilgisi olan bir husus 
değil ama, bu da bir şeyi gösteriyor : Gündemde olan 
bir maddenin görüşülmesinin ancak konuyu saptaya
bilmekte, açıklık getirebilmekıte yararlı olduğunu gös
teriyor. Burada bir konudan bahsediliyor; ama o ko
nu ile ilgili bir çok tekliflerden bahsediliyor. Konu 

— 567 — 



M. Meclisi B : 132 14 . 9 . 1976 O : 1 

açıklık kazanmadığı sürede, geniş anlamda her şeyi 
'içine alır. Bir tabir kullanırsınız, onun içinde çok şey
ler bulunabilir; ama, görüşme konusunu, onun içinde 
bulunanlardan hangisi için yapacağınızı belirtmek zo-
runluğu vardır. Bu belirtilmediği için, konu ortaya 
çıkmadığı İçin, 83 ncü maddenin gereği yapılmadığı 
için, konu beli olmadığı için, üç saatten beri Anaya
sayı ve İçtüzüğü zorlayarak konuyu bulmaya çalışıyo
ruz. Üstelik, gele gele geldik, 'kanunların yapılması 
sırasındaki mekanizmayı da ters çevirdik. Gündemi 
tespit öttük. Nedir? Devlet Güvenlik Mahkemeleri 
Kanunun görüşülmesi. Şimdi, gündeme madde soku
yoruz... Gündemi tespit etmişsek eğer, 38 nci madde
nin işlemesine ne lüzum var? Eğer, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi ise, gündeme alınmasına dair 38 nci mad
deye göre işlem yapılması da lâzım. 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu, lütfen bitirin efen
dim. 

AHMET DURAKOĞLU (Devamla) — Eğer 38 
nci madde yürütülmek isteniliyorsa, Sayın Başkanlık
tan özür. dileyerek arz edeyim; bu görüşmelerin en 
başında önergelerin işleme konulması gerekirdi, o za
man gündem ortaya çıkabilirdi; ama gene de konu 
oltaya çıkmazdı ve kanunun, Tüzüğün tanıdığı hak
ları Başkanlık hiç kimsenin elinden alamaz. Kanun 
tdklifi yapmış olanları hakkı, 45 gün geçtikten sonra, o 
teklifini gündeme gdtirebilmiektir. Aslında, 38 nci mad
deye göre verilmiş olan önergelerim oylanması, kanun
ların yapılmasına dair İçtüzük hükümlerinin ters işle
mesidir. Bu bakımdan, oylanmaması gerekir ve ko
nunun bulunmaması nedeniyle görüşmenin kapatıl
ması gereği, ne kadar işlem yaparsak ortaya çıka
caktır. Bu, 38 nci maddeye göre verilen önergelerle 
de ortaya çıktı. Bu da gösteriyor ki gene, konu yok
tur. Eğer bu 38 noi maddeye göre verilen önergelerin 
ikisi de kabul edilirse bir çıkmaza daha girilecektir. 
Bu kanun teklifleri de gündeme girmiştir. Hangisi 
görüşülecektir diye, sanıyorum bir günlük müzake
re konusu daha ortaya çıkacaktır. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Durakoğlu. 
Gruplar adına başka söz alan sayın üye yok. 
Kişisel, olarak Sayın Ataöv. 
©AŞKAN — Vazgeçtiniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Vazgeçtim. 
' Kişisel olarak Sayın Onal. 

NİYAZİ ONAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; 

Konunun yalnız teknik yönü üzerinde durmak, sa
nıyorum ki, bizi daha doğru bir yöne götürecektir. 

Evvelâ, İçtüzüğün 38 nci maddesinin istisnaî bir 
hüküm olduğunu; bunun ancak komisyonların iyi ça
lışmadığı, çalışamadığı, komisyonların gerekli incele
meyi yapamadığı durumlarda kullanılan bir madde 
olduğunu kabul etmemiz lâzım. İçtüzüğün 38 nci mad
desine sığınarak, önemli konuları komisyonların in
celemesinden geçirmeden Millet Meclisi Genel Kuru
luna getirmenin, Genel Kurulda bir inatlaşma halin
de kanunlaşti'rmaya çalışmanın doğru bir davranış ol
madığını, hatalı bir davranış olduğunu kabullenme
miz lâzım; hiç değilse düşünmemiz lâzım. 

DeVlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluşu Hak
kındaki Kanun basit bir kanun değil. Üzerinde çe
şitli tartışmaların yapıldığı (doğru veya yanlış) şu ve
ya bu yönde; ama çeşitli fikirlerin ileriye sürüldüğü, 
zaman zaman sert tartışmaların yapıldığı bir konu. 
Öyle ise, bu konunun ihtisas komisyonlarından geç-
'mesinde (Adalet Komisyonundan, Anayasa Komis
yonundan geçmesinde) orada iyice tartışılıp görüşül
mesinde elbette ki yarar var. 

Bir komisyon raporu ile, komisyonun burada otur
duğu bir oturumda, Hükümetin söz sahibi olduğu bir 
oturumda bu Devlet Güvenlik Mahkemelerinin görü
şülmesi bir zorunluluk; ama, «Devlet Güvenlik Mah
kemelerinin mevcudiyeti zorunlu mudur, değil midir?» 
bu ayrı konu. Bunu esas hakkındaki görüşmeler sı
rasında arkadaşlarımız söyleyecekler. Taraftar ola
nı var, olmayanı var; fakat İçtüzüğün 38 nci maddesi
ne göre ,1ou konuyu Meclislerin tatilde bulunduğu bir 
sırada, Meclis gündemine aldırıp, bütün İçtüzük hü
kümlerini bir tarafa iterek görüşme olanağımız var 
mıdır? Asıl bunun üzerinde bir karara varmamız lâ
zım. 

Kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza 
çıktım. Bana göre, İçtüzüğün 38 nci maddesine göre 
gündeme alınması talebi ile bir olağanüs'tü toplantıya 
çağrı mümkün değildir. Bu husus bir çok yönlerden 
mümkün değildir. Bir kere, 38 nci maddeye göre gün
deme alınma önerisi kabul edilse bile, başlangıçta bu 
çağrı şartlı bir çağrıdır. Oysa, şartlı olağanüstü toplan
tı çağrısı olamaz. Yani, Meclisi toplantıya çağırdı
nız, «Şu konu görüşülecektir» dediniz; teklifler oy
landı ve 38 nci maddeye göre bunun gündeme alın
ması Yüce Heyetçe kabul olunmadığında ne olacaktır? 
Olağanüstü toplantının konusu ortadan kalkmış ola
caktır. Gerçi, bir süre önce Sayın Başkanvekili şöyle 
bir iddiada bulundu : «Efendim, eğer bunlar redde-
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dilirse, komisyonlara havale ederiz, 'komisyonlardan I 
geçiririz, tekrar Genel Kurula getiririz» dedi; ama 
ben bumun İçtüzükteki mesnedini bulamadım ve böyle 
bir uygulama da olamaz. Eğer olsa idi, Sayın Meclis 
Başkanlığı zaten bunu bu toplantıdan önce (çünkü 
bu çağrı bir hafta önceden yapılmıştır) komisyonlara 
sevikederdi, .komisyonları daha önceden toplantıya ça
ğırır ve bir komisyon metnini buraya getirmeye çalı
şırdı. Bunlar yapılmadığına göre, Meclis Başkanlığı
nın düşündüğü doğru değildir. 

38 nci maddeye göre bunun gündeme alınmasına 
diyelim ki, karar verdik. Bunun yeri neresi olacak- I 
tır? Bunun gündemdeki yeri 109 ncu madde olacaktır. 
Yani, ondan önce yerini almış olan kanun teklif ve 
tasarıları bundan daha mı az önemlidir? Bu, «Daha 
az, dah'a çok önemli» konusunu kim kararlaştıracak
tır? 

Danışma Kurulunun kararı olmaksızın ve bu ka
rar Mecliste oylanıp kabul edilmeksizin bir kanun 
teklif veya tasarısına öncelik vermek ve Genel Ku
rulda bunu görüşmek mümkün müdür? Bu, normal 
zamanlarda mümkün olmayan işleyişi, İçtüzüğün en
gellediği bu durumu «Olağanüstü toplantı» adı altın
da nasıl işletebiliriz? Meclisler çalışırken, uzun süre ço
ğunluğu sağlamayıp, bu konuyu görüşmeyen, komis
yonlardan bir metin getirmeyen, raporları hazırlatma
yan ve Meclis Genel Kuruluna sevketmeyen iktidar 
çoğunluğunun bu kusurunu örtbas etmek için Mecli
sin tatilde bulunduğu bir sırada İçtüzük hükümlerimi 
bertaraf etmek üzere içtüzüğe karşı (eğer tâbir caizse) 
hile işlediği, hile yaptığı hükmünü ve niteliğini ver
mekte zorunluk vardır. Kanuna karşı hile, İçtüzüğe 
karşı hile bir çıkar yol değildir, sağlam yol değil
dir. Anayasa Mahkemesinin üzerinde duracağı bir yol 
olduğu gibi, her şeyden önce Meclisin sağlıklı bir tu
tum içinde olmadığını göstermesi bakımımdan ka
muoyunda bizi küçük duruma düşürücü bir durumdur. 

Meclisin yüceliğinden, onurundan, haysiyetinden 
her gün bahsediyoruz. Onu korumak için de, lütfen, 
hepimıiz her şeyden önce Anayasaya ve İçtüzüğe say
gılı olalım, milletvekilliğinin üstümüze düşen görevi
ni eksiksiz yerine getirmeye çalışalım. Bunun yolu 
da, Meclisin tatilde bulunduğu bir sırada 38 nci mad
deye sığınarak, gündemde olmayan bir kanunu bü
tün sıraları atlamak suretiyle, Danışma Kurulunu bir 
tarafa itmek suretiyle, İçtüzüğe karşı hile yapmak su
retiyle gündeme almak değildir. Bunun yolu bu değil
dir. Devlet Güvenlik Mahkemesi Kanunu görüşüîe-
cekse salimen bir olağan toplantıda, olağanüstü olma- j 

— 569 

14 . 9 . 1976 O : 1 

yan bir normal toplantıda enine boyuna ve komis
yon raporları ile bu konu Hükümetin önünde görü
şülmelidir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ona!. 
Söz sırası Sayın Ülker'indir. Buyurunuz Sayın Re

şit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Usul hükümleri yerine getirilmeden çıkarılmış ya

salar milletin gerçek iradesini temsil edemezler. Ana
yasamız bu esası kabul ettiği içindir ki, İçtüzüklere 
uygun olmayarak yapılmış yasaları Anayasa Mahke
mesi ipltal etmektedir. 

Şu anda huzurunuzda bulunan yasa da bir İçtüzük 
ihlâli sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiş ve yeniden bir kanun yapmak için burada çaba 
sarfedilmektedir. 

Ben, usul bakımından önemli gördüğüm bir nok
tayı arz etmek istiyorum : Millet Meclisi Başkanlığı
na verilen toplantı önergesinde, «,..Jbu konuda Baş
kanlığa verilmiş bulunan kanun tekliflerinin bir an 
önce Meclislerde görüşülüp kanunlaşması ile mümkün 
olacaktır...» deniyor. Demek ki, öneri sahipleri bir 
tek öneriyi kasdetmemektedirler, Meclislerde bulunan 
bütün önerilerden bahsetmektedirler. 

Şimdi, Sayın Başkanlık, burada, 38 nci maddeye 
ait önergelerden birisini oyladığı zaman, artık diğer
lerinin görüşülmesi imkânsız olacaktır. Birini oylaya
caktır, gündeme alacaktır, onu konuşacaktır, öbür 
öneriler konuşulmayacaktır. Öyle ise, bu şekilde bir 
oylama, öneriye kesin surette aykırı bulunmaktadır. 

Öneri ne diyor, tekrar okutyorum : «Anayasamı
zın 136 nci maddesinin emri olan ve 1773 sayılı Ka
nunla kurulmuş bulunan Devlet Güvenlik Mahkeme
lerinin, Devletin bütünlüğü, hür demokratik düzen ve 
Cumhuriyet aleyhine işlenen suçlar hakkında çok 
önemli olan görevlerine devamları... Bu konuda Baş
kanlığa verilmiş bulunan kanun tekliflerinin (kamun 
teklifinin değil) görüşülmesi...». Öyle ise, mademki 'bü
tün kanun tekliflerinin görüşülmesini önerilerinde is
temişlerdir, burada 38 nci maddeye ait önerinin hiçbi
risinin Başkanlık tarafından oylanmaması lâzım ge
lir. Çünkü, Başkanlık tarafından bu önerilerden her
hangi birisi oylandığı takdirde, o, gündeme girecek 
ve diğerleri konuşulamayacaktır. Yapılacak muamele, 
komisyonun normal şekilde çalışmasıdır, öneri sahip
leri de, önerilerinde, komisyonun normal çalışması
nı talep etmişlerdir. 
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I li'den sonra, diğer arkadaşlarımdan sonra bir defa 
da ben uyarmak istiyorum^ 

I Şimdi, ne denmiş, üç tane öneri var, 38 nci mad-
I deye göre gündeme alınsın diye? Birisi Sayın Atagün' 
I ün önergesi, diğeri de iki teklif sahibinin önergesi, üç 
I öneri var. 
I BAŞKAN — Efendim, süre bitiyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiyor efendim. 
Sayın Başkanım, bu önerilerden bir tanesini, Sa-

[ ym Başkanlık, «Meclisin normal çalışması sırasında 
verdiği için Atagün, bunu bu olağanüstü toplantıda 

I konuşamayız» buyuruyorlar. 

Aksi Hakte, Anayasanın hükümleri de ihlâl edilmiş 
olacaktır, Meclisin gelenekleri de ihlâl edilmiş olacak-
tır. Genel Kurulda kanun tekliflerinin birleştlMlmes'i 
mümkün olamayacağına göre, bir öneri, yalnız bir ta
ne öneri konuşulmuş olacaktır, diğerleri Meclisin ko
misyonunda terkedilmiş olaraık bırakılmış olacaktır. 
Bu, Anayasada mitetvekillerinin kanun teklif etmesi 
yetikliısini veren maddeye kesin surette aykırıdır. 

Onura için, başta, Başkanlıktan rica ediyorum; 
talepleri Sayın Başkanın elindedir, bu taleplerinde ne 
diyorlar, («Bütün öneriler görüşülsün» diyorlar. Bütün 
önerilerin görüşülmesi de, ancak, komisyon çalışma
sı yapıldığı zaman mümkündür. Öyle ise, Sayın Baş
kanlık bu önerilerin hiçbirisini (Sayın Atagün'ünkü 
de dahil olmak üzere) işleme koymaz ve toplantıyı, 
öneri esasına göre, komisyon çalışmak üzere «Toplantı 
şu güne bırakılmıştır» demesi lâzım gelir. Bu, açıkça, 
verilen önerinin içerisinde mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca şunu da belirtmek is
tiyorum : Yarın Anayasa Mahkemesi huzurunda ve 
Türjk milleti huzurunda bu yasanın yapılışı tartışıla
caktır. Bu tartışma yapıtoken, iktidarda olduğunu 
söyleyen, hükümet olduğunu söyleyen bir partinin ve 
partilerin, bu konuda bir tasarı getirmeyip, milleitve-
killecinin münferit önergelerini getirmesi üzerinde du
rulacaktır. Hem hükümet olunacak, hem tasarı geti
rilmeyecek ve ibuna da başka bir şey daha eklenecek : 
Bir hükümet olarak, komisyon çalışmaları bir kenara 
itilecek (İhtisas komisyonudur onların ismi) Parla
mentomuzun içinde bulunan uzmanların, bulunduğu 
komisyonlar bir kenara itilecek, Genel Kurulda sahi
bi olmayan, komisyonu olmayan bir kanun görüştü
rülecek. Bunu kabul etmeye imkân yoktur. Böyle ya
pılan kanuna 'evvelâ kendi inancımız eksik olur, dışa
rıda da, kamuoyunda da buna inanç eksik olur. Onun 
için, benden evvel konuşan Demokratik Parti sözcü
sü arkadaşıma katılıyorum; bıraksınlar bu aceleliği. 
Nasıl olsa konuşulacak bu arkadaşlar. Bunu önlemeye 
imkân yok. Kendileri de biliyorlar, bu iş konuşula
cak. Konuşulacağına göre, normal komisyonu topla
nır, bütün önerileri birleştirir, müzakeresini yapar, ge
lir buraya Oturur, komisyon başkanı olur, sözcüsü olur 
ve biz bu kanunu çıkarırız. Onun için, arkadaşlarımı
zın hakka dayanan bu sesine kulak vermemiz lâzım 
gelir. 

©unlar »temel meseleler... 
Şimdi, Sayın Bozbeyîi'nin temas ettikleri konuya 

yürekten kaitıMığımı ifade etmek istiyorum. Sayın 
Başkanımı da bu noktada uyarmak istiyorum; Bozbey-

Değerli arkadaşlarım, hangi tarafından tutsak, sağ
lam bir nokta bulmaya imkân yoktur. Bir defa, Ana
yasamızda olağanüstü toplantı diye bir şey yok. Ana
yasamızın 83 ncü maddesinin başlığı «Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin faaliyetiyle ilgili hükümler. Toplan
ma ve tatil» diyor, olağanüstü toplantı filân demi
yor. Ara verme veya tatil sırasında toplantıya çağrı
lan (olağanüstü toplantıya değil) Meclisler, önce bu 
toplantıyı gerektiren konu üzerinde görüşene yapar
lar. İçtüzük yapılırken, bu, bir olağanüstülük taşıdı
ğı için, (Anayasadan kaynağını aldığı için değil) «Ola
ğanüstü toplanitı» dendiği için, İçtüzükte olağanüstü 
toplantı denmiş. Yoksa, Anayasada olağanüstü top
lantı diye bir şey yek. Toplanma ve tatil var. Bu bir 
toplantıdır değerli arkadaşlarım. Bu toplantı ne yap
mıştır? Tatilde.., 

BAŞKAN — Sayın Ülker, lütfen bitirin efen
dim, süreniz geçiyor. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkanım, bitiriyorum. 

Ne yapmıştır? Tatilde olan Meclisi toplamıştır, 
önemli bir konuyu da görüşmeye başlatmıştır. Görüş
meye başlandığı andan sonra normal İçtüzük hüküm
leri uygulanacaktır, 

Şimdi soruyorum değerli arkadaşlarım : Meclise, 
Sayın Atagün, hukuk açısından bir irade beyanında 
bulunmuş ve demiş ki : «38 nci maddeye göre benim 
teklifim gündeme alınsın». Şimdi, diğer arkadaşlar 
da irade beyanında bulunmuşlar... 

SAiBRt KESKİN (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
saat kaç? 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bu gelmiş buraya, 
Sayın Başkan diyorlar ki, «Normal zamanda...» 

I.-AŞKAN — Sayın Ülker... 
REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkanım, 'bitirdim... 
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BAŞKAN — Bu konuya ilişkin açık oylama is
temi vardır, okutuyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, 
çoğunluk yoktur. 

REŞtT ÜLKER (İstanbul) — Çoğunluk" yoktur. 
BAŞKAN — Sayın Ülker, açık oylama istemi, 

yoklama istemini birlikte getiriyor; açık oylama is
temi sonucunda zaten çoğunluk olup olmadığı husu
su ortaya çıkacaktır. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Açık oylama 
isteminden önce çoğunluğu tahkik etmeniz gerekir 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açık oylama istemiyle sonuçta 
zaten yoklama ortaya çıkacağı için, açık oylama 
istenilen konularda yoklama istemek mümkün de
ğil efendim, İçtüzüğü tetkik ederseniz... 

BAŞKAN — Ama, süreniz de geçiyor Sayın Ül
ker. (A. P. sıralarından gürültüler.) 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bunu konuşmama
nın hukufcla, mantıikla bir ilişkisi yoktur. O irade be
yanı orada durduğu sırada, öbürküleri oylamak, bir 
arkadaşımın dediği gibi, Meclise karşı hiledir. 

Ben, değerli Başkanımın bu türlü usulsüz işlem
lere katılacağını katiyen kabul etmiyorum. Onun için, 
birinci söylediğim önergeye göre normal komisyo
nun çalışması lâzımdır... (A. P. sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın Ülker, Sayın Ülker... 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — ...esaslara göre de 
normal komisyonun çalışması lâzımdır. Eğer üç öner
ge oya... 

BAŞKAN — Sayın Ülker, muradınız anlaşıldı 
efendim, rica ediyorum. Çok rica ediyorum efendim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitirdim efendim. 
...oya konacaksa, evvelâ Sayın Atagün'ün önerge

si oya konmak: lâzımdır. 
Özür dilerim, saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremizin bitimine 

10 dakika var. «38 nci ve 53 ncü maddelere göre ve
rilmiş önergelerin oylama işleminin bitimine kadar Ge
nel Kurul çalışmalarının devamım arz ve rica ede
rim» şeklinde Sayın Atagün'ün ve Sayın Emre'nin 
(bir önergeleri var. İçtüzüğümüz, bitmek üzere olan zo
runlu hallerde süre uzatılması konusunda Genel Ku
rulun böyle bir karar alma imkânını bahşetmiş bu
lunmaktadır. 

Hal böyle olunca, 38 nci ve 53 ncü madde gibi iki 
hususu kapsayan konuda Millet Meclisinin çalışma sü
resini uza'tma olanağı yoktur. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ama Sayın Baş
kan, 'ben... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Oylayamaz-
sıni'Z, biz dalha esasa girmedik. 

İLHAMİ ERTEM (Edirne) — Bir teklifi bari bi
tirin, 38.1i bitirin Sayın Başkan, daha 10 dakika var< 

BAŞKAN — Efendim, ben, bitirmeyeceğim veya 
bitireceğim şeklinde bir irade beyanında bulunma
dım. İki konuda istekte bulunmuşsunuz, bu mümkün 
değildir dedim. 

Değerli arkadaşlari'm, Sayın Aygün'ün ve Sayın 
Kazan'ın önergelerini tekrar okutuyorum efendim : 

(A. P. Grup Başkanvekill'eri Oğuz Aygün ve İl-
hami Ertem'in önergesi tekrar okundu.) 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, beyanınız yanlış, her şeyden evvel Mecliste ço
ğunluk varsa bir işlem yapılabilir, çoğunluk olma
dan hiç bir işlem yapılamaz. 

BAŞKAN — Anlıyorum... 
FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Mademki 

Öyle, bu beyanınız yanlış efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, açık oylama iste

nilen konularda yoklama istenileceği kanaatini taşı
mıyorum. İçtüzük böyle... İşarî oyla eğer konuyu 
halletmek durumunda kalsaydık, değerli arkadaş
larımın isteğini doğru karşılayacaktım; çünkü, işarî 
oyla yapılan muamelede kaç sayın üyenin Genel 
Kurul salonunda bulunduğunu saptamak mümkün 
değil. 

FERRUH BOZBEYLİ (İstanbul) — Önce ço
ğunluğun tahkiki gerekir; çoğunluk şüphe halindey
se, hiç bir işlem yapılamaz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bozbeyli, zaten çoğunluk 
olup olmadığı hususunu açık oylama sonucunda 
saptamış oluyoruz. (C. H. P. sıralarından ayağa 
kalkmalar, gürültüler). 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
evvelâ Mecliste çoğunluk... 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yanlış efen
dim, yanlış. 

BAŞKAN — Efendim, istirham edeyim, aydın
lanırız; yanlışsa düzeltiriz. Rica ederim, bir dakika
nızı rica ediyorum, bir dakikanızı istirham ediyo
rum efendim. İçtüzük maddesini okuyayım, bunun 
dışında bir hüküm varsa, onu da öğreniriz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Çoğunluk 
yoksa, öbür önergeyi işleme koyamazsınız. 
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NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Yoklamanın 
kastı başka bir şeydir, açık oylamanın kastı başka 
bir şeydir efendim. 

BAŞKAN Sayın Öktem, rica ediyorum, bir da
kika sabırlı olursanız konuyu, düzelteceğiz efendim. 

İçtüzüğümüzün 58 nci maddesi, «Başkan birle
şimi açtıktan sonra tereddüte düşerse yoklama ya
par. Görüşmeler sırasında işaretle oylamaya geçilir
ken, 10 milletvekili ayağa kalkmak veya önerge 
vermek suretiyle yoklama yapılmasını isteyebilir. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamam bu 
oldu. 

BAŞKAN — Tamam, buraya kadar zaten mu
tabıkız. 

«Yoklama, elektronik düğmelere basmak veya 
Başkan lüzum gördüğü zaman ad okumak suretiy
le yapılır. İşaretle oylama işlemi sırasında yoklama 
sonucunda üye tamsayısının salt çoğunluğunun mev
cut olmadığı anlaşılırsa, oturum engeç bir saat son
raya ertelenebilir; bu oturumda da toplantı yeter
sayısı yoksa birleşim kapatılır» diyor. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Açık oylamayı 
geri istiyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Açık oylamayı geri isterseniz yok
lama yaparım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — O olmadıysa bu, 
bu olmadıysa o, olur mu böyle şey? 

BAŞKAN — Efendim, irade izharıdır, yani ille 
İçtüzüğü zatıâlinizin istediği gibi anlayamam ki 
Sayın Aygün. (Gürültüler) 

NECDET ÖKMEN (istanbul) — Sayın Başkan, 
İçtüzüğün açık oylamayı amir bulunduğu hal baş
kadır. 

BAŞKAN — Efendim... 
NECDET Ö'KMEN (İstanbul) — İçtüzüğün açık 

oylamayı amir olduğu haller başkadır, işaret oyu 
başkadır; bu husus, sizin oylayacağınız önerge, İç
tüzüğe göre normal, ne tür bir oylama, yoklama bi
çimidir? 

BAŞKAN — Bu konuda açıklık yok, ondan do
layı zaten açık oylamayı kabul ediyorum. Eğer, İç
tüzük işaretle oylama konusunda Başkanlığa emre
dici bir hüküm getirmiş olsa idi, zaten Sayın Ölçen 
ve arkadaşlarının önergesini oylamam ve kabul et
mem mümkün olmazdı. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Sayın Başkan, 
saat kaça kadar sürecek oylama? Saat tam 19.'30. 

BAŞKAN — Efendim, saat meselesini konuş
muyoruz ki. Sayın Birgit, saat meselesini konuşmu
yoruz. 

— 572 

1 4 . 9 . 1976 O : 1 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Hayır, Meclis 
saat kaça kadar çalışacak? 

BAŞKAN — Saat konusunu konuşmuyorum 
efendim. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Ben soruyorum 
efendim, siz konuşmuyorsunuz. 

BAŞKAN — 19.00; 19.00; çalışma süremiz 
19.00. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Meclis saat kaça 
kadar çalışacak? Saat 19.00'a geldi de... 

BAŞKAN — Efendim, 19.00'a geldi de, bir baş
ka türlü harekette mi bulundum Sayın Birgit? Çok 
rica ediyorum efendim. (C. H. P. sıralarından gürül
tüler). 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Efendim. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — İçtüzüğün 116 
ncı maddesini okuyabilir miyim? İşaretle oylamanın 
yapılacağı halleri yazar. 

BAŞKAN — Evet, okuyun lütfen. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — «Anayasada, 
kanunlarda ve İçtüzükte açık veya gizli oylama ya
pılmasının zorunlu olduğu belirtilmeyen bütün hu
suslarda kaide olarak işaret oyuna başvurulur.» 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Burada, bu
nun açık oyla yapılmasında sarahat mi var? Ol
madığı için... 

BAŞKAN — İşte, kaide olarak açık oylamaya 
başvurulacağı için, sayın arkadaşlarımızın açık oy
lama istemini kabul etmiş bulunuyorum Sayın Ök-
men. 

NECDET ÖKMEN (İstanbul) — Hayır efen
dim, bunu kabul etmeden önce arkadaşlar «yok
lama» diye ayağa kalktılar. 

BAŞKAN — Efendim, önergenizi işleme koyar
ken böyle bir itiraz vaki oldu, çok rica ediyorum. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler) 

A. DOĞAN ÖZTUNÇ' (İstanbul) — Efendim, 
saat 19,00. (A. P. sıralarından gürültüler, ayağa 
kalkmalar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, oy
lamaya geçtiniz, oylamaya geçtiniz. 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, istirham 
ediyorum. Sayın Aygün, istirham ediyorum; beni 
zorlama ile herhangi bir noktaya getirmek mümkün 
değil. 
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MEHDÎ KESKİN (Kastamonu) — Sayın Baş
kan, oylamaya geçmiştiniz, oylamayı yapmanız ge
rekir. 

BAŞKAN — Sayın Keskin, size söz vermedim, 
rica ediyorum, lütfen oturun yerinize. 

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

BAŞKAN —• Buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saat 19.00 
olmuştur. Bununla ilgili görüşümüzü bir dahaki 
oturumda arz edeceğiz efendim. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, çalışma sü
remiz dolmuştur. (A. P. sıralarından gürültüler) Ça
lışma süremiz dolmuştur. Bitmek üzere olan her
hangi bir işlem de yoktur. Onun için... (A. P. sıra
larından gürültüler) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Oylamaya geçti
niz Sayın Başkan, oylamaya geçtiniz. 

/. — İstanbul Milletvekili İlhamı Sancar'ın, Cum
huriyet Gazetesinde yayınlanan Batı Almanya Başba
kanının sözlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Dışişleri Bakan Vekili Devlet Bakanı 
Seyfi Öztürk'ün yazılı cevabı. (7/1269) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman De

mirci tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cılığınızı rica ederim. Saygılarımla. 16.6.1976 

İstanbul Milletvekili 
îlharni Sancar 

Bugünkü tarihi taşıyan Cumhuriyet Gazetesi ikinci 
sayfasında (Domuz Ahırı) başlı'klı bir yazı yayınlan
mıştır. Yazı şöyle 'başlamaktadır : 

«Ekonomik politikası yönünden Türkiye bir do
muz ahırını andırmaktadır... Boğazicindeki hasta 
adam... sadece askerî yardım ve sermaye yardımı için 
başkalarına avuç açmaktadır... 

Burada (Türkiye'de) insanın ortalığı temizlemek 
için eline demirden bir süpürge alıp 'kollarını sıvama
sı gerekir.» 

BAŞKAN — Onun için, kaldığımız noktadan 
görüşmelere devam etmek üzere... (A. P. sıraların
dan gürültüler). 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Oylamaya geçtiniz 
Başkan, o kadar kayırıcı olmayın, ayıp ayıp, böyle 
Riyaset olmaz. 

BAŞKAN — ... Kaldığımız noktadan, bulundu
ğumuz noktadan görüşmelere devam etmek üzere, 
gündeme alınması ve görüşülmesi Genel Kurulca 
kabul edilecek veya edilmeyecek olan Devlet Gü
venlik Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usul
leri hakkındaki esas numaralı kanun teklifini, kabul 
edildiği takdirde görüşmek için 15 . 9 . 1976 Çar
şamba günü saat 15,00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

(Kapanma Saati : 19.02) 

Bu sözlerin kimin tarafından ve ne zaman söylen
diğini bilenlerimiz azdır. Yukardaki satırları okuyan
lar muhtemelen bunların Osmanlı Devleti zamanında 
söylenmiş şeyler olduğunu düşüneceklerdir. Oysa ki, 
bu ülkenin insanları olarak teker teker hepimizin 
bağrına birer hançer gibi saplanan bu sözler, bundan 
az süre önce Türkiye'yi resmen ziyaret eden Batı Al
manya Başkanı Helmüt Schmddt'in ağzından çıkmış
tır; temas etmiş olduğu Türk yöneticilerinden bazıla
rının bilgisizliği ve yetersizliği vesilesiyle Heknut Sch-
midt'in sarf ettiği sözlerdir bunlar ve gerçektende çok 
ağırdır. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana hiç bir 
hükümet zamanında Tür'kiye böylesine insafsız bir 
azarlamaya muhatap kılınmamıştır; hiç bir hüküme
tin yöneticileri arasında Türkiye'yi dış prestij bakı
mından böylesine küçültücü böylesine aşağılatıcı du
rumlara sokanları olmamıştı... 

Yazının devamında «geçmişte, daha doğrusu Os
manlı Devleti zamanında, Türkiye'ye karşı sarfedilen 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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en hakaretamiz sözler «Hasta adam» yada «Konu
şulmaz Türk» şeklinde şeylerdi. Hiç bir yabancı dev
let adamının ağzından Türkiye için «Domuz ahırı sö
züne benzer bir söz çıkmış değildir. Oysa ki Atatürk-
ün dünya kamuoyu önünde itibar temeline Oturttuğu 
Cumhuriyet Türkiyesi'nin bugünkü yöneticilerinden 
bazıları, cahilce ve çocukça nitelendirilen tutum ve 
davranışları ile Alman Başbakanını çileden çıkarmış
lar, onunla görüşmekten kaçınmışlar, düzenlenen top-
tantılara katılmamışlar ve bu nedenle Türkiye aley
hinde yulkardaiki sözlerin söyletiimesine vesile yarat
mışlardır. Böylece Türkiye'yi dünyaya rezil edici ör
nekler halkasına bir yenisini ve hem de en yüz kızar
tıcısını eklemişlerdir.» diye görüşlerini 'belirtmektedir. 

Devletlerarası iyi münasebetler ve nezaket kural
larına aykırı olarak sarf edildiği bildirilen bu sözlere 
Başbakan olarak ne şekilde ve nerede mukabelede bu
lundunuz? Bu sözler hakikaten uygun değilse kimin 
tarafından ne zaman ve nerede yalanlanmıştır? Dev
letimizi böylesine haysiyetsiz ve dilenci hale düşüren 
misafir başbakanın ve şiddetle bu beyanına sebep 
olan sorumlular kimlerdir? Kendileri hakkında ne 
muamele yapılmıştır, tekerrürünü önleyici ne gibi 
tedbirler düşünülmüştür? 

Millî Cephe Hükümetinin Milliyetçi Türk Devle
tinin millî hislerini rencide eden bu konudaki genel 
görüşü nedir? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 14 . 9 . 1976 

SİGM (SİBD) Gn. Md. 
Sayı : 307.275/989-135-7/1269 

Konu : Bir soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : İstanbul Milletvekili İlhamı Sancar'ın 16.6.1976 

tarihli soru önergesi. 

İstanbul Milletvekili Sayın İlhamı Sancar'ın Sa
yın Başbakanımız tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması isteğiyle verdiği 16 . 6 . 1976 tarihli soru 
önergesine, Sayın Başbakanımız, kendileri adına Ba
kanlığımızca cevap verilmesini tensip etmiştir. 

Bahis konusu soru önergesinde, ezcümle, Federal 
Almanya Şansölyesi Schmidit'in Türkiye'yi ziyareti 
sırasında ülkemizin ekonomik durumu için «domuz 
ahırını andırıyor» tabirini kullandığı yolunda bir 
günlük gazetede bir haberin yer almış olduğuna de
ğinilerek bu ifadeye ne zaman ve ne şekilde muka

belede bulunulduğu ve eğer sözler hakikate uygun 
değilse kimin tarafından ne zaman ve nerede yalan 
lanchğı sorulmaktadır. 

Soru önergesinde bahis konusu ifadenin Alman 
«Der Spiegel» Dergisinde «Prens Helmüt» başlığı 
altında çıkan bir yazıda ortaya atılması üzerine 
Bonn Büyükelçiliğimizce Alman Hükümeti Sözcüsü 
nezdinde teşebbüste bulunularak bu konuda bir açık
lama talep edilmiştir. 

Hükümet sözcüsüne vekâlet eden Dr. Grunev/ald' 
in Bonn Büyükelçiliğimize bu konuda gönderdiği 
açıklayıcı mektubun metni aşağıda maruzdur. 

Federal Başkan tarafından Türk ekonomisi hak
kında, Der Spiegel Dergisinin son sayısında iddia 
edildiği şekilde bir söz söylenmemiş olduğunu bu 
yazımla teyit ederim. Başbakanın resmî bir ziyaret
te edindiği intibaları Der Spiegel Dergisinde yazılan 
şekilde ifade etmesi esasen mümkün değildir. Baş
bakan Ankara'da yaptığı Basın toplantısında aynen 
şunları demiştir : 

«Ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliği sü
ratle gelişmektedir. Gerçi Türk ticaret bilançosu açık 
vermektedir, ama bu durumun örneğin Alman yatı-
rımlları ile düzeltilmesi imkânları mevcuttur. Görüş
melerimizde de bu konuya titizlikle eğildik ve geçen
lerde kurulan Ortak komisyonla sonbaharda Alman 
sanayicilerini temsilen gönderilecek misyonun görev
leri üzerinde görüştük.» 

Der Spiegel'in bu yanlış haberi nedeniyle Alman 
Hükümeti üzgündür. Buna benzer durumlarda dü
zeltme ya da. doğrulama hakkını kullanmanın ise 
şeklî olmaktan öteye gitmediğini ve bu yolla okuyu
cunun anlayışını sağlamanın mümkün olmadığını da 
tecrübelerimiz göstermiştir. Ayrıca gazetecilerin dai
ma haklı oldukları düşüncesi ile haberi haberin takip 
etmeye başlandığını da çok kere görmüşüzdür. Bu 
nedenle iki tarafın da çıkarları gereği bu haberleri 
tahrik etmekten kaçınmamızı meslekî tecrübeleriniz 
nedeniyle anlayışla karşılayacağınızı tahmin ediyo
rum. 

En derin hürmetlerimle. 

Arz ederim. 

Dr. Armin Grunewald 
Federal Hükümet Sözcüsü 

Vekili» 
Dışişleri Bakanı V. 

__ 574 — 



M. Meclisi B : 132 14 . 9 . 1976 O : 1 

2. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Paris Turizm Müşa
virliğinin bastırdığı dokümanlara ilişkin sorusu ve 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı 
cevabı. (7/1273) 

Millot Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Dışişleri Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 17 . 6 . 1976 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Müdürü Sayın 
Abdi Ipekçi'nin Yunanlı parlamenter ve gazeteci 
Bayan Elen Vlahu ile «Türk - Yunan İlişkileri» üze
rinde yaptığı Milliyetin 14 Haziran günkü sayısında 
yayınlanan ilginç görüşmede, Bayan Vlahu, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığımızın Paris Turizm Müşavirin
den, iki ülke arasındaki gerginliği artırmayı amaçla
yan dokümanlar aldığını söylemiştir. 

1. — Bu iddialar doğru mudur? 
2. — Bir kopyasının da tarafıma sunulmasını ta

lep edeceğim, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Paris 
Turizm Müşaviri Bayan Menemencioğlu'nun, Bayan 
Vlahu'ya gönderdiği ve «tahrik edici olduğu» ileri 
sürülen dokümanlardan Bakanlığınızın bilgisi var 
mıdır? 

a) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, dış politika
mızı da etkileyecek girişimlerde bulunurken, Bakan
lığınızla işbirliği yapmakta mıdır? 

b) Böylesine önemli diplomatik girişimlerin, 
Bakanlığınızca değil de, bu nedenle Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı tarafından yapıldığı saptandığına göre, 
iki ülke arasında diplomatik ilişkileri düzenlemek; 
ya da gerginliği artırmak Turizm Müşavirlerinin gö
revlerinden midir? 

3. — Paris Turizm Müşavirinin bu girişimlerin
den, Bakanlığı ile Paris Büyükelçiliğimizin bilgisi var 
mıdır? 

T. C. 
Dışişleri Bakanlığı 5 . 8 . 1976 

SİGM/SİYD/Yunan Gn. Md. 
Sayı: YT/PrT - V - 120 

Konu : Sayın Necdet 
Evliyagil'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 29 Haziran 1976 tarihli ve Kanunlar Mü

dürlüğü 7/1273 - 4443 - 34813 sayılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Necdet Evliyagil'in,, 
Paris Turizm ve Tanıtma Bürosu tarafından dağıtıl
dığı bildirilen propoganda yayınları ile ilgili olarak 
Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesine veri
len cevap iki nüsha halinde ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

Sayın Necdet Evliyagil 
Ankara Milletvekili 
Yunanlı gazeteci Bayan Vlahu'nun Paris Turizm 

Müşavirimiz Bayan Menemencioğlu tarafından ken
disine gönderildiğini bildirdiği «tahrik edici» propo
ganda yayınları hakkında Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından bilgi istenmiştir. Bu konuda anılan Ba
kanlıktan alman cevapta, «keyfiyetin incelendiği; 
Paris Turizm Müşavirimiz veya Paris Turizm ve Ta
nıtma Büromuz tarafından Bayan Vlahu'ya herhan
gi bir doküman gönderilmediğinin, anılan büro tara
fından Milliyet Gazetesinde bahsi geçen herhangi bir 
bültenin yayınlanmadığının, büronun arşivlerinde ve 
telefon defterinde Bayan Vlahu'nun isim ve adresi
nin bulunmadığının, büro yetkilileri tarafından şim
diye kadar Bayan Vlahu ile hiç bir ilişki kurulmadı
ğının anlaşıldığı» bildirilmekte ve «eğer Bayan Vla
hu'ya Bayan Menemencioğlu'nun adı kullanılarak ha
kikaten bazı kupür ve propaganda yazıları gönderil-
mişse, bunun olsa olsa Bayan Vlahu'yu Türkiye aley
hinde tahrik etmek isteyen, Türk - Yunan ilişkilerini 
bozmayı amaçlayan bir mihraktan çıktığının tahmin 
edilebileceği» ifade olunmaktadır. 

3. —: Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Yusufeli ilçesine gönderilen tabip ve sağlık personeli
nin durumuna ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. (7/1274) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sağlık Bakanı tarafından ya
zılı olarak yanıtlanmasını rica ederim. 

Saygılarımla. 17 . 6 . 1976 
Artvin Milletvekili 
Ekrem Sadi Erdem 

Soru : 
1. — Yusufeli ilçemiz sosyalizasyon bölgesi ol

maktan çıkarıldı mı? Bu ilçede sağlık merkezi ve 
sağlık ocağı olarak kaç tesis vardır? Bunların hiç bi
risine aylardır tayin yapılmamasının, bu ilçenin dok
torsuz bırakılmasının sebebi nedir? 
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2. — Yusufeli ilçesine yakın il merkezi ve başka 
ilçeler bulunduğu halde Şavşat Sağlık Ocağı tabibinin 
arada bir geçici görevle bu kasabada çalıştırılmasının 
özd nedenleri nedir? 

Geçici görevle gelen bu tabip, Libya'ya işçi ola
rak gitmek üzere rapor için başvuran yüzlerce kişi-. 
den adam başına alenen 20 TL. ücret almış mıdır? 
Aynı doktor evlenme raporu için başvuranlardan da 
50'şer TL. sı alıyor mu? 

Bu işler için o yöreli bir sağlık memurunu aracı 
yapıyor mu? 

3. — Yusufeli'ne geçici görevle gönderilen dok
tor orada ülkü ocaklarında iki defa siyasal içerikte 
konferans vermiş midir? 10 - 18 yaşları arası gençle
rin dudak içlerine damga basıp bu sizin işaretiniz-
dir, diye çağ dışı yöntemlerle onları etkileme ve şart
landırma eylemleri hakkında bir işlem yapılmış mı
dır? 

4. — Artvin ve ilçelerinde sağlık ocaklarında dok
toru ve motorlu aracı bulunmadığı halde şoför kad
rolarından maaş alan kaç kişi vardır? 

5. — Hopa - Kemalpaşa Sağlık Ocağı memurla
rından Besim Altun'un Şavşat ilçesine yapılan nak
linin (evini taşıdıktan sonra) durdurulmasının sebebi 
nedir? 

6. — Eş durumu nedeniyle Artvin'den Yusufeli 
Sağlık merkezine atanan hemşire Nezafet Yıldırım'a 
olanak varken lojman tahsis edilmemesinin nedeni 
nedir, İl Sağlık Müdürü solculara verilecek lojmanı
mız yok diye keyfî işlemler yapmış mıdır? Uğradığı 
bu haksızlıkları okuyucu sütunlarında basın yoluyle 
ilgililerin bilgisine sunan hemşire Yıldırım gazaba 
uğrayıp tekrar Artvin'e sürülmüş müdür? Memur 
olan eşinden ayrı bırakılıp aile yuvası bölünmüş mü
dür? 

Yasalara aykırı biçimde aile düşmanlığını resmen 
sürdüren görevliler hakkında bir işlem yapılmış mı
dır? ^ 

7. — Altmış bin nüfustan oluşan yoksul Yusufeli 
halkı doktora ve düzenli yürüyen sağlık hizmetlerine 
ne zaman kavuşturalacaktır? 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 
Bakan 

146.9 

18 . 8 . 1976 

Konu : Artvin Milletve
kili Sayın Ekrem Sadi 
Erdem'in yazılı soru 
pnergesi Hk. 

Miillet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 . 6 . 1976 tarih ve Kanunlar Md. lüğü 

7/1274 • 4444/34814 sayılı yazınız. 
Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in Yusu

feli ilçesine gönderilen tabip ve sağlık personelinin 
durumuna ilişkin yazılı soru önergesine cevaibım ek
tedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem'in 
yazılı soru önergesine cevabım 

Soru 1. — Yusufeli ilçemiz sosyalizasyon bölgesi 
olmaktan çıkarıldı mı? Bu ilçede sağlık merkezi ve 
sağlık ocağı olarak kaç tesis vardır? Bunların hiç bi
risine aylardır tayin yapılmamasının bu ilçenin dok
torsuz bırakılmasının sebebi nedir? 

Cevap 1. — Yusufeli ilçesinde 1 ve köylerinde 
de 4 sağlık ocağı vardır. Hekim noksanı sebebiyle ilk 
kademede ilçe merkezlerindeki ocaklara hekim ve
rilmektedir. Yusufeli sağlık ocağına da son defa 
Dr. Muharrem Satıcı tayin edilmiş ise de bu hekimin 
görevine henüz başlamadığı anlaşılmıştır. Sözü geçe
nin durumu takip edilmektedir. 

Soru 2-3 . — Yusufeli ilçesine yakın il merkezi 
ve başka ilçeler bulunduğu halde Şavşat Sağlık Oca
ğı tabibinin arada bir geçici görevle bu kasabada ça
lıştırılmasının özel nedenleri nedir? 

Geçici görevle gelen bu tabip, Libya'ya işçi ola
rak gitmek üzere rapor için başvuran yüzlerce kişi
den adam başına alenen 20 TL. ücret almış mıdır? 
Aynı doktor evlenme raporu için başvuranlardan da 
50'şer TL. sı alıyor mu? 
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Bu işler için o yöreli bir sağlık memurunu aracı 
yapıyor mu? 

Yusufeli'ne geçici görevle gönderilen doktor ora
da ülkü ocaklarında iki defa siyasal içerikte konfe
rans vermiş midir? 1 0 - 1 8 yaşları arası gençlerin 
dudak içlerine damga basıp bu sizin işaretinizdir, di
ye çağ dışı yöntemlerle onları etkileme ve şartlandır
ma eylemleri hakkında bir işlem yapılmış mıdır? 

Cevap 2 - 3 . — Hekimi olmayan bir sağlık oca
ğına il içindeki hekimlerden birinin belli süreyle 
gönderilmesi vilâyetin tasarrufunda olup bu şekilde 
geçici görevle gönderilmiş bir kişinin seçiminde vilâ
yetin özel bir nedeninin olacağı düşünülmemektedir. 
Dr. Turhan Yıldırım'ın Libya'ya gidecek işçilerden 
ve evlenme raporu isteyenlerden para aldığı yaptırı
lan müfettiş tahkikatında saptanmamıştır. 

Soru 4. — Artvin ve ilçelerinde sağlık ocakların
da doktoru ve motorlu aracı bulunmadığı halde şo
för kadrolarından maaş alan kaç kişi vardır? 

Cevap 4. — Artvin ilinde toplam olarak 21 mo
torlu araca mükalbil 19 şoför bulunmaktadır. 

Soru 5. — Hopa - Kemalpaşa Sağlık Ocağı me
murlarından Besim Altun'un Şavşat ilçesine yapılan 
naklinin (evini taşıdıktan sonra) durdurulmasının se
bebi nedir? 

Cevap 5. — Sağlık memuru Besim Altun'un Şav
şat ilçesindeki bir sağlık memuru ile yer değişmek 
üzere vilâyetçe tayin edildiği ve fakat yer değiştire
cek kişinin sonradan isteğinden vazgeçmesi üzerine 
Besim Altun'un da tayininin iptal edildiği valilikten 
b-ildirilmiştlir. Ayrıca mumaileyhin yaptığı masrafın 
cayan sağlık memuru tarafından ödendiği de anlaşıl
mıştır. 

Soru 6. — Eş durumu nedeniyle Artvin'den Yu
sufeli Sağlık Merkezine atanan hemşire Nezafet Yıl-
dırım'a olanak varken lojman tahsis edilmemesinin 
nedeni nedir, îl Sağlık Müdürü solculara verilecek 
lojmanımız yok diye keyfî işlemler yapmış mıdır? 
Uğradığı bu haksızlıkları okuyucu sütunlarında ba
sın yoluyle ilgililerin bilgisine sunan hemşire Yıldı
rım gazalba uğrayıp tekrar Artvin'e sürülmüş müdür? 
Memur olan eşinden ayrı bırakılıp aile yuvası bö
lünmüş müdür? 

Yasalara aykırı biçimde aile düşmanlığını resmen 
sürdüren görevliler hakkında bir işlem yapılmış mı
dır? 

Cevap 6. — Nezafet Yıldırım'ın tayini il tarafın
dan yapılmıştır. Bu tayinin kadro yokken sehven 
yapıldığı ve sonra bu hatanın farkına varılarak geri 
alındığı vilâyetten istenen bilgiden anlaşılmıştır. 

Soru 7. — Altmış bin nüfustan oluşan yoksul Yu
sufeli halkı doktora ve düzenli yürüyen sağlık hiz
metlerine ne zaman kavuşturulacaktır? 

Cevap 7. — Diğer Doğu ve Güneydoğu illeri
mizde olduğu gibi Yusufeli'ndeki hekim problemi de 
mecburî hizmet kanunu ve tam süre çalışma kanun
larının çıkarılması ile halledilebilecektir. Genel Sağ
lık Sigortası ise halkımızı sağlık yönünden güvence 
altına alacak diğer bir tadjbir olacaktır. 

4. —- Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu'nun Af
yon - Çay ilçesi Pazarağa köyü halkından Devlet Su 
İşlerinin sulama parası aldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç' 
m yazılı cevabı. (711277) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için 
aracılığınızı rica ederim. Saygılarımla. 17.6.1976 

Afyon Milletvekili 
Süleyman Mutlu 

1. Afyon Selevir Barajının sulama sahası dışın
da bulunan Çay ilçesi Pazarağaç köyünün Orbucak 
mevkiinde halk kendi mahsullerini sulamaktadır, 
Devlet Su İşlerinin Sulama tesisatı olmadığı halde 
Devlet Su İşleri halktan para aldığı iddia edilmekte 
olup hatta bazı vatandaştan alındığı bazı vatandaştan-
da alınmadığı söylenmektedir. Bu doğru mudur? 

2. Pazarağaç köyü Orbucak ve Kalfalı mevkiin
de bu tip sulamadan dolayı Devlet Su îşleri kaç lira 
almıştır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 14 . 9\ 1976 

Bakanlığı 
Sayı: 112-115/053-124/63 

Konu : Afyon Milletvekili Sayın Sü
leyman Mutlu'nun soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 29 . 6 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/1277-4447/34817 sayılı yazı. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde alınan, Afyon Millet
vekili Sayın Süleyman Mutlu'nun yazılı olarak cevap
landırılması kaydı ile verdiği 1 7 . 6 . 1976 günlü so
ru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

'Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 
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Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'nun 
17 . 6 . 1976 günlü yazılı soru önergesi cevabıdır. 

iSoru : 1. — 
Afyon Selevir Barajının sulama sahası dışında bu

lunan Çay ilçesi Pazarağaç köyünün Orbucak mevki
inde halk kendi mahsullerini sulamaktadır. Devlet Su 
İşlerinin, sulama tesisatı olmadığı halde, halktan para 
aldığı iddia edilmekte olup hatta bazı vatandaşlardan 
alındığı bazı vatandaşlardan alınmadığı söylenmekte
dir. Bu doğru mudur? 

Cevap : 1 —. 
Selevir Sulama Şebekesi dışında bulunan Pazara

ğaç köyü Orbucak mevkiindeki sahalara talep üzerine, 
Selevir Barajından sulama maksadı ile Kali Çayına su 
bırakılarak sulama suyu verilmiştir. 

6200 sayılı Kanunun 28 noi maddesinin (b), (c) ve 
(d) fıkraları gereğince Bakanlar Kurulunun onayından 
geçen 1976 yılı Sulama ve Kurutma İşletme - Bakım 
Yıllık Yatırım Ücret Tarifeleri Not Bölümü 20 nci 
maddesine göre; şebeke dışında veya içinde münhası
ran sulamada kulalnlımak amacıyle sulama ve tahli
ye (kanallarına bırakılan sudan cazibe veya pompajla 
her ne suretle olursa olsun yapılan sulamalara normal 
işletme bakım ve yatırım ücreti uygulanmaktadır. 

Soru : 2. — 
Pazarağaç köyü Orbucak ve Kalfalı mevkiinde bu 

tip sulamadan dolayı D. S. î. kaç lira almıştır? 

Cevap : 2. —• 
1 .• Soruda izah edilen kanun hükmü dahilinde bu 

bölge için 6 238,62 TL. sulama ücreti tahakkuk etti
rilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

5. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Türk Hava Yolları Londra Bürosuna atanan bir me-
mureye ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na Turizm ve Tanıtma Bakanı Lütfi Tokoğlu'nun ya
zılı cevabı. (7/1278) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 19 Haziran 1976 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 

14 . 9 . 1976 O : 1 

L Turizm ve Tanıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun 
kızı Alev Tokoğlu'nun THY Londra Bürosunda bir 
memuriyete atanması, nasıl gerçekleştirilmiştir? 

a) Alev Tokoğlu daha evvel memur olarak han
gi görevlerde bulunmuştur? 

b) Kendisine Londra'da çalışma izni, Büyükelçi
liğimizce nasıl sağlanmıştır? 

e) Alev Tokoğlu, hakkı olan diplomatik pasaport 
ile yurt dışına çıktığı halde, Londra Büyükelçiliğimi
zin kendisine çalışma izni alabilmesi için, ayrıca bir 
de normal pasaport verdiği iddiaları doğru mudur? 
Doğru ise Elçilik sorumluları hakkında ne gibi bir iş
lem yapılmıştır; ya da yapılacaktır? 

d) Türk Hava Yollarındaki görevinin dışında, 
Londra Turizm Bürosunda da kendisine bir oda ve 
de masa verildiği ileri sürülmektedir. Babaisının başın
da bulunduğu Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Lond
ra Bürosundan ayrıca ek bir ücret almakta mıdır? 

e) Hangi yer ve uçuş personelinin görevle dış bü
rolara gönderileceği THY, Yönetmeliğinde sapta.ndı-
ğına göre Alev Tokoğlu için nasıl özel bir formül uy
gulanmıştır, açıklar mısınız? 

2. Alev Tokoğlu'nun yabancı dil bilmediği halde 
THY Londra Bürosunda çalışmadan maaş aldığı; 
her gün öğle zamanı personel yemeği yemek için bü
roya uğradığı iddia edilmektedir doğru mudur? 

3. Alev Tokoğlu'nun THY Londra Bürosunda 
göreve alınması emrini kim vermiştir? 

a) Kaç aydan beri THY Londra Bürosunda ça
lışmakta ve kendisine ayda kaç sterlin ödenmekte
dir. 

T. C, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 12 . 8 . 1976 

Ankara 
Özel Kalem Müdürlüğü 

411-14029 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 29 . 6 . 1976 tarih ve 7/1278-4461-34919 sa
yılı yazıları. 

Ankara Milletvekili Necdet Evliyagirin Sayın Baş
bakanıma yönelttiği ve kendileri adına tarafımdan 
cevaplandırılması istenilen yazılı soru önergesi aşağı
da cevaplandırılmaktadır. 

L 1975/1976 yaz tarifesinde sefer adedinin artı
rılması ve yoğun Kıbrıs trafiği sebebiyle çoğalan iş 
hacmi, hizmetin aksamamasını temin maıksadryle 
THY Londra Müdürlüğünde Türkçe ve İngilizce dil-

578 — 



M. Meclisi B : 132 14 . 9 . 1976 O : 1 

lerine vakıf ve hizmetin gerektirdiği nitelikleri haiz 
part-time memur istihdamını zorunlu kılmıştır. 

Adı geçen Müdürlük, orta ve lise tahsilini Ankara 
Maarif Kolejinde ikmal etmiş, yüksek tahsilini An
kara Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdarî İlimler 
Fakültesi Psikoloji Yüksek Lisans Diploması almış 
olan Alev Tokoğlu'na gerek İngilizceyi iyi konuşup 
yazması gerekse müktesep kültürü ile müşteri psiko
lojisi ve halkla ilişkileri yeterli ölçüde sağlayacağı 
kanaati ile söz konusu göreve atanması hususunu 
THY Genel Müdürlüğünün onayına sunmuştur. 

THY Genel Müdürlüğü de bu teklifi onaylayarak 
Alev Tokoğlu'nu adı geçen göreve atamıştır. 

a) Alev Tokoğlu daha önce memur olarak baş
ka bir görevde bulunmamıştır. 

•b) Alev Tokoğiu'nun çalışma izni için Büyükel-
çiliğiımizin özel bir teşebbüsü mevzu bahis değildir. 
Anca'k; Alev Tokoğiu'nun pasaportu Diplomatik ol
duğu için, sözü geçenin meşkur görevde istihdamı ile 
ilgili THY'nın müracaat yazısı İngiliz Home-Offi-
ce'ne Elçilik kanalı ile gönderilmiştir. 

Alev Tokoğlu, THY'ndaki part-time görevine ge
çici olarak başlamış ve keyfiyet mahallî Vergi Daire
sine ve Sosyal Sigortalar Müessesesine derhal bildiril
miş bu kurullarca tayin edilen en yüksek pirim üze
rinden vergi ve sigorta keseneği ilgilinin çalıştırıldığı 
süre içinde her ay kesilerek bu mercilere muntazam 
yatırılmıştır. 

c) Londra Büyükelçiliğimizin Alev Tokoğlu'na 
çalışma izni alaibiimesi için ayrıca bir de normal pa
saport verdiği iddiası doğru değildir. 

d) Alev Tokoğiu'nun THY'ndaki görevi dışında 
Londra Turizm Bürosunda kendisine bir oda ve ma
sa verildiği ve Londra Bürosundan ayrıca ücret aldığı 
iddiası hilafı haikikattır. 

e) Part-time personel çalıştırılması ile THY, Dış 
Büro Personeli Tayin Yönetmeliğinin bir ilgisi yok
tur. İhtiyaç duyulması halinde part-time personel ça
lıştırmak her zaman mümkündür. 

Alev Tokoğlu'na yapılan uygulamada bu doğrultu 
da olmuştur. 

2. Alev Tokoğlu hazırlık devresi dahil 7 yıl An
kara Maarif Kolejinde okumuş, yüksek tahsilini, An
kara Hacettepe Üniversitesinde ikmal etmiş, İngiliz
ce diline iyi derecede vakıf olduğu THY Londra Bü
rosunca tespit edilmiştir. 

Bu durumda Alev Tokoğiu'nun yabancı dil bilme
diği iddiası da gayri varittir. 

Alev Tokoğiu'nun Londra Bürosundan çalışma
dan para aldığı iddiasıda hilaftır. 

Alev Tokoğiu'nun çalışmadan para aldığı bir ta
rafa Alev Tokoğiu'nun vazifede üstün başarısı sebe
biyle THY Londra Bürosu Müdürü sözü geçenin da
imi kadroya alınmasını Umum Müdürlüğe teklif et
miştir. 

Alev Tokoğiu'nun, hergün öğle zamanı personel 
yemeği yemek için buraya uğradığı da doğru değil
dir. Çünkü, THY'nın dış bürolarında, «Londra Bü
rosu» dahil personel yemeği verilmemektedir. 

3. — Alev Tokoğiu'nun göreve alınması, Lond
ra Bürosu Müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdür-
lük'ün onayı ile tahakkuk etmiştir. 

a. Alev Tokoğlu, THY Londra Bürosunda 5 
ay 10 gün çalışmıştır. 

THY Londra Bürosundan alınan bilgiye göre, 
Alev Tokoğluna ödenen net miktarlar aylar itibariy
le aşağıya çıkarılmıştır. 

Brüt Vergi Sigorta Net 

82 36 
125 25 
110 — 
120 — 
120 — 
84 — 

9 — 
23 95 
32 55 
22 05 
22 05 
8 10 

4 51 
6 93 
8 25 
6 96 
6 96 
4 89 

68 85 
94 85 
69 20 
90 99 
90 99 
71 01 

6. — Konya Milletvekili Faruk Sükanın, 
1975 - 1976 yıllarında faaliyetlerini durduran işyeri 
ve sanayi işletmelerine ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1279) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygı
larımla arzederim. 

Faruk Sükan 
Konya Milletvekili 

1. — 1975 ve 1976 yılları içinde çeşitli iş kolla
rında kaç işyeri ve sanayi işletmesi faaliyetini dur
durarak tasfiye etmek zorunda kalmıştır? 

Bilgilerine saygılarımla arzederim. 

. Lütfi Tokoğlu 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 
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2. — Sanayi işletmeleriyle çeşitli işyerlerinin ka
panma mecburiyetinde kalmalarının sebepleri nelerdir? 

.3 — Sanayi işletmelerinin ve diğer iş yerleri
nin kapanmasında en önemli sebebin işçi sendikaları
nın ekonomimizin ödeme gücünü aşan aşırıtoplu söz
leşme taleplerinin olduğu yolundaki iddialar doğru 
mudur? 

4. — İşçi - İşveren münasebetleriyle işçi sendi
kalarının her geçen gün şiddetlerini arttıran araların
da mevcut ayrılık, rekabet ve kavganın sanayi işlet
meleri ve millî ekonomimiz üzerindeki olumsuz ve 
yıpratıcı tesirleri aşikardır. Böyle olduğu halde bu 
konularda hükümet hangi tedbirleri almıştır ve alma
yı düşünmektedir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 . 8 . 1976 

Sanayi Dairesi Reisliği 
7/1279 - 4471 

Dosya No. : 13/887 
Eki. : 2 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Başbakan'ın 7 . 7 . 1976 gün ve 106 -

156/019317 sayılı yazıları. 
Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın Başbakan'a 

yönelttiği, Başbakanın da tarafımdan cevaplandırıl
masını tensip ettiği yazılı soru önergesine karşılık ha
zırlanan not ekte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz olunur, 
Abdulkerim Doğru 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın yazılı soru 
önergesi için hazırlanan not 

Soru 1 : 1975 ve 1976 yılları içinde çeşitli iş 
kollarında kaç işyeri ve sanayi işletmesi faaliyetini 
durdurarak tasfiye etmek zorunda kalmıştır? 

Cevap 1 : 
— Bakanlığımız Sanayi Sicile kaydı bulunupta 

1975 yılında faaliyetine son veren firmalar 70 adet 
olup iş kolları itibariyle aşağıda belirtilmiştir : 

1. — Plastik Eşya San. dalında kapanan 8 adet 
2. — Dokuma San. dalında kapanan 18 » 
3. — Gıda San. dalında kapanan 3 » 
4. — Un San. dalında kapanan 5 » 
5. — Makine imalatı San. dalında K. 5 » 
6. — Nebati yağ San. dalında kapanan 1 » 
7. — Halı Dokuma San. dalında kapanan 2 » 
8. — S&bun San, dalında kapanan 2 » 

9. — Elektrik San. dalında kapanan 
10. — Zeytin Yağı çeşitli gıda San. 
11. — Kereste San. dalında kapanan 
12 — Madeni Eşya San, dalında kapanan 
13. — Ağaç Ambalaj Malzeme San. 
dalında kapanan 
14. — Tuğla, Kiremit San. dalında 
kapanan 
15. — Matbaacılık San. dalında -kapanan 
\6. — Deri îşleme San. dalında kapanan 
17. — Kireç, kum, çakü imâli dalında 
kapanan 
18. — Ekmek imâli dalında, kapanan 
19. — Şekerleme San. dalında kapanan 
20. — Oto tam'ir, boya San. dalında ka
panan 
21. — Yün dokuma San. dalında kapanan 
22. — Elektrikli Makine San, dalında 
kapanan 

1 :» 
1 » 
I » 

— Sanayi sicile kaydı bulunupta 1976 yılında 
faaliyetine son veren firmalar 7 adet olup iş kolları 
itibarliyle aşağıda belirtilmiştir. 

1. — Elarabası, At arabası, imâli San. 
dalında kapanan 1 Adet 
2. — Dokuma San. dalında kapanan 3 t» 
3. — Madeni Eşya San. dalında kapanan 1 » 
4. — Demir çubuk haddeciliği San, 
dalında kapanan 2 ,» 

Soru : 2 Sanayi işletmeleriyle çeşitli işyerlerinin 
kapanma mecburiyetinde kalmalarının sebepleri ne
lerdir? 

Cevap : 2 1975 yılında faaliyetine son veren fir
malardan biri hastalık, biri iş kolu değişikliği sebe
biyle, diğerleri ise sebep belirtmeden kapatmışlardır. 

1976 yılında faaliyetine son veren firmaların 
hepsi de sebep belirtmeden kapatmışlardır. 

Soru : 3 Sanayi işletmelerinin ve diğer iş yer
lerinin kapanmasında en önemli sebebin işçi sendi
kalarının ekonomimizin ödeme gücünü* aşan aşırı 
toplu sözleşme talepplerinin olduğu yolundaki iddia
lar doğru mudur? 

Soru : 4 İşçi v İşveren münasebetleriyle işçi sen
dikalarının her geçen gün şiddetlerini arttıran arala
rında mevcut ayrılık, rekabet ve kavganın sanayi iş
letmeleri ve millî ekonomimiz üzerindeki olumsuz ve 
yıpratıcı tesirleri aşikardır. Böyle olduğu halde bu 
konularda hükümet hangi tedbirleri almıştır ve alma
yı düşünmektedir? 
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Cevap 3 - 4 : 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 1972, 1973 ve 

1974 yıllarına aiit faaliyetlerinin T. B. M. Meclisi Kalmu 
İktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunda müza
keresi sırasınida Tıopdu İş Sözleşmelerinim Ibu kuru
luşlara (tahmil ettiği yükün her geçen ıgün kaldırıl
maz hale geldiği diiklkalt nazara alınarak mevzuun, 
(bir hal yolu bulunması için, hükümete götürülmesi 
'karar altona 'alınmıştır. 

Ayrıca 31 Ocak 1976 tarihli ve 15485 sayılı 
Resmî Gazötelde yayınlianımış bulunan «1976 yılı 
programının uygulanması koordinasyonu ve izlen-
mesıine »dair kararın 788 sayılı tedbirinin 4 noü mad
desinde (de «kalmu İktisadî kurumlarının yapacakları 
toplu üş sözleşmelerinin, işlötoiölerıin kârlı, verimli 
oluşumunu ve yönetimin etkenliğini sağlayıcı yönde 
oluşturması için BaşjbakanHığın koordinatörlüğünde 
ve MıiıHî Prodüktivite Merkezinin işbirliği ile kuru
luşların temsilcilerinden kurulacak ıbir çalışma grupu; 
iş kolu esasını ve dkonıorniniın yararını gözönünde bu
lundurarak; kamu işverenlerinin pazarlık konusuna 
ilişkin kriterlerinin neler olabileceğinim saptanması 
ve kamu kuruluşlarının, toplu iş sözleşmelerinde 
uygulayacakları stratejinin ve yapacakları hazırlık
ların belirlenmesi konularında araştırmalar yapacak 
ve önerler hazırlayacaktır.» hükmü yer almıştır. 

Mevzu bu sebeple Bakanlıklararası Ekonomik 
Kurula tevdi edilmiştir. 

iBu (kurulca teklifi 'düşünülen tedbirler {Hüküme
te İntikal ettirilecektir. 

7. — Denizli Milletvekili Fuat Avcı'nın, sarı ba
sın kartı taşıyanlara ilişkin sorusu ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanı Lûtfi Tokoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1281) 

Millet Meclisi ıSayıru Başkanlığına 
Aşağıdaki hususların, Turizm ve Tanıtma Balkan-

lığınca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini 
saygılarımla talep ve istirham leiderim. 

,21 . 6 . 1976 
Denizlıi Milletvekili 

/Fuat Avcı 

1. — Türkiye'de sarı basın kartını haiz (kaç kişi 
vardır? 

ı2. — Sarı basın kartının sahibine. temin ettiği 
devlet imkânları nelerdir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 4.8.1976 

Ankara 
397 - 13482 

iÖzel Kalem Müdürlüğü 
Müet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 29 . 6 . 1976 tarih, Kanunlar Müdürlüğü 
7/1281 - 4468 - 3493,6 sayılı yazıları. 

Denizli Milletvekili Fuat Avcı tarafından Bakan
lığıma yöneltilen 21.6.1976 tarihli yazılı soru öner
gesiyle lilgüi cevaplar üşikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Lûtfi Tokoğlu 

Turizm ve Tanıtıma Bakanı 
1. — 14 . 7 . 1976 tarihi itibariyle Türkiye'de sarı 

(basın kartı ve tasın şeref kartına salhıip 2 901 kişi, 
mavi 'basın kartına sahip 37 kişi mevcuttur. 

2. — 8 . 9 . 1973 tarih ve 7/7090 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyle yürürlüğe konmuş olan ve 1.10.1973 
tarih ve 7/7241 sayılı Bakanflıar Kurulu (kararıyla 
tadü edilen Basın Kartları Yönetmeliğinin, «Basın 
Kartlarının Sağladığı Kolaylıklar» 'başlığını taşıyan 
3 ncü maddesi uyarınca, (kart sahipleri: 

A. Devlet ve belediyelerin veya bunlara bağlı 
(kurumların şehir içinde veya dışında işjlıöttilklieri ıbelM 
tarifeli taşıt 'araçlarında bu konuda yerleşmiş usul 
ve âdetlere göre indirimli veya parasız olarak sağla
yacakları ulaşım kolaylıklarından faydalanırlar. 

,B) Resmî makamlarca yönetilip lgirMmesi ücrete 
bağlı bulunan müze, galeri, sergi, stadyum ve hi
podromlarla, bunlara benzer yerlere parafsız olarak 
girerler. 

C) (Kanunî veya idarî sebeplerle gizli yürütülen 
ıbir işlem yapılmayan her türlü olay ve toplantı yer
lerine serbestçe girip çıkarlar. 

D) Özel nitelikte olmayan her türlü törenlere 
kabul olunurlar ve görevlerini en kolay yapabilecek
leri yerleri alırlar. Davetiye gönderilmiş olması, gi
receklerin sayısının (kısıtlandığını gösterir. 

E) Kartlarını göstererek yerleşmiş usul ve âdet
lere göre PTT merkezlerinden gazetelere, ajanslara 
ve mensup oldukları kurumlara lin'dlirimli tarife ve 
öncelikle telgraf çekmek ve telefon etmek hakkından 
yararlanırlar. 

F) Kart taşıyanlara (istedikleri zaman, yerleşmiş 
usul ve âdetlere göre, adlarına indirimli tarife ile 
telefon verilir ve konuşma ücretlerine indirimM tarife 
uygulanır. 

G) (Sarı basın kartı taşıyanlar, bunları «Kimlik 
'belgesi» olarak kullanabilirler* 
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8. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
ilinde jandarmanın tutumuna ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına İçişleri Bakanı Oğuzhan 
Asil t ürk'ün yazılı cevabı. (7/1284) 

MiM'öJ Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki 'Sorumum Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını rica eldenim. 

Saygılarımla. 

21 . 6 . 1976 
Kars M Milletvekili 

ıHasaıı Yiterim 

1976 Ocak ve Şulbalt aylarından Devletin Kolluk 
Kuvveti olan Jandarma aracılığı lilıe Kars Merkez ve 
bazı ilçelerde halkın ıetkin yapnsı tespit ediliyor, o 
yörenin balkımda şiddet, terör ve baskı yöntemine 
başvurulduğu cihetle olayı üllkenin bütünlük, beraber
liğine yönelik gördüğüm için Yüce iMedilişe getirm'iş-
tim. 

Devlet Bakanı Sayın Gıyasetitin Karaea'nın cevabı 
beni umutlandırdığı hailde bugüne dek her hangi bir 
sonuç alınamamıştır. 

Bu nedenle : 

1. — Kars'ta Hükümetin emrinde olan jandar
manın bölücü eylemlerinden hükümetin başı olarak 
bilginizin olup olmadığını, 

2. — Kars ve yöresinde jandarmanın etnik yapıyı 
derinliğine saptamasını uygun görüp görmediğinizi, 

3. — Yüce Meclislerde bu konuyla ilgili görüşme
ler üzerinden 4 ay giıbi uzun (bir zaman geçmesine 
rağmen bugüne dek her hangi bir cevap, ve sonuca 
varılaımadığı cihetle, yoksa hükümetin mutadı veç-
hila konuyu buz dolabına im aldığı, 

4. — Sorumlular hakkında koğuşturma açılıp açıl
madığını, açılmış iste idarî koğuşturtrrianın ne safhada 
olduğunu, cezai koğuşturmaya tevessül edilip edil
mediğini, 

5. — İdarî ve inziibatî ıkoğuştuıım'aya tevessül edil
miş ve sorumlular saptanmış ise bunlar hakkında ne 
gibi bk işlemin yapıldığının, 

'Bildirilmesini arz ederim. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 4.8.1976 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara 

hah: 35O0-86-76/Pln,Ş.feth.Hs. 
jKıonu : Jandarmanın bölücülük yaptığı 
yolundaki soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T. B. Millet Meclisi Başkanlığının 

2 Temmuz 1976 gün ve 7/1284-4476-35102 sayılı 
yazıları. 

b) ^Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığının 20 Temmuz 1976 gün ve 
1C|6-155/0I9432 sayılı emri. 

Kars ilinde Devletin kolluk kuvveti olan Jandar
manın Kars Merkez ve bazı ilçelerinde halkın etnik 
yapısını tespit ettiği ve halka şiddet, terör ve baskı 
yaptığı konusu ile ilgili olup Kars milletvekili Sayın 
Haisan Yıldırım tarafından verilen soru önergesi 
incelenmiş ve bu konu ile ilgili cevabımız aşağıda 
balirtitaiştir. 

1. — Kırsal bölgede halkın emnyeti ve asayşini 
sağlamakla mükellef Kars Jandarması, soru öner
gesinde belirtilen şekilde bölücülük hareketlıerinde 
bulunmuş değildir. Kaldı ki, Devletin kolluk kuv
vetinin bölücü faaliyetlerde bulunması düşünülemez. 
Kanunlara göre esasen suç olan böylesine bir fiili 
jandarma tarafından yapıljdığmda, bu husustaki fiil
ler Devittin resmî yetkili mercierinden Bakanlığı
ma ve ilgili makamlara intikal eder ve kanunî icabı 
yapılmış olurdu. 

2. — Önergede belirttiğiniz Kars yöresinde jan
darmanın bölücü eylem yaptığı şeklindeki iddianızın 
esası şudur: 

1975 yılı atamaları ile Kars Merkez ilçesinde gö
reve başlayan yeni Jandarma Komutanı, bölgesinde
ki emniyet ve asayişi etkin bir şekilde yürütmek ve 
olaylar vukuunda gerekli tedbirleri önceden alabil
mek üzere, bölgesinde meskûn toplulukları tanıma 
yolunda bir incelemeye tevessül etmiştir. 

Emniyet ve asayişin sağlanmasında ilçe Jandarma 
Bölük Komutanının bölgesindeki aşiretler baklanda 
bilgi (toplaması tabiîdir. Kaldı ki bu konu Jandar
ma Talimnamesine tesdil olunmuş ve yürütmede 
sistem ve prensip başlığı altında açıklanmıştır. 

iBu işlem emniyet ve asayişin sağlanmasında her 
jandarma komutanı tarafından meslekî zaruret için 
yapııkn bir bilgi toplama ve muhtemel; oalylara kar
şı tedbk alma ve önleme faaliyetidir. 
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Yoksa bir bölücülük fiilî veya örneği değildir. I 
3. — Konu yukarda açıklandığı gibi normal bir 

öfifeyiici istihbarat konusudur. 'Bakanlığımızca bu 
isefoepie cevaplandırılması uygun görülimemiş/tir. I 

4. — Kanun ve talimatların kendisine görev olarak I 
tahmil ettiği hususları yeterince yerine getirdiği için I 
ckgiS ve fakat bilgi toplama usullerini iyi seçmediği j 
ve kullanmadığı gerekçesyle Kars Merkez ilçe Jan
darma iBölüm Komutanı, Jandarma Genel Komu
tanlığınca kusurlu sayılmış ve iç hizmet esasları uya
rınca (tecziyesi yoluna gidMimişjtir. 

Bilgiferiinizi arz ederim. 
Oğuizhan Asilltürk 

İçişleri Bakanı I 

9. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Türki
ye Garanti Bankası Ankara Merkez Şubesinden ya
salara aykırı olarak kredi verildiği yolundaki iddia- I 
lora ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergene- I 
kon'un yazılı cevabı (7/1285) 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorumun Maliye (Bakanlığı tarafından I 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı asyguyk I 
arz ederim. I 

Adana Milletvekilli 
/Hasan Ceriit I 

Soru : I 
1. Bankalar Yeminli Murakıpları tarafından Yah

ya Demire! ve Ali Demirel'e Türkiye Garanti Ban- I 
kası Ankara Menkez Şubesinden yasaya aykırı kredi I 
verildiği yolıunda bir rapor verilip verilmediğini? I 

2. Şayet yasa dışı 'verilmiş kredi varsa verenler I 
hakkında kanunî kovuşturma açılıp açılmadığının? I 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 6.9.1976 

Ankara I 
IÖKA : 3ılO0O0|/2774 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
İlgi : 5.7.1976 gün ve 7/1285-448^/35151 sayılı 

yazıHarı, 
Adana Milletvekili Hasan Cerit tarafından Başkan

lığınıza hitaben verilen ve Bakanlığımızca yazıla ola
rak cevaplandırılması istenen önergede yer alan so- I 
rular ve cevapları aşağıda arz olunmuştur. 

1. (Soru: 
iBankalar yeminli murakıpları tarafından Yahya 

Demire! ve Ali Demirel'e T. Garanti Bankası Anka
ra Merkez Şubesinden yasaya aykırı kredi verildiği I 
yolunda bir rapor verilip verülmediği? I 
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Gevap : 
T. Garanti Bankası Ankara Merkez" Şubesinde 

Bankalar Yeminli Mıirakıjbı Recep Önal ve Murakıp 
Muavini Mustafa Tosun tarafınadn müştereken ya
pılan mevzuat incelemesi sonucunda, konu ile ilgili 
mevzuat hükümlerine uymayan birtakım muamelele
rin mevcut olduğu ifade olunmuşjtur. 

Z jSoru : 
jŞayeft yasa dışı verlm'iş kredi varsa verenler hak

kında kanunî kovuşturma açılıp açılmadığı? 

Cevap : 
T. Garanti Bankası Ankara Merkez Şubesinin 

Bankalar Kanunu ve Ödünç Para Verme İşleri Kanu
nu hükümlerine aykırı davranışlarım tespit eden söz 
konusu rapor üzerindeki çalışmalara öncelik verilmiş 
ve gerekli değerlendirmeler sür'aüe tamamlanarak, 
mevzuata aykırı hareket edenler hakkında kanunî ta-
kitaba geçilmesini teminen durum1, rapor gereği tak
dir edilmek üzere, 2 . 7 . 1976 tarih ve 30833 sayılı 
yazımızla Ankara Cumhuriyet Savcılığına intikal etti
rilmiştir." 

Bilgilerine arz olunur. 
Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

10. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, Kü
tahya - Simav ilçesinde tütün ekimine izin verilip ve
rilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Ba
kanı Orhan Öztrak'm yazılı cevajbı* (7/1287) 

Konu : Kütahya itinin Simav ilçe
sinde tütün ekimi Hk. yazılı soru. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlişikte sunduğum, Kütahya ilinin Simav ilçesinde 

tütün ekimine izin verilip v^r^aeyeceği hakkındaki 
yazılı sorumun, sayın Gümrük ve Tefcel Bakanı tara
fından yazdı olarak cevaplandMBİmasffia aracı olma
nızı ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 94 ve 96 ncı mad
deleri uyarınca gereğim saygılarımla arz ederim. 

Kütahya Milletvekili 
tftan Ersoy 

Soru : Kütahya ilinin Simav ilçesine bağlı köyler
den bir kısmında daha önce bağlı bulundukları ilçe
lerin durumu itibariyle tütün ekimine izin verilmiş ve 
bu köyler de tütün ekimi ile iştigal etmekte idiler. 

Aynı ilçenin diğer bazı köylerinde de zaman ^za-
man deneme ekimleri yapılmış ve bunlarda da Tekel 
Genel Müdürlüğünün gerektirdiği şekilde incelemek-
sizin verdiği menfi cevaba rağmen, müspet sonuçlar 
alınmıştır. 
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Esasen Simav ilçesinin bütün arazisi ve iklim şart
ları tütün ekimine tümü ile müsaittir. 

Bu ilçeye bağlı Pulluca, Karapınar, Yassıeyniihan, 
Karacahisar, Kayaşıh, Yaykın, Kuşu, Hıdırdivanı gibi 
köyler ile civardaki diğer köylerde, komşu Selendi il
çesine bağlı köylerde olduğu gibi, 

iHacıhüseyinefendi, Aksaz, Beciler, îciler, Yağıllar, 
Hisarhey, Akpınar, Bahtıllı ve diğer civar köylerde 
ise Demirci ilçesine bağlı köylerde olduğu gibi ve ka
liteli tütün yetiştirmek mümkündür. 

Kaldı ki bu köylerin geçimlerini sağlayalbifaıek 
için başkaca imkânları da yoktur. Bütün ümitleri tü
tüne bağlanmıştır. 

Bu durumlar dikkate alınarak, Simav ilçesine bağ
lı köylerde tütün ekimine izin verilip verilmeyeceği
nin, Simav ilçesinin tümü ile tütün ekim bölgesine 
dahil edilip edilmeyeceğinin tarafıma yazılı olarak 
bildirilmesini saygılarımla rica ederim. 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 6 . 8 .1976 

Tetkik ve Murakabe 
Heyeti Reisliği 
Sayır 04-1-6737 

Konu: Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi: Kanunlar Müdürlüğü 5 . 7 . 1976 günlü 

7-1287/4492-35242 sayılı yazınız., 

Kütahya Milletvekili Sayın ilhan Ersoy'un Simav 
İlçesinde tütün ekimi le ilgili müracaatlarına ilişkin 
26 . 6 . 1976 günlü yazılı soru önergesinin cevabı 
3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim, 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Kütahya Milletvekili Sayın İlhan Ersoy'un Simav 
İlçesinde tütün ekimi ile ilgüi müracaatlarına ilişkin 
26 . 6 .* 1976 günlü yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

Kütahya, İli Simav İlçesinde 1960, 1961, 1962 
yıllarında birinci defa, 1963, 1964, 1965, 1966 yılla
rında ikinci defa olmak üzeıe iki kez tütün ekim 
denemesi yapılmış, denemelerden elde edilen tütün
ler menşelerini temsil etmediği, harmanlara elverişli 
bulunmadığı ve ticarî değer taşımadığı için söz ko
nusu ilçeye tütün ekim izni verilmemiştir. 

Ayrıca Kütahya İlinin Gediz İlçesinde birinci 
defa 1957, 1958, 1959, 1960 yıllarında, merkez ilçe
sinde birinci defa 1960, 1961, 1962 ikinci defa 1964, 
1965, 1966 yıllarında, Tavşanlı ilçesinde birinci defa 

1960, 1961, 1962 ikinci defa 1964, 1965, 1966 yılla
rında, Domaniç ilçesinde 1964, 1965, 1966 yılların
da, Altıntaş ilçesinde de 1960, 1961, 1962 yıllarında 
deneme ekimleri yapılmış ve hiç birinden müspet 
netice alınamamıştır. 

Yapılan bütün tütün deneme ekimlerinden alınan 
menfî sonuçlar muvacehesinde Kütahya İlinin tütün 
tarımına elverişli olmadığı kanaatini uyandırmıştır. 

Bununla beraber Simav İlçesinde 3 ncü bir de
neme tütün ekimi yapılmasında kanunî bir sakınca 
olmadığı bilgilerinize arz olunur. 

/ / . — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, hal
kın kömür alırken uğradığı zorluklara karşı alınacak 
tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Salâhattin Kılıç'in yazılı cevabı. (7/1289) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
25 . 6 . 1976 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

" Soru: 1976 bütçe görüşmesinde Millet Meclisin
de vatandaşların erken kömür almalarını sağlık ver
miştiniz. Tavsiyenize uyan vatandaşlar her gün, bir 
gün nnce gece 01'den itibaren para yatırma sırasına 
girdikleri ve ertesi gün saat 17.00'ye kadar bekledik
leri halde idarenin milletle alay eder gibi tek vezne 
ile acele etmeden para alması nedeniyle pek çok va
tandaş sırada oldukları halde para yatıramamakta, 
bunlara da para yatırmaları için ayrı bir sıra nu
marası ve gün verilmektedir. (Örneğin 23 Haziran 
günü gece 00.04'te gelip sıra alan ve sabahtan akşama 
kadar beklediği halde para yatıramayan bir vatandaşa 
Ankara Yenişehir Şubesinde 4 Ağustos günü için 
para yatırma sırası fişi verilmiştir. Bu arada polis 
görevliler ve halk arasında sıra meselesinden dolayı 
nahoş olaylar cereyan etmektedir. Bekleyenler ara
sında yaşlılar, hamile kadınlar ve işini bırakmış pek 
çok memur beklemektedir. Gene bu arada pek çok 
vatandaşın yankesiciler ve soyguncular tarafından 
parasının çalındığı söylenmektedir. 

İdarede yeteri kadar memur bulunduğuna göre 
vezneleri artırmak suretiyle veya bankalara yatırtmak 
sureti ile vatandaşların işlerini görmek mümkün iken 
bu işkencenin vatandaşa reva görülmesinin özel bir 
nedeni var mıdır? 
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mak sureti ile vatandaşların işlerini görmek mümkün 
iken bu işkencenin vatandaşa reva görülmesinin özel 
bir nedeni var mıdır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî 26 . 8 . 1976 

Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı: 112-115/053-128/32-44236 

Konu : İstanbul Milletvekili Sa
yın Reşit Ülker'in yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi: 2 . 7 . 1976 gün ve 7/1289-4496/35268 sa
yılı yazınız. 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, ilgide 
kayıtlı yazınız ile gönderilen, kömür tevzii sırasında 
vatandaşların uğradığı zorluklara çözüm bulunması
na dair yazılı soru önergesinin cevabı ekte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, kömür 
tevziinde vatandaşların uğradığı zorluklara çözüm 

bulunmasına dair yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Sorular: 
1976 bütçe görüşmesinde Millet Meclisinde va

tandaşların erken kömür almalarını salık vermişti
niz. Tavsiyenize uyan vatandaşlar her gün, bir gün 
önce gece 00.01 'den itibaren para yatırma sırasına 
girdikleri ve ertesi gün saat 17.00'ye kadar bekledik
leri halde idarenin milletle alay eder gibi tek vezne 
ile acele etmeden para alması nedeniyle pek çok va
tandaş sırada oldukları halde para yatıramamakta, 
bunlara da para yatırmaları için ayrı bir sıra nu
marası ve gün verilmektedir. (Örneğin 23 Haziran 
günü gece 00,04'te gelip sıra alan ve sabahtan akşa
ma kadar beklediği halde para yatırmayan bir vatan
daşa Ankara Yenişehir Şubesinde 4 Ağustos günü 
için para yatırma sırası fişi verilmiştir.) Bu arada 
polis görevliler ve halk arasında sıra meselesinden 
dolayı nahoş olaylar cereyan etmektedir. Bekleyen
ler arasında yaşlılar, hamile kadınlar ve işini bırak
mış pek çok memur beklemektedir. Gene bu arada 
pek çok vatandaşın yankesiciler ve soyguncular ta
rafından parasının çalınddığı söylenmektedir. 

İdarede yeteri kadar memur bulunduğuna göre 
vezneleri artırmak suretiyle veya bankalara yatırt -

Cevaplar: 
Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz 1976 - 1977 

teshin dönemine bütün yurtta ve Başkent Ankara' 
da 1 . 6 . 1976 tarihinde girilmiştir. Bu suretle yeni 
teshin sezonu geçen yıla nazaran 15 gün öne alınmış 
olmaktadır. 

Ancak: 
a) Halk arasında kömür fiyatlarının artırılacağı 

kuşkusu, 
b) Piyasada serbestçe satılan kömürlerle TKİ 

Genel Müdürlüğümüz KST Müessesesi kanalı ile 
satılmakta olan kömür fiyatları arasında büyük fark
lılığın mevcudiyeti, 

c) Kışa girilmeden bir an önce kontenjanlarının 
temini kaygısı ve diğer faktörler yüzünden, 

KST Müessesesi Ankara Şubesine bağlı 7 satış 
bürosunda siparişte bulunmak isteyenlerin büyük bi
rikimleri meydana gelmiştir. 

Bu durumu imkân nispetinde hafifletmek ama-
ciyle Bahçelievler ve Emek mahalleleri kaloriferli bi
naları (Bu konuda yapılan bir protokol ile) Etibank 
Bahçelievler Şubesine; Yukarı Ayrancı, Aşağı Ay
rancı ve Çankaya kaloriferli binaları da aynı banka
nın Yukarı Ayrancı Şubesine bağlanmışlardır. Bu 
suretle şimdilik kaloriferli bina kömür siparişlerinde 
kısmî bir ferahlık yaratılmış* bu arada en kalabalık 
bürolardan biri olan Altındağ Satış Bürosu müşteri
leri sipariş yönünden aynı zamanda Ankara Şubesi 
Merkezine de bağlanarak kalabalık ikiye bölünmüş
tür. 

Sipariş bürolarındaki büyük kalabalık bazı hadi
selere sebep olduğundan ve bir kısım vatandaşın bir 
çok günler gelip gitmesine rağmen para yatırmama
sı yüzünden sıra verilmesi yoluna gidilmiş ve bu 
suretle herkesin belli bir günde sıra beklemeden, ka
labalıkta kalmadan para yatırması sağlanmıştır. 

Ayrıca dar gelirli vatandaşların oluşturduğu semt
lerde KST Müessesesinin resmî sektöre ait ucuz lin
yiti satan 8 adet tali deposu mevcuttur. 

Sipariş ve teslimatta gerekli kolaylığı ve ferah
lığı temin için ayrıca 15 . 6 . 1976 tarihinden itiba
ren KST Müessesesi Ankara Şubesinin satış bürola
rı ile ilgili servislerinde çalışma saatları artırılmış ve 
07.00-18.00 olarak düzenlenmiştir. 
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Banşkent halkının rahat bir kış geçirmesi için 
gerekli ve mümkün görülen her türlü tedbir alınma
ya devam olunacaktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 
Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanı 

12. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
TIR araçları kararnamesinin İran lehine değiştirilme
sinin nedenlerine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı 
İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı. (7/1290) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 30.6.1976 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 

1. Ülkemizin TIR güzergâhından (yollarından) 
geçmekte olan yabancı TIR araçlarından, anlaşma 
yapan ülkelere ton/Km1, başına 25 veya 40 kuruş üc
ret yüklenen ve 7 Ocak 1976 tarihinde yürüdüğe so
kulan TIR kararnamesinin, İran'ın lehine değiştiril
mesinin nedenlerini açıklar masınız? 

a) Bu değişikliğin, uzun zamandan beri İran'ın 
ülkemize açacağı bildirilen 1 milyar 200 milyon do
larlık kredi ile bir ilgisi var mıdır? 

b) İran'ın vereceği kredi ile ilgili görüşme ve te
maslar hangi tarihte başlamıştır, hangi . evrededir? 

c) İran, Türkiye ile kara yolu yapımı için anlaş
ma imzalayarak açtığı 30 milyon dolarlık krediyi ver
miş midir? 

d) 'Bu anlaşma hangi tarihte imzalanmıştır? 
e) İran'ın vereceği (kredilere karşıt istekleri ol

muş mudur, olmuşsa bunları açıklar mısınız? 
2. İran'ın daTiltılmamasını temin amacı ile mi bu 

kararname değiştirilmiştir? 
a) M. C. hükümetini oluşturan diğer partilerin, 

(onlara verilecek bazı ödünlere karşıt) bu kararname
yi zorla onayladıkları doğru mudur? 

31. RCD ilişkilerine rağmen Tahran Hava Ala
nında Türk parasını tanımayan, «Döviz Tablosu» nda 
Uganda dahil bütün ülkelerin para değerlerini yansı-
ta, yıllardan beri Tür'k parasına bu göstergede yer 
vermeyen «kardeş» İran'ın bu tutumunu nasıl karşı
lıyorsunuz? 

a) Tahran B. Elçimiz ve de Elçinğimiizin men
supları, zaman zaman Türkiye'ye gidip, döndüklerine 

14 . 9 . 1976 Ö : İ 

göre, bu tabloyu görüp de İran'ın dostça olmayan bu 
davranışı karşısında Bakanlığınızın dikkatini çekmiş 
veya herhangi bir girişimde bulunmuşlar mıdır? 

Ib) Bulunmuşlarsa, altı yıldan beri somut bir so
nuç alınmadığına göre, İran'ın bu tutumunu sürdür
mesini nasıl yorumluyor ve de dosıtlukla bağdaştırıyor 
musunuz? 

c) TIR sorunu ortaya çıktıktan sonra, Tahran 
B. Elçimizin, İran Dışişleri Bakanlığına davet edile
rek, bu kararın sür'atle değiştirilmesinin rica edildiği 
ve bunu Şah'ın bizzat arzu ettiği, arkasından da ikinci 
'kararnamenin yayınlandığı doğru mudur? 

T. C. 
Dışişleri 'Bakanlığı 6.8.1976 

Ekonomik ve Sosyal İşler Gn. Md. 
Sayı: ESİD: 734.117/2-İran/76-123 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 6 . 7 . 1976 tarih ve 1/1290-451 C/35348 sa

yılı yazıları. 
Ankara Milletvekili Sayın Necdet Evliyagil'in so

ru önergesine cevapları kapsayan metin ilişikte sunul
maktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
İ, Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

1. — Kararnamede İran lehine bir değişiktik ge
tirilmiş değildir. Halen aramızda anlaşma olmadığı 
İçin İran plakalı 'kamyonlar yurdumuzdan ıtlon/km. ba
şına 40 kuruş ücret ödeyerek geçmektedirler. 

a) Değişiklik olmadığından bu soru bir cevap ge
rektirmemektedir, 

b) İran kredileri, 17 'Ekim 1976 'tarihli Türk - İran 
•Ortak Komisyon Protokolünde belirlenmiştir. Her pro
je ile ilgili fizibilite, araştırma gibi teknik çalışmalar 
sürdürülmekte olup, bunların sonuçları alındığında 
münferit kredi anlaşmalarına gidilecektir. Bunlardan 
feribota ilgili kredinin muamelesi tamamlanmış olup 
8 959 773 doların Denizcilik Bankası hesabına geç
mesi için 27 Temmuz 1976 tarihinde İran Merkez 
Bankasınca gerekli muameleye tevessül olunmuştur. 

c) -30 milyon dolarlık bu kredi ile ilgili bütün mu
ameleler ıtamamlanmış olup T. >C. Karayolları Genel 
Müdürlüğünce tanzim olunan bonolar Tahran'a gön
derilmiştir. Kredinin bugünlerde hesabımıza geçmesi 
beklenmektedir. 

d) Bu Anlaşma 13 Kasım 1975 tarihinde imza
lanmıştır. 

e) Olmamıştır^ 
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b) 30 milyon 'dolarlık kredinin faiz miktarlarını 
açıklar mısımz? 

c) 'Bu kredi 'kaçjyıl için verilmiştir? 
d) 30 milyon dolar ile («iki gidiş - iki geliş olmak 

üzere) yaıklaşılk olarak kaç kilometre yol yapılabilmeik-
tedir? 

2. — Böyle bir durum yoktur. 
3. — Bankalar döviz tablolarında genellikle fazla 

muamele yaptıkları para cinslerimi teşhir etmektedir
ler. Bu tablolarda spekülatif değerler de gösterilmek
tedir. Türk lirası üzerinde muamele bacmi sınırlı ol
duğundan, Tahran Havaalanında bu uygulamanın 
sürdürüldüğü sanılmalktadır. 

a) Böyle bir olay olmamıştır. 
b) (Yukarıdaki ifade dolayısıyle cevap gerek tir-

menıektedir.) 
c) Doğru değildir, 

13. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, Ka
rayollarından geçen TIR araçlarının ülkelere göre sa
yısı ile bu araçların kar ay ollarımıza yüklediği masraf
lara ilişkin sorusu ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak' 
in yazılı cevabı. (7/1291) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandımlma'sım dilerim. 
'Saygılarımla. 30 . 6 . 1976 

Ankara 
Necdet Evliyagil 

1. — Son beş yıl .içinde İcarayollarımızdan geçen 
yalbancı TIR araçlarının (ülkelere göre yıl - yıl) sayışım 
açılklar mısınız? 

2. — TIR'ların karay ollar im ızda'ki yıllık onarım 
masrafları saptanmış mıdır? 

a) Yetlk'M'erin ileri sürdükleri gibi, bu miktar, 
'bir milyar liranın üzerin de midir? 

3. — Karayollarımızın yeteneksizliği ve 'bakımsız
lığı nedeniyle; bilhassa yabancı TIR'ların trafiği geniş 
ölçüde aksattığı ve de kazaların arttığı gerçeği karşı
sında, ne gibi tedbirler düşünülmekte, ya da alınmak
tadır? 

a) Alınması gerekli tedbirlerin bir planı yapılmış 
mıdır? Yapılmışsa açıklar mısınız?! 

b) fefeanlbul - Ankara İkili (gidiş - geliş) yolunun 
yapımına hangi tarihte başlanmış ve bugün kaç kilo
metrelik kısmı tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır, bu 
yöl ne zaman tamamlanmış olacaktır? 

c) TIR araçlarının, bazı ya'bancı ülkelerin uygula
dığı gibi, trafiğin en yoğun olduğu Cumartesi ve Pa
zar günleri 'karayollarından geçmelerinin yasaklanması 
düşünülmekte midir? 

4. — İran'ın karayollarımızın yapımı için anlaşma 
imzalayarak açtığı 30 milyon dolarlık kredinin kulla
nılmasına ne zaman (başlanmıştır? 

a) OBu kredi ile öngörülen yol güzergâhının planı 
saptanmış mıdır? 

T. e. 
Bayındırlık Bakanlığı 6 . 8 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı •: 2844 

Konu : Ankara Milletvekili Necdet Evli
yagil'in yazılı sorusu h!k. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
%i : 6 . 7 . 1976 'gün ve 7/1291-4511/35349 sayılı 

yazınız. 
Ankara Milletvekili Necdet 'Evliyagil'in, (karayol

larından geçen TIR araçlarının ülkelere göre sayısı ve 
bu araçların karayöllarımıza yüklediği masraflara iliş
kin yazılı soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

1. — 'Bilindiği üzere TIR bir uluslararası taşıma-
cılılk anlaşması olup transit taşımacılık yapan tüm ta-. 
şutların bu anlaşma kapsamına girmesi söz konusu de
ğildir. Aşağıda (a) fıkrasında belirtilen rakamlar sade
ce TIR 'karnesine sahip transit taşıtları göstermekte
dir. (b) fıkrasında belirtilen rakamlar ise TIR Anlaş
ması kapsamı düşünülmeksazin transit taşımacılık ya
pan tüm taşıtları içline almaktadır. 

a) 'İçişleri Bakanlığından alınan (bilgilere göre, 
1972 - 1975 yıllarında önemdi hudut kapılarımızdan 
TIR karnesi himayesinde giriş yapmış olan araçların 
sayıları aşağıdadır t 

Giriş yapan 
Yıllar TIR araçları 

1972 10 261 
1973 (19 369 
1974 24 205 
1975 72 096 

!Bu araçların ülkelerine göre ayrımı, 1975 yılı için 
ve yine içişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğün
den alınan 'bilgilere göre "ekli listede gösterilmiştir. 

fo) Diğer taraftan, 1975 yılında bazı kilit nokta
larda Karayolları Genel Müdürlüğümüzce yapılan kı
sa süreli sayımların sonuçlarına göre ülkemizin ana 
transit güzergâhlarında Türk ve transit taşımacılığı
nın ve trafiğinin Karayolları ağımızın fizikî ve geo
metrik kapasitelerini 'kullanma açısından mukayesele
ri Tablo 1 ve Tablo 2'de gösterim işitir. Örnek olarak; 
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Trabzon - Gümüşhane kesiminde ağırlıklı ortalama 
değer olarak Türk trafiğinin toplamı 424 taşıt/gün, ay
nı kesim içlim tran transit trafiği 256 (taşıt/gün ve Irak 
transit trafiği 25 taşıt/gün olarak tespit edilmiştir. Geo-
m'etnik kapasiteyi kullanış oranı açışımdan gerçek bir 
mukayese yapabilmek 'için. yukarıdaki taşıt sayılarım 
otomobil eşdeğerine dönüştürerek karşılaştırmak ge
rekir. IBu durumda sözü edilen Trabzon - Gümüşha
ne keşlimi için otomobil birim eşdeğerlerine dönüş
türülmüş olarak, Türk trafiğimin 1 206 otomobil bi-
rıim/gün, İran trafiğinin 2 304 otomobil birim/gün ve 
Irak trafiğinin ise 225 otomobil ıbirim/gün olarak tes
pit edildiği yine Tablo l'de gösterilmektedir. Diğer bir 
deyişle Trabzon - Gümüşhane kesimi için geometrik 
kapasitenin % 23 *ü Türk, % 44'ü tran ve '% 4 ise 
Irak trafiği tarafından kullanılmaktadır. 

Talblo 2'de ise Türk ve transit taşımacılığının taşı
nan yük miktarı ve dingil tekerrür sayısına göre mu-
kayesesii gösterilmektedir. Taiblb 2'nlin kullanış oran
ları ile ilgili son bölümünde belirtilen '«standart tek 
dingi! yükünün tekerrürü oranlan» lise, Türk trafiği ile 
tran, Irak ve diğer transit trafiğin yol üst yapısında 
meydana getirmekte olduğu tahribatın yüzde olarak 
dağılımını göstermektedir, örnek olarak yine Tralb
zîon - Gümüşhane keşlimi ele ahnursa; 'bu kesimde 1975 
yılı sayımlarına göre yol üst yapısımdakii tahribatın 
% 1'5'i Türk, !% 77'si İran, <% 8'i ise Irak trafiği ta
rafından meydana getirilmektedir. Transit güzergâh
larımızın diğer kesimlerine ait aynı bilgiler Tablo 1 ve 
Taiblo 2'de özetlenmektedir,, 

2. — Karayolları Genel (Müdürlüğümüzün Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi elemanlarına hazırlattırmış 
olduğu bir rapordan yararlanmak suretiyle, 1975 yılı 
değerlerine göre, uluslararası eşya taşımasının kara-
yollarımız Ü2erindeki olumsuz etkilerinin yol bakım, 
onarım ve takviye ihtiyaçları bakımımdan 1 300 000 000 
TL.'lık bir değere vardığı hesaplanmaktadır. 

Bu trafiğin sebep olduğu kapasite ve zaman kay-
'bı, yerli taşıtların artan işletme masrafları, trafik ka
zaları, sanat yapılarında meydana gelen hasarlar gi

bi sebeplerle ulusal ekonomimizin uğramakta olduğu 
kayıpların bu değerlin çok üstümde olduğunu söylemek 
mümkündür. 

3. — a) Yabancı transit trafiğin sebep olduğu 
kapasite ve zaman kaybını, yerli taşımacılığın artan 
işletme masrafları ve trafik kazalarını önlemek amacı 
ile bütçe imkânlarının elverdiği oranda yukarıda 
sözü edilen transit güzergâhların geometrik ve fiziki 
kapasitelerini üst düzeylere çıkarma çalışmaları 
sürdürülmektedir. Diğer bir deyişle dar boğaz olan 
kesimlerin genişletilmesi, kurp yarı çaplarının büyü
tülerek görüş mesafelerinin arttırılması, gerekli ke
simlerde satıh durumlarımn iyileştirilerek asfalt be
tonu kaplamaya dönüştürülmesi çalışmalarına bütçe 
imkânları oranında devam edilmektedir. Ayrıca 
transit güzergâhlar boyunca trafik emniyeti ve seya
hat konforunu belirli bir düzeyde tutabilmek gayesi 
ile gerekli park yeri ve dinlenme tesislerinin ihtiyaca 
cevap verebilecek sayı ve kapasiteye yükseltilme-;! 
çalışmalarına da ağırlık verilmektedir. 

b) İstanbul - Ankara yolunun 2x2 refüjlü yoi 
haline getirilmesi çalışmalarına 1968 yılında başlan
mıştır. Bugüne kadar tstanbul - Gebze arasındaki 
40 km. lik kesim tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 
önümüzdeki yıllarda Karayolları Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilecek yatırım tavanları bilinelmediğin-
den bu yolun ne zaman tamamlanacağım söylemek 
mümkün olamamaktadır. 

c) Transit taşıtlarının Cumartesi ve Pazar gün
leri karayollarından geçmelerini yasaklama şeklin
deki bir karar, yolboyu konaklama tesislerinin yapı
mı gereğini de beraberinde getirebilecektir. Ancak 
bu husus Ulaştırma Bakanlığınca İncelenerek karar 
verilmesi gereken bir konudur. 

4. — îran'a giden transit güzergâhındaki Türk 
yollarının muntazaman bakım ve temizlenmesinin 
sağlanması için Türkiye'nin 1976 kış mevsiminden ön
ce bazı makine ve teçhizatı almasını sağlayacak olan 
kredinin kullanılabilmesi için gerekli çalışmalara 
devam edilmektedir. 
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Karşılıklı anlaşma gereğince bu kredinin 20 Mil
yon ABD Doları îran dışı kaynaklardan satın alı
nacak yol makine ve teçhizatı için, en az 10 mil
yon ABD Doları ise Iran kaynaklarından satın 
alınacak yol makine ve teçhizatı için kullanabile
cektir. 

a) Bu kredi ile iran'a giden Türk transit yol
larının bakım ve temizlenmesinde kullanılacak ma
kine ve teçhizat alınacaktır. 

b) 30 Milyon Dolarlık kredinin iran'dan satın 
alınan mal ve hizmetlere ilişkin harcamaları için % 
2. Iran dışı kaynaklardan satın alınan mal ve hiz
metlere ilişkin harcamalar içinde ;% 4,5 luk sabit 
faiz oram uygulanacaktır. 

c) Söz konusu kredi; 

Iran kaynaklarından satın alınan mal ve hizmet
ler için kapanma tarihinden üç yıl sonra başlama* 
üzere ve 18, takriben eşit ve birbirini izleyen altışar 
aylık taksitler halinde, 

Iran dışı kaynaklardan satın alınan mallar ve hiz
metler için, kapanma tarihinden 2 yıl sonra başla
mak üzere ve 16, takriben eşit ve birbirini izleyen 
altışar aylık taksitler halinde ödenecektir. 

d) Bu kredi yukarıda da belirtildiği gibi Iran 
transit güzergâhının bakım ve temizlenmesinde ça
lıştırılacak makine ve teçhizat alımı için kullanılacak
tır, 

Bilgilerinize arz ederim. 

Fdhim Adak 
Bayındırlık Bakam 

İ4 . 9 . 1976 O : 1 

Memleiketlere göre kapılardan yurdumuza giriş yapan 
Tır kamyonlarına ait listedir. 

1 Ocaik 1975 tarihinden 31 Arahk 1975 tarihine 
kadardır. 

Memleketi Yekûn 

Türkiye 
Iran 
Bulgaristan 
Macaristan 
Romanya 
Yugoslavya 
Çekoslovakya 
Avusturya 
isviçre 
Almanya 
ingiltere 
Danimarka 
Kolanda 
Fransa 
italya 
Belçika 
isveç 
Finlandiya 
ispanya 
Kuveyt 
Yunanistan 
Polonya 
Ürdün 
Norveç 
Lükseriburg 
Portekiz 
Amerika 
Kanada 
Hindistan 

10 224 
. 7 500 

18 267 
3 561 
.3 124 
4 470 
1 106 
2 834 
2 280 
3 484 
3 373 
1 394 
3 375 
3 712 

259 
724 
563 
189 
44 
20 

351 
1 191 

29 
6 
1 
3 
5 
1 
6 

Yekûn 72 096 
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* 1975 DURUMU 

PLANLAMA VE FEN HEYETİ MÜDÜRLÜĞÜ 

TÜRK VE TRANSİT TAŞIMACILIĞININ TAŞINAN YÜK MİKTARI VE 
TABLO : 2 

Türk taşımacılığı Transit taşımacılık 

Standart tek Akım Standart tek dingil yüküne 
•dingil yüküne Ton dönüştürülmüş dingil sayısı 

Akını dönüştürülmüş • — r 
Link (Ton) dingil sayısı İran Iraik Diğer İran Irak Diğer 

1130 
2831 
7566 
3105 . 
2909 
1420 
364 
449 
401 
450 
129 
165 
133 
225 
229 
138 
264 

2617 
3444 

742 
379 
222 

74 
5384 

320 
401 
662 

2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
2300 
7270 
7270 
7270 
2560 
2560 

— 
2400 

— 
— 

1200 
1200 

— 
— 
— 

1200 
— 

2400 
2400 

400 
400 
400 
400 
400 
— 
— 

250 
—. 
— 
— . 
— 

250 
'— 
250 
250 
250 
400 
400 
100 . 
500 
500 
750 
100 
— 
— 
—. 

200 
200 
200 
200 
200 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

' — 
— 
— 
— 
— 

200 
200 
200 
— 
— 
— 
— 

300 
— 
— 

588 
588 
588 
588 
588 
588 
588 
588 
588 

1858 
1858 
1858 
650 
654 
— 

613 
— . 
— 

307 
307 
— 
— 
— 

307 
— 

613 
613 

102 
102 
102 
102 
102 
— 
— • 
64 
— 
— 
— 
— 
64 
— 
64 
64 
64 

102 
102 
26 

120 
120 
192 
26 
— 
— 
— 

51 -
51 
51 
51 
51 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
51 
51 
51 
— 
— 
— 
— 
77 
— 
— 

Hudut - Silivri 
Silivri - İstanbul 
İstanbul - Adapazarı 
Adapazarı - Gerede 
Gerede - Ankara 
Ankara - Çerikli 
Çeltikli - Erzincan 
Erzincan - Mutu Köp. 
Mutu Köp. - Aşkale 
Aşkale - Horasan 
Horasan - Ağrı 
Ağrı - Hudut 
Trabzon - Gümüşhane 
Gümüşhane - Aşkale 
Gümüşhane Erzincan 
Mutu Köp. - Elâzığ 
Elâzığ - Mardin 
Ankara - Tarsus 
Tarsus - Toprafckale 
Toprak k. - İskenderun 
Topraikkale - Urfa 
Urfa - Mardin 
Mardin - Nuseybin 
Mersin - Tarsus 
İskenderun - C. Gözü 
Topraikkale - Malatya 
Malatya - Elâzığ 

5802 
14538 
38850 
15942 
14934 
7290 
1866 
2304 
2058 
2334 

660 
846 
684 

1152 
1176 
708 

1356 
13440 
17688 
3810 
1944 
1140 
378 

27660 
1644 
2058 
3396 
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DİNGİL TEKERRÜR SAYISINA GÖRE MUKAYESESİ 

Toplam Kullanış oranı 
(Türk + transit taşımacılık) (%) 

Standart tek Standart tek dingil yükünün 
dingil yüküne taşman yük tonajı olarak tekerrürü olarak 

Akım dönüştürülmüş 
(Ton) dingil sayısı Türk İran Irak Diğer Türk Iran Irak Diğer 

8702 
17438 
41750 
18842 
17834 
9590 
4166 
4854 
4358 
9604 
7930 
8116 
3494 
3712 
1326 
3358 
1606 
14040 
19488 
5310 
2444 
1640 
1128 

28960 
1944 
4458 
5796 

1871 
3572 
.8307 
3846 
3650 
2008 
952 
1101 
989 
2308 
1987 
2023 
851 
879 
293 
815 
328 
2770 
3904 
1126 
507 
350 
266 
5717 
397 
1014 
1275 

67 
83 
93 
85 
84 
76 
45 
48 
47 
24 
8 
10 
20 
31 
82 
21 
84 
96 
91 
72 
80 
70 
34 
96 
85 
46 
59 

26 
13 
55 
12 
13 
24 
55 
47 
53 
76 

. 92 
90 
73 
69 
— 
72 
— 
— 
6 
23 
— 
— 
— 
4 

" — 
54 
41 

5 
25 
1 
2 
2 
— 
— 
5 
— 
— 
— 
— 
7 
— 
18 
7 
16 
3 
•2 
2 
20 
30 
66 
— 
— 
— 
— 

2 
15 
05 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
1 
3 
— 
— 
— 
• — 

15 
— 
— 

60 
79 
91 
81 
80 
71 
38 
41 
41 
19 
6 
8 
15 
26 
78 
17 
80 
94 
88 
66 
75 
63 
28 
94 
81 
40 
52. 

31 
17 
8 
15 
16 
29 
62 
53 
59 
81 
94 
92 
77 
74 
22 
75 
— 
— 
8 
27 
— 
— 
--
55 
— 
60 
48 

6 
3 
1 
3 
3 
— 
— 
6 
— 
— 
— 

• — 

8 
— 
— 
8 
20 
4 
3 
2 
25 
37 
72 
05 
— 
— 
— 

3 
1 
1 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
•— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
2 
1 
5 

• — 
— 
— 
— 
19 
— 
— 
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14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, El
malı ilçesi arazisinin tütün ekimine müsait olup olma
dığına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık ve Güm
rük ve Tekel Bakanlarından sorusu ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. (7/1293) 
(*> 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularanın Sayın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık ©akanı ile Gümrük ve Tekel (Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile arz 
ederim. 

Antalya 
İhsan Ataöv 

1. — Elmalı ilçesi arazisi 'tütün elcimi için müsait 
midir? 

2. — 'Elmalı 'köylüleri tütün ekimi için müracaat 
etmişler midir? Etmişler ise ne muamele görmüştür, 
etmemişler ise baikanlıiklarca konu üzerine gitmede 
fayda mütalaa edilmekte midir? 

3. — Tütün çeşitlerinden Elmalı'nın verimli top
raklarından 'istihsal için bir deneme yapmayı düşünü
yor musunuz? 

4. — Fethiye'de ekilmekte olan tütünün Kaş - Kal-
kan'ın ova köylerinde ekilmesi veya deneme yapılma
sı hususunda ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel 1 7 . 8 . 1976 

Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe 

Hey'eti 'Reisliği 
Sayı : 04-1-6922 

Konu : Yazılı soru önergesi tık. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi -: 6 . 7 . 1976 günlü ve 7/1293-4513/35354 sa
yılı yazıları. 

Antalya Mlilietvekili İhsan Ataöv'ün tütün eklimi 
mevzuunda yönelttikleri yazılı soru önergesinin cevabı 
üç nüsha olarak ilişikte 'sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel ©akanı 

(*) Bu soru önergesiyle ilgili Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanının cevabı 27 . 7 .1976 tarihli 129 
ncu Birleşim Tutanak Dergisinde yayınlanmıştır. 

Ankara Milletvekili İhsan Ataöv'ün tütün ekimi 
mevzuunda yönelttiği yazılı soru önergesinin 

cevabıdır. 
Antalya ili Elmalı ilçesinde bugüne kadar tütün 

ekim denemeleri yapılmamıştır. 
Ancak, Antalya ilinin Akseki, Gazipaşa, Kaş, Kor

kuteli, Serik, Alanya ilçeleri ile Aksu ve Döşemealtı 
bucaklarında muhtelif yıllarda yapılan tütün ekim de
nemelerinden ve Tekel Genel Müdürlüğü enstitülerin- -
cc yürütülen Burley tütünleri adaptasyon denemelerin
den müspet sonuç alınmaması nedeniyle anılan ilin 
tütün tarımına elverişli 'olmadığı kanaatine vari'Imışttır. 

Bununla beraber Elmalı 'ilçesinde tütün ©kim de
nemesi yaptırılmasında kanunî (bir sakınca bulunma
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. -
Onhari Öztrak 

Gümrük ve Tekel (Bakanı 

15. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyonkarahisar - Dazkırı - Çevlik köyünün 
elektrik, içme suyu ve okul ihtiyacına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Köy İşleri Bakanı 
Vefa Poyraz'ın yazılı cevabı. (7/1295) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan Süleyman De

mirdi tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyle rica ederim. 30 . 6 . 1976 

Afyonkarahisar 
Süleyman Mutlu 

Afyonkarahisar Dazkırı ilçesi Çevlik köyünün as
garî ihtiyacı olan elektrik, içme suyu, okulu ve yolu 
1950 yılından beri hiç ele alınmamıştır. Bu nedenle : 

1. — Elektrik ve içmesuyu ne zaman ele alınacak
tır? 

2. — 1940 yılından kalan okuldan başka yeni ıb'ir 
okul yapımı düşünülmekte midir? 

T. C, 
Köy İşleri Bakanlığı 26 . 8 . 1976 

Tetkik ve Plan. Köord. 
Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 06-04/047 
Konu : Yazılı soru önergesi h'k. 
'Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen. Sek. Kanun. Müd. 6 . 7 . 1976 gün ve 
7/1295-4524-35416 sayılı yazınız. 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Muıtlu'nun 
Sayın Ba^balkanımıza yönelttiği 30 . 6 . 1976 tarihli 
yazılı sora önergesine kendileri adına Bakanlığımca 
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cevap verilmesi tensip buyurulduğundan, 'bu konuda iis-
teniilen bilgiler ilişikte sunulmuştur. 

Biligilerinlize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy işleri Balkanı 

Afyonkaraihisar Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu' 
nun yazılı soru önerge cevabı 

1. — Af yonkara'hisar ili Dazkırı ilçesine bağlı Te-
peköy (ÇeVliik) köyünün 'halen 4 km. tulünde stabilize 
'kaplamalı ve daimî balkım altında bulunan yolu mev
cut olup, bu yolun 1976 yılı bakımı işi Haziran ayın
da tamamlanmış bulunmaktadır. 

Aynı 'köyün içme suyu işine ait proje ise, 1974 büt
çe yılında tanzim edilmiş ve keşif bedeli 150 000.-
TL, olan proje uyarınca .köye Çaypınar menbamdan 
terfili sistemle içme suyu getirilmesi öngöriilmüştür. 

Bilâhara 'köylülerin vaki müracaatı ve mevcut pro
jenin yeniden ele alınmasının istenmesi üzerine; 
1.7.1976 gün ve A-2315 sayılı yazımızla projenin re-
vize edilmesi hususunda bölgesine talimat yazılmış
tır. • ' ' 

Projenin revizesini müteakip mezkûr köyün İçme 
suyu işi vilâyet veya Bölge Müdürlüğünce önümüz
deki yıllarda yapım programına teklif edildiği takdir
de mevcut bütçe imkânlarımıza göre Iköyün içme su
yu işinin programa girmesi sağlanacaktır. 

Söz konusu edilen ıköyün elektrik işi 1976 yılı 
programlarında yer almamaktadır. 

2. — Millî Eğittim Bakanlığından sağlanan bilgi
lerden, Afyonkarahisar - Dazkırı ilçesi Çevlik köyü
ne yeni bir ilkokul yapımının 1976 yılı yatırım prog
ramında bulunmadığı anlaşılmıştır. 

16. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mut-
lu'nun, Afyonkarahisar - Bolvadin ilçesinde kurulma
sı kabul edilen Alkaloid Fabrikasına ilişkin sorusu ve 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut ÖzaV 
in yazdı cevabı. (7/1296) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından yazılı Olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyle rica ederim. 30 . 6 . 1976 

Afyonkarahisar 
Süleyman Multlu 

Afyonkarahisar ili Bolvadin hudutları içinde kuru
lacağını daha evvelice bir yazılı soru nedeniyle bildir
miş olduğunuz Alkaloid Fabrikası için bazı hususların 
aydınlatılması gerekmektedir. Bu nedenle : 

1. — Yapılacağı bildirilen fabrika Bolvadin'in han
gi kesimine kurulacaktır? 

2. — Bu fabrikanın kurulmaması için dış devletler
den bilhassa Amerika'nın hükümetiniz üzerinde baskı 
yaptığı doğru mudur? 

3. — Bu fabrikanın kurulması için yer seçiminde 
daha evvelce hazırlandığı bildirilen Bakanlık ve Top
rak Mahsulleri Ofisinin 'hazırlamış olduğu bir rapor
dan bahsedilmektedir. Bu rapor nerededir ne olmuş
tur? 

4. — Fabrikanın yer seçiminde dikkate alınan ra
poru hazırlayan TÜMAŞ'm yeniden rapor hazırla
masının sebebi nedir? 

5. — TÜMAŞ'ın ortakları kimlerdir ve yüzde kaç 
hisse ile ortaktırlar? 

6. — Bakanlığınızla ilgili olarak şimdiye kadar 
«1973 - 1976 yılları» arasında TÜMAŞ şirketine han
gi kesimlerde kaç adet rapor hazn-lattınız ve kaç İira 
ödediniz? 

T. C. 
Gıda -- Tarım ve 1 2 . 8 . 1976 

Hayvancılık Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1023 
Konu : Sayın Süleyman Mutlu'nun yazılı 
soru önergesi. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1. — 6 . 7 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlü
ğü 7/1296-4525/35417 sayılı, 

2. — 4 . 8 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 
7/1296-4525/35417 sayılı yazılarınız. 

Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Süleyman Mut
lu tarafından, Afyonkarahisar - Bolvadin ilçesinde ku
rulmakta olan Alkaloid Fabrikasına ilişkin olarak, Ba
kanlığımıza yöneltilen yazılı soru önergesi cevabının 
iki nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygıla
rımla arz ederim. 

Korkut özai 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 
Afyonkarahisar MiUetvekili Saym Süleyman Mutlu' 
nun Alkaloid Fabrikasına ilişkin yazılı soru öner

gesinin; maddeler sırasına göre; cevabı, 
1. Fabrika Bolvadin'in Kızıİhüyük mevkiinde ku

rulacaktır. 
2. Fabrikanın kurulmamasmdan ziyade dana kü

çük kapasitede kurulması hususunda bazı dış çevrele
rin telkinleri olmuştur. Ancak bunlar dikkate aünma-
mıştır. 

— 595 — 
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3. Söz konusu rapordan daha sonra yapılan ça
lışmalar için istifade edilmiştir. 

4. Yeni bık rapor hazırlanması fabrika yerinin da
ha rasyonel ve memlöket menfaatlerine en uygun 'bir 
şekilde tespit edilmesi ihtiyacından doğmuştur. 

5. TÜM AŞ firmasına TPAO % 19, T. Azot Sa
nayii A. Ş. ı% 15, T. Söker Fabrikaları A. Ş. % 15, 
Şeker Sigorta A. Ş. % 11 ve bir Danimarka Şirketi 
olan Haldor Topsoe AS % 40 ile ortaktı^ 

6. Bakanlığtnııza bağlı kuruluşlarca şimdiye kadar 
TÜMAŞ Firmasına «Afyonikaralhisar Allkaloidleri 
Fabrikası Yer Seçimi Etüdü» ile «Doğu Anadolu En
tegre Kırsal Gelişme Projesi» hazırlatılmıştır. Bunlar
dan birincisinin bedeli 60 000 TL. ikincisinin bedeli 
750 000 TL.'dır. 

17. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Trafik 
kazalarının önlenmesinde ve şoför ehliyeti verilmesin
de alınacak yasal tedbirlere ilişkin Başbakandan so
rusu ve Başbakan adına içişleri Bakanı Oguzhan Asil-
türk'ün yazılı cevabı. (7/1297) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 29 . 6 .1976 
Aydın 

M. Şükrü Koç 

Karayollarında trafiğin her geçen gün giderek yo
ğunlaşması Marşlısında, gerekli güvenlik tedbirlerinin 
yeterince alınmamasından, 'binlerce yurttaşımız hayat
larını (kaybetmekte, salkalt kalmakta, aynı zamanda, mil
yarlarca liralık maddî zarar meydana gel!mektedh\ 

1. — Ulusal bir felâket 'haline gelen karayolları 
kazalarını önlemede gerekli yasal ve idarî tedbirler 
hükümetinizce yeterli görülıme'kte midir? 

2. — Trafik kazalarının başlıca nedenlerinden bi
risi, sürücülerin ya ehliyetsiz ya da ehil olmadan eh
liyet edinme olanağı 'bulması sayılabilir. Bu 'konuda 
hükümetçe herhangi 'bir önlem düşünülmekte midir? 

3. — İllerde kurulan trafik 'komisyonlarınca, bir 
Çok ikisinin sınava katılmadan, amatör ehliyet için 
5 000 TL, profesyonel ve ağır araç için de 10 000 Tl. 
ödeyerek ehliyetname aldıkları gerçeği karşısında ne 
gibi önleyici çareler öngörülmektedir? 

4. — 'Ehliyetname sınavı yerine her ilde, Milî Eği
tim Bakanlığı ve Karayolları ille Emniyet Genel Mü
dürlüklerinin işbirliği ile «Sürücü Okulları» açılması 
bu okulları bitirenlere okulca yapılacak sınavlar so

numda ehliyetname verilmesi konusunda Hükümetiniz
ce ne düşünülmektedir? 

5. — Trafik kazalarını önleme yönünden, daha sı
kı yasal hükümlere ihtiyaç olduğu kanısında mısınız? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 19 . 8 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire ': Trafik Uygulama 

Sulbe : Şehiriçi 
Dosya ı: 62282/80 

178580 
Konu : Soru önergesi tok. 

Millet Medlisi Başkanlığına 
İlgi : 9 . 8 . 1976 gün ve Başbakanlık Kanunlar 

Da. Bşk. 106-44/09470 sayılı yazıya, 
Aydın Milletvekili Sayın İM. Şükrü Koç tarafın

dan hazırlanan ve Sayın Başbakanımız tarafından ce-
vaplandırrlması istenilen trafik güvenlik tedbirlerinin 
yeterince alınıp alınmadığı, kazaların önlenmesinde ne 
gibi kanunî ve idarî (tedbirler düşünüldüğü, ehil olma
yanların ve imtihana kaltılmadan 'bir çok kişinin para 
karşılığında 'ehliyetname aldığı, şoför ve sürücü okul
ları açılması hakkında ne düşünüldüğü hususlarındaki 
yazıli soru önergesi incelenmiş, bu konudaki (bilgi ve 
görüşlerimiz aşağıya çıkarılmıştır. 

1. — Trafik; şoför ve sürücüsü, yayası, altyapı 
tesisleri, aracı ve kontrol görevlileri ile bir 'bütündür. 

Bu beş unsurdan birisi kontrol ve murakabe ile 
görevli olan trafik zabıtasıdır. 

Trafik zabıtası, bu görevini ifa ederken gayesi, ka
zaları önlemek, asgarî hadde indirmek ve emniyetli 
bir trafik düzenini temin etmektir. 

Altyapı tesisleri yoksa veya eksikse, şoför, sürü
cü ve yayalar kurallara uymayı itiyat haline getirme-
mişse ve genellikle kurallara uymuyorsa trafik poli
sinin görevi son derece ağırlaşmış demektir. 

Bu konuda idarî yönden daha ıtesirli ve verimli 
bir hizmet ifası için her çeşit tedbire 'başvurulmakta, 
özelikle polisin eğiimine önem verilmektedir, ölüm
le sonuçlanan feci kazaların başlıca sebebi sür'at kai
delerine uyulmamasıdır. Trafik 'kesafetinin çok oldu
ğu yollarda radarla yapılan hız kontrolları arttırıl
mıştır. 

Kanunî yönden âcil've 'müessir tedbirler ve müey
yideleri getirmek üzere Bakanlığımızca, 6085 sayılı 
Karayolları Trafik Kanununa bazı maddeler ekle
yen ve bazı maddelerini değiştiren bir tasarı hazır
lanmış, Meclislere şevki temin edilmiştir. 
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Bu tasarı ile, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Şoför 
Okulları (yanında, bilhassa kontrol ve murakabemin 
müessiriyeltini sağlayacak merkezî sicil sistemi kurul-
malklta, para cezaları artırılmakta, plakaya ceza yaz
ma imkânı tanınmakta ve ehliyetnamelerin geçici ola
rak geri alınması hususunda idareye yetki verilmekte
dir, 

2., 3. — Ehil olmadan veya imtihana 'katılmadan 
para karşılığı ehliyetname alındığı yolunda Bakanlığı
mıza da çeşitli şikâyet ve ihbarlar vaki olmuştur. 

Malumları olduğu üzere ehliyetname imtihanları 
Bayındırlık Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobil
ciler Federasyonu ile Bakanlığımız temsilcilerinden 
meydana gelen üç 'kişilik bir komisyon tarafından ya
pılmaktadır. Ne yazık ki bu konudaki 'bütün iddia ve 
isnatlar trafik polisine tevcih edilmektedir. 

Şikâyet ve ihbarlar Bakanlık ve 'polis müfettişleri 
marifetiyle mahallinde inceletitirilmekte, bu nevi isnat
ların genellikle asılsız olduğu veya Ibirer iddiadan iba
ret 'kaldığı tespit 'edilmektedir. 

Bu konudaki dedikodulara ihbar ve isnatlara son 
vermek ve polisimizi münhasıran kontrol ve muraka-
tbe hizmetlerinde çalıştırılmasını temin maksadıyle 
Meclislere sevkedil'en tasanda, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı şoför •okullarının açılması için hüküm vaz-
edil'mdş'tür. 

4. — Şoför ve sürücü ehliyetnamesi almak isteyen
ler şoför okullarına başvuracak, belli bir süre görece
ği eğitimi müteakip ehliyetname almaya hak kazana
caklardır. 

5. — Trafik kazalarını önleme hususunda daha 
sıkı kanunî tedbirler şarttır. 

1953 yılındaki ekonomik şartlara göre tespit edilen 
trafik para cezalarının bugünkü şartlar (içlinde mües-
siriyetini kaybettiği herkesçe kabul edilmektedir. 

Mer'i mevzuata göre hâkim kararı olmadıkça bazı 
muameleler dışında hiçbir şoför ve sürücünün ehliyet
namesi idarece elinden alınmamaktadır, 

Yeni tasarıda idareye bu yetki verilmekte, ayrıca 
polise plâkaya ceza yazma imkânı tanınmaktadır. 

Bütün bunlar, kontrol ve murakabe hizmetlerinin 
yürütülmesinde şart ve gerekli olan müeyyidelerdir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asltürk 

içişleri Bakanı 

18. — Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen'in, 
Yargıtay Başsavcısına ve yayınladığı genelgeye ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Adalet Ba
kanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1299) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygı
larımla rica ederim. 

Manisa Milletvekili 
Gündüz Sevilgen 

Son günlerde basınımızda; - Yargıtay Başsavcısı
nın C. Savcılıklarına genelge gönderdiği - Başsavcısı
nın Nur kitaplarında suç ibulunduğunu bildirdiği - Baş
savcının Mahkeme hükümlerine saygı duymaya çağı
rıldığı - yolunda haberler yayınlanmakta ve Başsav
cının böyle bildiri neşretmesinin Kanunen mümkün 
bulunup bulunmadığı hakkında da makaleler yayın
lanıp,, tartışmalar yapılmaktadır. 

Mevzuun tenevvür edebilmesi için; 

1. Basında ifade edildiği gibi, sayın başsavcı bir 
genelge veya bildiri yayınlamış mıdır? 

2. Eğer böyle bir bildiri veya genelge yayınlan-
mışsa, sebep ve mahiyeti ile gerekçesi nedir? 

3. Sayın Başsavcı, daha önce de, Bankaların so
yulduğu, dinamitli ve bomlbalı saldırı hareketlerinin 
kesafet kespettiği, direniş ve işgallerle çalışma ve öğ
retim hürriyetlerinin ortadan kaldırıldığı zamanlarda 
da bu ve buna benzer genelgeler yapmış mıdır? 

4. 'Sayın Başsavcı, komünizm ve bölücülük pro
pagandaları ile ilgili olarak da, bir genelge yayınla
mayı veya C. Savcılarına bilgi vermeyi düşünmekte 
midir? 

5. 'Bir fiilin suç olup olmadığını veya hangi hal
lerde suç olacağını ve temas ettiği kanun ve madde
lerini, hukuk devletinde hangi merciler tayin etmek
tedir? 

6. Cumhuriyet Başsavcısının görev ve yetkileri 
nelerdir? Başsavcının savcılar üzerinde doğrudan mu
rakabesi var mıdır? Bakanlığı haberi olmadan savcı
lara tamim gönderebilir mi? 
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T. C. 
Adalet Bakanlığı 23 . 8 . 1976 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 36631 

Konu : Manisa Milletvekili Gündüz 
Ssvilgen'in soru önergesinin cevap-
landırıldığı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa yazılan Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 1 2 . 7 . 1976 gün ve 
7/1299-4541/35582 sayılı yazılarına. 

•Manisa Milletvekili Sayın Gündüz Sevilgen tara
fından Sayın Başbakan'a yöneltilmiş bulunan ve 
Başbakanlığın 16 . 7 . 1976 gün ve 106-103/09655 
sayılı yazılarıyle Sayın Başbakan adına tarafımızdan 
cevaplandırılması tensip buyrulan, yazılı soru önerge
sinin cevaibı aşağıda arz olunmuştur. 

Sayın soru sahibi önergesinde; Yargıtay Cumhuri
yet Başsavcısının, Cumhuriyet savcılıklarına genelge 
gönderdiği, nur kitaplarında suç bulunduğunu bildir
diği ve 'kendisinin mahkeme hükümlerine saygı duy
maya çağrıldığına dair basında çıkan haber ve tartış
malara atıfta bulunularak, Yargıtay Cumhuriyet Baş
savcısının, bir genelge veya bildiri yayumlarnış bulu
nup bulunmadığı ve yayınlamış ise, Cumhuriyet Baş
savcısının, Komünizm ve bölücülük gibi suç teşkil 
eden öteki olaylarla ilgili olarak da bildiri yayınlama
yı düşünüp düşünmediği, hukuk devletinde fiilin suç 
olup olmayacağının hangi mercii lerce tayin edileceği 
ve Cumhuriyet Başsavcısının görev ve yetkileriyle 
Savcılar üzerinde doğrudan murakabesi olup olmadığı 
ve Bakanlığın haberi olmadan savcılara tamim gön
derip göndermeyeceği hususlarında bilgi talep etmek
tedir. 

Önergenin cevaplandırılabilmesini teminen, keyfi
yet Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmuş ve alınan 
cevabî yazı münderecatından, filhakika bütün Ağır 
Ceza C. Savcılıklarına ve Devlet Güvenlik Mahke
mesi Cumhuriyet Savcılıklarına tamim mahiyetinde 
bir genel yazı gönderildiği anlaşılmıştır. 

Cumhuriyet Başsavcılığının mezkûr yazısında ve 
buna ekli olarak celbolunup, bir sureti ilişikte tak
dim kılınan tamim münderecatmda, İçişleri Bakanlı
ğınca yapılan ve 31 risale ve kitap hakkında herhan
gi bir işlem yapılmamasına mütedair olan bir tamim
den dolayı, bazı mahal C. Savcılıklarının tereddüt iz
har ettiklerinden bahisle, böyle bir genel yazı gön
derilmesine gerek görüldüğünün ifade olunduğu mü-
şahade edilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığı yukarıda temas edilen 
cevabî tezkeresinde, önergenin 3 ve 4 ncü maddele
riyle ilgili olarak, komünizm ve bölücülük propa
gandalarını ifade eden risale, kitap vesair neşriyatın 
bulundurulması, satılması, okutturulması ve propa
gandasının yapılmasının suç teşkil etmediğine ve bun
lar hakkında hiçbir işlem yapılmaması gerekeceğine 
dair hiçbir resmî makamdan Valiliklere veya adlî 
takibat yapmakla mükellef mercilere tamim yapılma
dığı için, Cumhuriyet Savcılıklarınca tereddüte dü
şürmediğini ve bu sebeplerle de Savcılara bir yazı 
yazılmadığı bildirilmiştir. 

Cumhuriyet Başsavcılığının tamiminde ve Bakan
lığımıza gönderdiği cevabî yazıda temas olunan İçiş
leri Bakanlığının Valiliklere gönderdiği yazının ma
hiyeti itibariyle; mahkemelerce toplattırılmasına ve 
müsaderesine karar verilmiş olan basılı eserlerin, tat
bikatta kolaylığı temin etmek maksadıyle bir kitap 
halinde neşrolunup Valiliklere gönderildiği, ancak 
dağıtımından sonra tespit edilen bazı hatalardan do
layı geri istenen ve «Adlî Mercilerce toplattırılması
na karar verilen basılı eserler» ismini taşıyan kitapta 
adlan geçen ve tedbir niteliğinde toplatma kararları
na konu olan bazı eserler hakkında, mahkemelerce 
bilâhara verilmiş beraat, iade ve toplatmanın kaldı
rılmasına dair kararlar bulunması bakımından, Ana
yasaya ve kanunlara aykırı uygulamaya mahal bıra
kılmaması maksadıyle tamime dercedilen 31 basılı 
eser hakkındaki tereddütün giderilmesi için bilgi ve
rilerek, bu eserler hakkında herhangi bir işlem yapıl
mayacağının Valiliklere duyurulduğu anlaşılmıştır. 

Sayın soru sahibi önergelerinde ayrıca, bir fiilin 
suç olup olmadığını ve hangi hallerde suç teşkil ede
ceğini, hukuk Devletinde hangi mercilerin tayin ve 
tespit ettiğini de sormaktadırlar. Malumları bulundu
ğu üzere ihbar veya herhangi bir suretle bir suçun 
işlendiği zehabım verecek bir hale muttali olur ol
maz hemen işin hakikatini araştırmak ve amme da
vasını açmak vazifesini kanunlarımız doğrudan doğ
ruya Cumhuriyet Savcılarına vermiştir. Öte yandan 
suç ve suçluluk hallerinin kesin olarak tespiti de ba
ğımsız Yargı Organlarına ait bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, görevleri genel olarak, Yargıtay 
Kanununda, Siyasî Partiler Kanununda ve CM.U.K. 
nunda açıkça belli edilmiş olan ve Hâkimler Kanu
nunun 85 nci maddesi hükmüne tevfikan, münhası
ran dairesi muavinleri üzerinde nezaret ve muraka
be hakkı bulunan Cumhuriyet Başsavcısının, içişleri 
Bakanlığınca yapılan bir tamimle ilgili olarak ve ba-
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i\ mahal Cumhuriyet Savcılarının tereddüt izhar et
tiklerinden bahisle, Anayasanın 137 nci maddesi ge
reğince, idarî görevleri yönünden Adalet Bakanlığı
na bağlı bulunan Cumhuriyet Savcılıklarına tamim 
göndermesi de muvafık görülmemiş ve badema, Cum
huriyet Savcılıklarına duyurulması gereken mevzular
da, cari tatbikat ve teamül de nazara alınarak, key
fiyetin Bakanlığımıza bildirilmesi lüzumu, Cumhu
riyet Başsavcılığından talep olunmuştur. 

Keyfiyetin Sayın soru sahibine bildirilmesine de
lâlet buyrulmasını saygılarımla arz ederim. 

îsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

T. C. 
Yargıtay C. Başsavcılığına 25 . 6 . 1976 

Sayı : 1613 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20 . 9 . 1965 ta

rihli, 1/234-313 sayılı kararında • Nurculuğun kurucu
su Saidi Nursi'nin faaliyetlerinde memleketin bütün
lüğünü bozmaya matuf amaç ve gaye takibettiği, 
Türk Devletinin bağımsızlığını tenkis ve birliğini boz
ma yolunda hareketlerde bulunduğu ve risalelerinde 
Türkiye Cumhuriyetinin tamamen şeriat esaslarına 
ve İslâmın siyasî prensiplerine göre teşekkül etmesi 
gerektiğini, hilâfet ve saltanatın geri getirilmesi lâ
zım geldiğini, devrim kanunlarının geçici olduğunu, 
Kur'an dışında bir Anayasaya ihtiyaç olmadığını, is
lâmlığın düsturlarına uymayan devrimlerin meşru bu
lunmadığını ileri sürmüş olması nedeniyle, T.C.K. 
nun 163 ncü maddesi hükümlerini ihlâl edici nitelik
te olduğu gibi bu risaleleri yazıp, çoğaltarak halka 
dağıtmanın da 163 ncü maddeye aykırı bir suç teşkil 
ettiği açıkça belirtilmiştir. 

Yargıtay Dokuzuncu Ceza Dairesinin 1 8 . 5 . 1976 
tarihli ve 12/24 sayılı ilâmında da Saidi Nursi'nin 
nurculuk tarikatını, toplum hayatında uygulanan Ka
nunlarda şer'i hükümleri hâkim kılmak ve Atatürk 
Devrimlerinin islâm dinî ile uyuşamayacağı fikrini 
kabul ettirmek için kurduğu ve bu fikirlerinin Nur 
Külliyatı adı altında yayınlanan kitap ve risalelerde 
açıklandığına işaret edilerek bu kitap ve risalelerin 
başkalarına okunması, okutturulması ve dinlettiril-
mesinin T.C.K. nun 163 ncü maddesine aykırı düşen 
suç niteliğinde sayıldığına karar verilmiştir. Birinci ve 
Sekizinci Ceza Dairelerinin kararları da aynı yönde 
olup bu kararların uygulamada yerleşmiş ve geçer
liliklerini de koruduğuna bilgilerinizi rica ederim. 

Cumhuriyet Başsavcısı 
Kâzım Akdoğan 

19. — Bingöl Milletvekili H. Celâlettin Ezmari 
in, Kiğı - Yedisu yolunun yapımına ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'm yazılı cevabı. 
(7/1300) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâletleri
nizi saygılarımla arz ederim. 

Bingöl Milletvekili 
Hasan Celâlettin Ezman 

20 000 nüfusun ihtiyacını karşılayan Kiğı - Yedi
su yolunun standart hale getirilmesi için 1974 sene
sinde deprem fonundan 29 000 000 lira ayrılmış ve 
iki bakanlık arasında imzalanan protokole göre bu 
yolun 1975 - 1976 seneleri içinde ikmali kararlaştı
rılmıştır. 

Maalesef 1975 yılında bir faaliyet gösterilmedi. 
Bu sene de bu güne kadar bir yapım ve inşa faaliye
ti mevcut değildir. Senelerden beri ilkbahar ve yaz 
aylarında açık bulundurulan yol bu sene tam sekiz 
ay kapalı kaldı. Yani ihmal ve ilgisizlik geçmiş sene
lerden fazla oldu. 

a) 1976 çalışması ve yolun açık tutulması için 
alınacak tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . 8 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 2670 

Konu : Bingöl Milletvekili 1-1. 
Celâlettin Ezman'ın yazılı so
rusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 7 . 1976 gün ve 7/1300-4543/35618 sa

yılı yazınız. 
Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ezman'ın, 

Kiğı - Yedisu yolunun yapımına ilişkin yazılı soru 
önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır." 

Kiğı - Yedisu yolu 1976 Çalışma Programına 
«Deprem Yolları» meyanında alınmış ve program 
gereğince 1978 yılında bitirilmesi öngörülmüştür. 

Halen sanat yapılan ve toprak işleri emanet ola
rak yapılmaktadır. Yapım şartları elverdiği takdirde, 
mevsim sonuna kadar sanat yapıları tamamlanacak 
ve buna paralel olarak toprak işleri de yürütülecek
tir. 

Söz konusu yolun 1976 iş mevsimi sonuna kadar 
bitirilmesine imkân görülememektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 
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20. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, İstanbul 
Barosuna kayıtlı bir avukata polis tarafından işken
ce edildiği iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1301) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasında aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 5 . 7 . 1976 

Soru 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

İstanbul Barosu Avukatlarından Bozkurt Nuhoğ-
lu, 29 . 6 . 1976 günü polis tarafından öldürülen Ök-
keş Karağit'in morgda bulunan cesedini, sahip ve 
müvekkilleriyle birlikte almak istemiştir. İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığından yetkili kılınmışlardır. Morg
da görevli polis yasa gereği cesedi Avukat ve mü
vekkillerine teslim etmesi gerekirken, teslim etme
miş ve görev yapan Avukatla birlikte diğer yakınla
rını da gözaltına almıştır. Avukat Bozkurt Nuhoğlu 
altı saati aşkın bir süre gözaltında tutulmuş ve en 
çirkin hakaretlere ve işkenceye tabi tutulmuştur. Avu
kata bundan böyle polise karşı dava almaması teh
didinde bulunulmuştur. 

1. Avukat hakkında bir suç isnadı halinde ha
zırlık soruşturmasının bizzat Cumhuriyet Savcıların
ca yapılması gerekli iken, hangi görevli - görevsizler 
Karakola götürerek gözaltına almışlar ve soruştur
ma yapmışlardır? Avukata hakaret ve işkencede bu
lunanlar kimlerdir, ve bunlar hakkında idarî ve adlî 
soruşturma açılmış mıdır? 

2. Gerek savunma hakkına yönelik ve gerekse 
salt gözaltındaki bir insana karşı, insanlık dışı teca
vüzlerin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüyor
sunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 10 , 8 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube : Top. Ol. (B) 
Konu : Ali Sanlı'nın önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 7 . 1976 gün ve 7/1301/4544/35619 sa

yılı yazıları. 
Burdur Milletvekili Sayın Ali Sanlı tarafından 

Bakanlığımıza yöneltilen, İstanbul Barosu'na kayıtlı 
bir avukata polis tarafından işkence yapıldığına iliş

kin, 5 . 7 . 1976 günlü yazılı soru önergesinde öne 
sürülen hususlar incelenmiş, cevabımız aşağıda mad
deler halinde sunulmuştur. 

1. 28 . 6 . 1976 günü İstanbul Yeni Levent Lise
si önünde güvenlik kuvvetleri ile yaptığı silâhlı çatış
ma sonucunda ölen Ökkeş Bahri Karayiğit'in 
29 . 6 . 1976 günü Morg müdürlüğünde bulunan ce
nazesinin sahibine tesliminden önce 500'ü aşkın bir 
topluluğun Morg müdürlüğü önünde toplandığı gö
rülmüştür. Söz konusu topluluk ellerinde taşıdıkları 
pankart ve dövizleri teşhir etmişler ve hep bir ağız
dan «Katil İktidar, Katil Polis, Kahrolsun Faşizm, 
Halklara Özgürlük, İnan - Ulaş Kurtuluşa Kadar 
Savaş» sloganlarını tekrarlamışlardır. Güvenlik kuv
vetlerinin kendilerine yaptığı kanunî ihtara uymayan 
topluluk yine aynı sloganlarla 171 sayılı Yasa'ya ay
kırı olarak Sirkeci istikâmetine doğru yürüyüşe geç
mişlerdir. Emniyet kuvvetlerinin topluluğu dağıtmak 
üzere harekete geçip yanlarına yaklaştığı sırada top
luluk içerisinden bir kısım kişiler zabıtaya karşı si
lâhla ateş etmişlerdir. Açılan ateş sonucunda güven
lik kuvvetlerinden iki kişi hafif surette yaralanmış
tır. 

Olayın sanıkları olduğu tespit edilen 47 kişi zabı
taca yakalanarak sorguları alınmak üzere Birinci Şu
be Müdürlüğüne sevk edilmişlerdir. Sanıkların ifade
sinin alınması sırasında, sanıklardan Bozkurt Nuhoğ
lu'nun istanbul Barosu Avukatlarından olduğunun 
anlaşılması üzerine durum İstanbul Nöbetçi C. Sav
cısına bildirilmiş, alınan talimat üzerine adı geçenin 
ifadesi tespit edilerek ikâmete rapten serbest bırakıl
mıştır. Avukat Bozkurt Nuhoğlu'nun, topluluğu olay 
çıkarmaya tahrik ve teşvik ettiği ve yukarıda belirtilen 
sloganları bağırdığı görüldüğünden Toplum Polisleri 
tarafından yakalanmıştır. Adı geçen ifadesinde, po
lis tarafından dövüldüğü veya işkence edildiği yolun
da bir beyanda bulunmamıştır. 

Önergede belirtildiği gibi, cenazeyi polisin, Avu
kat ve müvekkillerine teslim etmediği ve maktulün 
yakınlarım gözaltına aldığı yolundaki iddiaların varit 
olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca adı geçen Avukata, 
bundan böyle polise karşı dava almaması tehdidinde 
bulunulmamıştır. 

Avukat Bozkurt Nuhoğlu ile diğer sanıklara iş
kence yapıldığı yolunda bazı gazetelerde çıkan ha
berler ile bazı kuruluşlarca Bakanlığımıza yapılan 
müracaatlar üzerine, sanıklara hakaret ve işkencede 
bulunulması iddiası ile ilgili olarak görevliler hak
kında açılan soruşturma sürdürülmektedir. 
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2. Güvenlik kuvvetleri mensuplarının görevleri
ni kanunlara uygun şekilde yapmaları hususuna son 
derece itina gösterilmekte, bu konuda ilgililer devam
lı surette uyarılmaktadır. Bu hususta Bakanlığımızca 
teşkilâta müteaddid genelgeler gönderilmiştir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

21. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'4n, bazı 
Kamu İktisadî Teşebbüslerinin 30 Haziran 1976 tarihi 
itibariyle ithal işlemlerine ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı ce
vabı. (7/1305) 

Sayın Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların cevaplarının Sanayi Bakanlı

ğından (yazılı) sağlanarak tarafıma bildirilmesi hu
susunda, araeılğımızı saygılarımla rica ederim. 

İzmir Milletvekili 
Kemal Önder 

1. Demir Çelik Genel M d. lüğü 
Sümenbanık Genel !Md. lüğü 

Makine Kimya Genel Md. lüğü 
malları, araç ve gereçler ile ya da yarım mamul mal
lar (PET - KÎ M'in 'ithal edeceği plâstik hammaddeleri 
gibi) iiçin; 

a) Ödenek sağlanması, 
b) Türk Parası sağlanması (Karşılıklarının sağ

lanması). 
c) Ticaret Bakanlığınca gerelkli müsaadenin sağ

lanması, 
d) Maliye Bakanlığınca döviz transfer müsaade

sinin verilmesli, bu müsaadenin Merkez Bankasına in-
tjkiali, 

e) Merkez Bankasınca akreditif 'açılması, 
f) Merkez Bankasınca Kuvertür'ün gönderilmesi 

işlemlerinlin; 
aa) Her işlemin başlangıç tarihi, 
bb) Her işlemin her aşamadan geçiş tarihli, 
cc) Her işlemin 30 Haziran 1976 tarihindeki son 

durumu itibariyle bildirilmesi, 
2. 'Buna göre; 
a) Maliye Bakanlığından Türk Parası karşılığı 

tahsisi beklenen dış ödemelerden henüz bu tahsis 
yapılamayanların, talep tarihi ve 30 Haziran 1976 
daki durumu, 

b) Maliye Bakanlığından Türık Parası tahsisi ta
lep edilmiş olup bu talep kabul edilmiş, gerekli tah
sis yapılmış dse ve fakat bundan sonraki aşama, yani 

— 601 

14 . 9 . 1976 O : 1 

Ticaret Bakanlığınca beklenen ithal müsaadesi alın-
miamış ise, 

aa) Tahsisin hangi tarihte talep edlMiği, 
bb) Tahsisin hangi tarihte kabul edildiği, 
c) Ticaret Bakanlığından yapılan müracaat so

nucu ithal müsaadesi alınmış, bu ithal müsaadesi Ma
liye Bakanlığına arz edilmiş ve buna 'istinaden döviz 
tranf er müsaadesi talep edilmiş (ise, 

aa) Türk Parasının hangi tarihte talep edildiği, 
bb) Türk Parasının hangi tarihte tahsis edildiği, 
cc) Ticaret Bakanlığınca ithal müsaadesinün han

gi tarihte verildiği, 
dd) Maliye Bakanlığına döviz transfer müsaade

si için hangi tarihte başvurulduğu, 
d) Maliye Bakanlığınca döviz transfer müsaadesi 

verilmüş ve bu talep Merkez Bankasına intikal etturl-
rniş ise, 

aa) Döviz transfer müsaadesinin hangi tarihte 
verildiği, 

bb) Bu müsaadenin hangi tarihte Merkez Ban
kasına intikal ettirildiği, 

e) Döviz müsaade talebi Merkez Banlkasına inti
kal etirilımiş ise hangi tarihte akreditif açıldığı (akre
ditif açılıp da kuvertürü gönderilenlerin - 30 Haziran 
1976 tarihi 'itibariyle - yazılmasına gerek yoktur.) 

3. Yukarıdaki bilgilerin 1000 dolar ve daha fazla 
işlemler için hazırlanması, 

4. T. C. Merkez Bankasının 30 Haziran 1976 
tarihi itibariyle döviz gelir ve gider tablosu.. 

5. Yukarıdaki biHgilerin aşağıdaki yazılı Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin halen Merkez Bankasınca 
transfer edilemeyen ve kuvertürü gönderilmeyen öde
meler için yazılması. 

T. C. 
Sanayi ve Telknölojıi Bakanlığı 

Sanayii Dairesi Reisliği 13 . 8 . 1976 
Dosya No. : 13/911 

Konu : îzmir Milletvekili Kemal Ön-
der'in soru önergesi Hık. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 7 . 1976 tarihli ve 7/1305/4532 - 35490 

sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Kemal Önder'in ilgide ka
yıtlı yazınz eküni teşMl eden çok şümullü ve daha 
ziyade Maliye Bakanlığını alâkadar eden ve Yüksük 
Murakabe Heyetince uzun 'bir araştırma sonunda an
cak ikmal edilebilecek soru önergesinin normal bir 
vâdede cevaplandırılması mümkün olamayacaktır. 
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Önerge sahibimin suallerimin Maliye Bakanlığınca 
daha İkolaylılkla cevaplandınlabileceğini arz ederim. 

AbduDkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

22. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, Mar
maris - Rodos arasında Türk bandıralı gemilerin se
fer yapmalarının sağlanmasına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşenin yazılı cevabı. (7/1308) 

Millet Meclisli Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Balkanı tarafından 

yazılı olaralk cevaplandırlımasına aracılığınızı saygıyle 
rica edenim. 7 . 7 . 1976 

Muğla Milletvekilli 
Ali Döğeırlii 

Soru : 
Kıbrıs ve Ege Kıta sahanlığı olaylarının Türk -

Yunan ilişkilerini gerginleştimeşinden sonra, Rodos, 
Manmaıtis arasındaki Yunan Bandıralı Gemlerin yap
tığı seferler Yunanlılar tarafımdan iptal edilmiştir. 
Bu iptal sonucu, ıifci yıldır Marmaris'e Rodos yolu ile 
gelen yabancı turist sayısında başlayan azalma, esnafı 
zor durumda foırakımıştır. Oysa, Yunanistan'a gelen 
yabancı turistler adalar yolu iile Marmaris'e gelebili
yor ve ülkemizin döviz girdisine katkıda bulunuyor
lardı. 

Ulaştırma Balkanlı ğ MIMI, Yunanlıların Türlk Turiz
mlini ve ekonıomııisilnli baltallaımalk amacıyle izlediği, bu 
tutumu (kırmak amacıyle, Ulaştırma Bakanlığı olarak, 
Marmaris, Rodos arasında Türk bandıralı gemilerle 
sefer yapılmasını sağlamayı düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü 
Dugm : U-l2/1-18/2988-23686 19 . 8 1976 

Konu : Marmaris - Rodos arası se
ferlerle ilgili soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : MıM'et Meclisi Başkanlığımın 15 . 7 . 1976 

gün ve 7/130-8 - 4557 - 35723 sayılı yazısı. 
Muğla MülelltVekili Sayın Ali Döğerli'nin Millet 

Meclisli Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan cevap
landırılmasını (istermiş bulunduğu yazılı soru önerge
sinde; 

«Kıbrıs ve Ege kıta sahanlığı olaylarınım Türik -
Yunan ilişkilerini gerginleştirmesinden sonra, Rodos, 
Marmaris arasındaıki Yunan bandıralı gemilerin yap-
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tığı seferler Yunanlılar tarafımdan iptal edilrmiştlJr. Bu 
iptal sonucu, ıM yıldır Marmaris'e Rodos yolu ile 
gelen yabancı turist sayısında 'başlayan azaltana, esnafı 
zor durumda bırakmıştır. Oysa,, Yunanistan'a gelen 
yabancı turistler adalar yolu ile Marmaris'e gelebili
yor ve ülkemiz döviz girdüsıine katlkıda bulunuyorlar-
di» denlilmelkte ve 

«Ulaştırma ©alkanlığınm, Yunanlıların Türk turiz
mimi ve ekonomisini baltalamak amacıyle izlediği bu 
tutumu kırmıaik amacıyle, Ulaştırma Bakanlığı olarak 
Marmaris, Rodos arasında Tünk bandıralı gemilerle 
sefer yapılmasını sağilamayı düşünüyor musunuz? 

Diye sorulmaktadır. 

Marmaris 'limanına genellikle Rodos adaşımdan ge
len turistlerdeıki azalma, Yunan bayraklı gemilerin 
Marmaris ille Rodos arasımda, yaptıkları seferleri ip
tal etmelerinden (ileri gelmektedir. 

Yunan limiam otoritelerinin, Türk Bayraklı yolcu 
motorlarının, Bge Denizindeki Yunan adalarına sefer 
yapmalarımı çeşitli gerekçelerle emgelemesi sonucu, 
Türk Bayraklı yolcu motorlarının Kuşadasından Si
sam Adasına, Bodrum'dan İstanlköy Adasına, Marma
ris ve Fethiye'den Rodos'a, Çeşme'den Saikız Adasına 
sefer yapmaları durmuştur. 

Bu durumun ülkemiz menfaatlerine uygun olma
yacağı görüşü file Bakanlığımızın ilgili makamlar nez-
dinde yaptığı ısrarlı girişimler sonucunda söz konusu 
seferler başlamıştır. Halen Marmaris - Rodos ara
sında Pazar günü hariç her gün yolcu motoru sefer
leri yapılımalk'üadır. 

Özel kesime ait yolcu motorlarımız yanında De
nizcilik Bankası TAO. Genel Müdürlüğüne ait tekne
lerle de bu seferlerin sıklaştırılması bugünkü gemi tip 
ve olanakları muvacehesinde imkânsız görülmektedir. 

Yunanlıların iptal ettikleri seferlerin Türk yol
cu gemileri tarafından yapılması bir hal çaresi ofa-
raik düşünülmüş lise de; Rodosla gelen turistlerin bü
yük kısmının bir sene evvelden yapılan anlaşmalarla 
Yunan turizm acentelerinin bağlısı durumunda bu
lunduklarının ve bu turistlerin Yunan acentderinıin 
elinden alınamayacağının anlaşılması üzerine, Marma
ris 'ile Rodos arasında yolcu germisi çalıştırılması 
konusunda herhangi bir teklifte bulunulmamıştır. 

Keyfiyeti billg ilerimize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Balkanı 
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23. — Muğla Milletvekili Ali Döğerli'nin, malî 
mesuliyet sigortası tarifelerinin bugünün koşullarına 
uygun olarak düzenlenmesine ilişkin sorusu ve İçiş
leri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/1309) 

Miltet Mıecüsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim. 

Saygılarımla. 
Muğla Milletvekili 

AH Döğerli 

Maddî 
TL. 

Traktörler 2 000 
Otomobiller 2 000 
Kamyonlar 2 000 
Otobüsler 2 000 

V. S. 
Halbuki, dış ülkelerde tazminatlar bizimkilerle 

kıyaslanmayacak ölçüde yüksektir. Batı Almanya'da 
medburî trafik sigortası üçüncü şahıslar için öngö
rülen asgarî tazminat tutarı 250 000 Alman Markı 
(1 750 OÛO TL. sı) Fransa'da 27.2.1958 tarihli yasanın 
11 nci maddesine göre mecburî .trafik sigortası en 
az 500 000 Fransız Frangı 1 750 000 TL. sı civarında, 
jjtalya^da 25 000 000 Liret, Hollanda'da 1 Temmuz 
1968 taınilhli yasaları gereği malî mesuliyet sigortası 
400 000 Filorin, İsveç'te 25 milyon Krondur. 

Ülkemizde arıtan trafik kazalarını da göz önüne 
alarak ve ülkemizin şartlarına göre malî mesuliyet 
sigortalarının ıgünün koşularına uıygun hale getiril
mesini düşünmekte misiniz? 

T. C. 
içişleri Bakanlığı 10.8.1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Trafik Uygulama 

Şube : Şehiriçi 
Dosya : 62282/80 

Kıonu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 15 . 7 . 1976 

gün ve Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğünün 
7/1309-4558-35724 sayılı yazıları. 

] Soru :> 

Karayolları Trafik Kanunun 52 nci maddesine 
j göre, araçların malî mesuliyet sigortaları Bakanlar 

Kurulu tarafından tespit edilmektedir. En son tes
pit 10 Mayıs 1962 tarihinde yapılmıştır. 

Bu tarife çok eski olduğu gilbi, aynı zamanda da 
gerçek ihtiyacı tazminatların düşük ve yetersiz oluşu 
nedeniyle karşılıyamamaktadır. 

j Örneğin Türkiye'de, 

Bedenî Bedenî Malî mesuiyet 
(Şalhıs başına) (Kaza başına) tarifesi 

TL. TL. TL. 

5 0QQ 115 000 90 000 
5 000 :15 000 115 000 
5 0QQ 20 000 250 
5 000 50 000 290 

Malî mesuliyet sigortasının günün şartlarına inti
bakı bakımından ne düşünüldüğünü mübeyyin, Muğ
la Milletvekili Sayın Ali Döğerli tarafından Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan yazılı soru önergesine 
dair cevalbımız aşağıda açıklanmıştır: 

Bilindiği üzere, 7397 sayılı Kanunla sigorta işlem
leri ile sigorta şirketlerinin denetimi görevi, Ticaret 
Bakanlığına verilmiş bulunmaktadır. 

Anılan Bakanlık ile yapılan yazışmalar sonucu 
alınan örneği ekli 29 . 7 . 1976 gün ve İçticaret Genel 
Müdürlüğü 21067 sayılı cevaibî yazısından «6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 51 nci madde
si uyarınca motorlu karayolu taşıtlarının zorunlu 
malî sorumluluk sigortası limitlerinin günün şartları
na uygun olarak yeniden tespit edilerek," aynı Kanu
nun 52 nci maddesine istinaden Bakanlar Kurulu ka
rarı alınmak üzere 17 . 1 . 1975 gün ve 1071 sayılı 
yazı ile Başbakanlık Makamına sunulduğu, konu
nun Bakanlıklararası Ekonomik Kurulda görüşülme
sinin sağlanması için Devlet Planlama Teşkilâtı Müs
teşarlığına intikâl ettirilmiş olduğu» anlaşılmaktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürfc 
İçişleri Bakanı 
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24. Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu'nun, 
Porsuk Çayına zararlı artıklarını döken sanayi kuru
luşlarına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancı
lık Bakanı Korkut Özal'ın cevabı (7/1311) 

Mileit Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakam ıtarafınldan yazılı olarak cevaplandırılmasına 
arcıilığınızı saygıyle arz ederim. 

6 . 7 . 1976 
Eskişehir Milletvekili 

Murat Kâhyaoğlu 

Porsuk çayı, Eskişehir için hayati önemi olan 
ıbir akarsudur. 

Ne var ki, Porsuk çayına, Kütahya Azot Fabri
kasının, Eskişehir Basma, DDY ve Şekıer Fabrikala
rı antik suları ile çeşitli zararlı maddeler akıitmafctadır. 

Bu artıkların, Ibir yandan Porsuk çayındaki ba
lık neslini tükettiği iddia edilirken, diğer yandan 
Porsuktan sulanan hayvanların ve arazilerin zarar 
gördüğü ifade edilmektedir. 

L Porsuk çayına, aritık sularla dökülen zararlı 
maddelerin, su ürünleri, ziraat ve hayvancılık ala
nımda sebep olduğu ziyanlardan bakanlığınıza intikal 
edenler var mıdır? 

2.1 Su ürünleri tüzüğüne göre : Sanayii kuruluş
ları ve işyerleri, tüzüğün yayımından itibaren 2 yıl 
içinde zararlı maddelerin, su ürünleri istihsal edilen 
yerlere akmasını önleyici tedbirleri almak ve ön
leyici tesisleri kurmakta yükümlüdür denilmektedir. 

'Bu süre dolmuştur, Artıklar halâ Porsuk çayına 
dökülerek zarara devam etmektedir, 

Tüzük gereğince, sanayi kuruluşları ve işyerleri 
hakkında ıbir işlem yapılmış mıdır? 

3. Sanayi kuruluşları ve işyerleri önleyici ted
birler alamadığına ve tesisler kuramadığına göre, Ba
kanlığımız bu Konuda ne gibi tedbirler düşünüyor? 

T. C. 
Gıida - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı 29.7.1976 
Özel Kalem Müld. 
Sayı : 10!55/75187 

Konu : Sayın Murat Kâhyaoğlu'nun 
yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi 15 . 7 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 

7/1311 -4559/35726 sayılı yazı. 
Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu ta

rafından; Porsuk çayına zararlı lartıfclarını döken 

sanayi kuruluşlarına ilişkin olarak; Bakanlığımıza 
: yöneltilen yazılı ISOTU önergesi cevabımın iki nüsha 
; olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz 
| öderim, 
I Korkut Özal 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Eskişehir Milletvekili Sayın Murat Kâhyaoğlu ta
rafından; Porsuk çayına zararlı artıklarım döken 
sanayi kuruluşlarına ilişkin olarak; Bakanlığımıza 
yöneltilen yazılı soru önergesi cevabı. 

Porsuk çayının kirlenmesini önlemek maksadayie 
alınacak tedbirleri görüşmek üzere 3.11.1975 tari
hinde Azot Sanayii T. A. §. Genel Müdürlüğü, Şe
ker Fabrikaları Genel Müdürlüğü, D. Ş. t. Genel 
Müdürlüğü, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve İmar ve İskân Bakan
lığı ilgili elemanlarının katıldığı bir toplantı yapıl
mış ve toplatı sonucunda alınan kararları özetleyen 
fotokopisi ekli bir protokol hazırlanmıştır. 

Bu protokola göre, Porsuk çayının kirlenmesine 
sebep olan kuruluşların konuyu kendi bünyeleri için
de inceleyerek gerekli tedbirlerin alınması hususun
da bir çözüm şekli getirmeleri kararlaştırılmıştır. 
Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan toplantıda ise 
her kuruluşun elde ettiği veriler değerlendirilecektir. 

Ayrıca, 26.9.1975 tarihinde atık su numunelerinin 
tahlili neticesi kirlilik yarattıkları tespit edilen Eskişe
hir Lokomotif ve Motor Sanayi ile Sümerbank Eski-' 
şehir Basma Sanayi hakkında kanunu muamele ya
pılmış olup halen mahkemeleri devam etmektedir. 
Kütahya Şeker Fabrikası 30,9.1975 tarihinde mah
kemeye verilmiş ancak, kâfi delil yetersizliğinden 
1.12.1975 tarihinde dava reddedilmiştir. 

Kütahya Azot Fabrikasından alınan altık su nu
munelerinin analizleri ise hailen tahlil ettirilmekte ol
duğundan adı geçen Fabrika hakkında henüz kanu
nî bir işlem yapılamamıştır. 

PROTOKOL 
(Porsuk Çayının kirlenmesi hakkında) 

Porsuk Çayının kirlenmesi konusunda yapılan ça
lışmaların değerlendirilmesi için 2 . 7 . 1975 tarihinde 
İller Bankasında yapılan toplantıda, aşağıda belirltıilen 
hususlar tespit edilmiştir, 

1. — 6 . 5 . 1974 tarihinde analizlere başlanmış ve 
28 . 4 . 1975 tarihine kadar olmak üzere analizler bir 
sene sürdürülmüş'tür. 

2. — Analizler Kütahya Azot Fabrikası lâboratu-
varında yapılmış, Şeker girişi, Şeker çıkışı, Azolt girişi, 
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Azot çı'kışı, Baraj girişi, Baraj çıkışı ve Baraj gölü ol
mak üzere 7 istasyon seçilmiştir, 

3. — Analiz 'sonuçlarına göre nitratın maksimum 
ve minimum değerleri şöyledir : 

İstasyon 

Şeker girişi 
Şeker çıkışı 
Azot girişi 
Azot çııkışı 
Baraj girişi 
Baraj gölü 
Baraj çıkışı 

Minumum 
değer 

3,786 
3,746 
2,961 

11,088 
9,889 

12,702 
7,026 

Maksimum 
değer 

9,073 
8,808 
7*869 

143,346 
85,686 
38,489 -
37,247 

4. — Yukarıda veriden değerlerden de anlaşılacağı 
üzere, Porsuk Çayında Azot Fabrikasına gelmeden ön
ce bulunan nitrat değeri yılın (hiçbir ayında 7,869'u 
geçmemiştir. 

5. — Kütahya Azot Fabrikası artık Bularının Por-
sulk'a verilmesinden sonra Porsuk Çayında nitrat, nit
rat ve amonyak miktarı artmaktadır. Nitrat 11,088 -
143,346 (1974 Haziran) arasında değişiklik göstermiş-
(tir. Nitriit 5,56 (1974 Ekim) ve amonyak 42,60 (1974 
Haziran) 'a yükselmiştir. 

6. — Baraj Gölünde ve baraj çıkışında yapılan 
analizlerde, nitrat miktarı Baraj Gölünde 38,489, Ba
raj çıkışında 37,247'yi geçmemiş fakat limite yaklaşıl
mıştır. Azot Fabrikasınca artıklar bu şekilde verilme
sine devam edildiği takdirde bu değerlerde daha da 
artış beklenebilir. 

7. — Yapılan analizlerin sonucunda Porsuk kir
lenmesinin Azot Fabrikasından sonra amonyak, nitrit, 
nitrat yönünden ne miktar arıttığı tespit edilmiştir. 

8. — Eskişehir İçme Suyu Projesinde ihtiyacın Por
suktan karşılanması öngörüldüğünden Azot Fabrika
sı artık sularının Itasfiye 'edilerek Pörsük Çayına ve
rilmesi zorunlu hale 'gelmiştir. 

9. — Bir yıllık analiz bulgularının verdiği sonuç
ları tefsirde Azot'un değişik görüşü olup bilâhara ya
zılı olarak bildirilecektir. 

10. — 28 . 6 . 1973 tarihinde yürürlüğe giren Su 
Ürünleri Tüzüğüne göre sanayi kuruluşları ile işyer
leri, antik suları ile çeşitli zararlı maddelerin tüzüğün 
yayımı gününden itibaren 2 yıl içerisinde su ürünleri 
istihsal edilen yerlere akmasını önleyici tedbirleri al
mak ve önleyici tesisleri kurmakla yükümlüdürler. 

Toplantıya iştirak edenler : 
Niyazi Deliormanlı (Azot Sanayii Genel Md. lüğü) 
Sema Serinken (Azot Sanayi Genel Md. lüğü) J 
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Müşerref Erkan (Azot Sanayii Genel Md. lüğü) 
Nesrin Çevik (Kütahya Azot İşletmeleri) 
Fikret Çalışa! (Kütahya Azot İşletmeleri) 
İsmet Dağlı (D.S.l. Gn. Md. Etüt ve Pl. Dai.) 
Güner Ağacık (D.S.l. Gn. Md. Araştırma Dai.) 
Şükran Yalçın (İller Bankası Genel Md.) 
Muzaffer Gedikli (İller Bankası Genel Md.) 
Metin Çetinkaya (İller Bankası Genel Md.) 
Yücel Günay (İller Bankası Genel Md.) 
İşbu protokol'daki hususlar ve Porsuk kirlenmesi 

ile ilgili görüşmeler hakkında Kütahya Azot İşletme
leri görüşlerinin Azot Genel Müdürlüğü kanalı ile ay
rıca bildirilmesinde mutabakata varılmıştır. 2 . 7 . 1975 

25. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyoğlu'nun, 
bazı yurttaşların PTT şubelerine müracaat ederek rad
yo ve televizyonlarını mühürlettirdikleri iddiasına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/1312) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırıilması için aracılığınızı saygıyle arz 
edenim. 6. 7 . 1976 

Eskişehir 
Murat Kâhyaoğlu 

Kamuoyunda yaygınlaşan söylentilere göre bir çok 
yurttaşımız, radyo ve televizyonunu PTT şubelerine 
başvurarak mühürletmektedir. 

'Mühürletme gerekçesi olarak ta; «;Devlet, radyo ve 
televizyonunun objektifliğini ve tarafsızlığını yitirerek 
MC'nin sesi ve propaganda aracı olması» gösterilmek -
itedir, 

1. — Bu haberlerin doğruluk derecesi nedir? 
2. — Şimdiye kadar ülkemizde bu nedenle kaç rad

yo ve televizyon mühürletilmek için PTT idarelerine 
başvurulmuştur? İller olarak dökümü nedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 19.8.1976 
Haberleşme Genel 

Müdürlüğü 
H G M : 11300-13348 

Konu : Yazılı soru önerge
si Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Millet Meclisi Başkanlığının 15 .7 .1976 ta

rihli ve 7/1312-4561-35272 sayılı yazısı. 
İlgide açıklanan, Millet Meclisi Eskişehir Millet

vekili Sayın Murat Kâhyaoğlu'nun Sayın Başbaka-
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nımıza tevcih eylediği yazılı soru önergesi ile ilgili 
2 nüsha cevap ekte sunulmuştur. 

Saygı ile arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
Sorular ve cevaplar 

Soru: Kamuoyunda yaygınlaşan söylentilere gö
re birçok yurttaşımız, radyo ve televizyonunu PTT 
şubelerine başvurarak mühürletmektedir. 

Mühürletme gerekçesi olarakta: «Devlet, radyo 
ve televizyonunun, objektifliğini ve tarafsızlığını yi
tirerek MC'nin sesi ve propaganda aracı olması» 
gösterilmektedir. 

Tarih Radyo adet 

31 .12.1974 4 091 142 
31 .12.1975 4 154 191 
31 .5.1976 4 201 606 

Yukarıda da belirtildiği üzere faal radyo ve te
levizyon adedinde devamlı artış kaydedilmiştir. 

Cevap : 2. 1974 ve 1975 Aralık ayı sonu ile 
1976 Mayıs ayı sonu itibariyle mühürlettirilmiş bu
lunan radyo ve televizyonların adedi aşağıda göste
rilmiştir. 

1974 Aralık 1975 Aralık 1976 Mayıs 
sonu sonu sonu 

R. Televizyon R. Televizyon R. Televizyon 

457 258 17 648 357 720 8 521 358 058 9 918 

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere, mühürlü bu
lunan radyo ve televizyon adedi, faal radyo ve te-
vizyon adedine göre az sayıdadır. Diğer taraftan 
1975 ve 1976 (Mayıs ayı sonu itibariyle) yıllarında 
mühürlü bulunan radyo ve televizyon adedinde 1974 
yılına nazaran önemli, miktarda düşüş görülmekte
dir. , 

26. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, teşvik 
belgesi ve vergi iadesi alan kişi ve firmalarla pasa
port verilmeyen kişilere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil Başol ile 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevap
ları. (7/1314) (x) 

(x) Bu soru cevabına ekli kitap yayınlanama-
mıştır. Esas dosyada - dır (7/1314) 

1. — Bu haberlerin doğruluk derecesi nedir? 

2. — Şimdiye kadar ülkemizde bu nedenle kaç 
radyo ve televizyon mühürletilmek için PTT idare
lerine başvurulmuştur? iller olarak dökümü nedir? 

Cevap: 1. Yaptırılan tespite göre: PTT işyer
lerinde 31 Mayıs 1976 tarihi itibariyle, 4 201 606 
adet radyo ve 1 342 262 adet de televizyon kayıtlı 
bulunmaktadır. 

1974 ve 1975 yılı sonu ile 31 Mayıs 1976 tarih
lerine ait rakamlar şöyledir. 

Fark (+) Televizyon adet Fark ( + ) 

455 752 
63 049 999 921 544 169 
47 415 1 342 262 342 341 

Millet MecMsi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyla rica 
ederim. 7.7.1976 

Adana Milletvekili 
Hasan Cerüt 

So,ru : 
1. — Başında bulunduğunuz MC hükümeti döne

minde kimlere ne kadar teşvik belgesi ve vergi iadesi 
verilmiştir? 

2. — Yüne hükümetiniz döneminde kimlere ne 
nedenle Pasaport verilmemiştir bu kişilerin sayısı ne 
kadardır? 

T. C. 
Tiaret Bakanlığı 9 . 8 . 1976 

Dışticaret Genel Sekreterliği 
Teşvik ve Uygulama Genel 

Müdürlüğü 
Dosya : 24.2.18/11438 

Konu : A.dana Milletvekili Hasan 
Cerit'in 7.7.1976 tarihli yazılı soru 
Önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başkanlıklarının Başbakanlık makamına 

muhatap, 15.7.1976 gün ve 7/1314-4563-35729 sayılı 
yazıları. 

Sayın Başbakanımız tarafından; ilgide belirtilen 
Başbakanlık Makamına muhatap yazınızda bahse 
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konu, Adana Milletvekili Sayın Hasan Cerit'in 
7.7.1976 tarihli yazılı soru önergesinin «Başında bu
lunduğunuz MC Hükümeti döneminde kimlere ne ka
dar Teşvik belgesi ve vergi iadesi verilmiştir?» şek
lindeki 1 nci sorusunun Bakanlığımca cevaplandırılma
sı tensüp buyurulmuştur. 

Hükümetimizin 9 ncu ayında iktidarda bulunduğu 
1975 yılı içinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
verilen ve tadül edilen Teşvik Belgeleri ekte sunulan 
«Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygula- | 
ma Genel Müdürlüğü 1975 Yılı İzleme Bültenbnde 
firmalar itibarı ile detaylı olarak gösterilmiştir. 

ihracatta verg1! iadesi ödemeleri Bakanlığımızca 
firma veya şahıs bazında takip edilmemektedir. 
1975 yılında hangi firma veya şahıslara ne miktarda 
vergi iadesi verildiği hususunun tesbiti Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankasında çok yoğun ve uzun sü
reli bir çalışmayı gerektirmektedir. 

Ancak 1975 yılında hangi sektörlere ne miktarda 
ühracat karşılığı ne kadar ihracatta vergi iadesi öden
diği yazımız eki tabloda gösterilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

1975 Yılı İhracatta Vergi 
İadesi Ödemeleri Sektörel Ayırım Tablosu 

S E K T Ö R L E R 

Ql — Gıda Sanayiî 
Q2 — İçki Sanayiî 
03 — Dokuma Giyim Sanayiî 
04 — Orman Ürünleri Sanayiî 
C(5 — Kâğıt Sanayiî 
06 — Deri ve Kösele Sanayiî 
07 — Kimya Sanayiî 
08 — Cam Sanayiî 
09 — Seramik Sanayiî 
10 — Demir Çelik Sanayiî 
11 — Demirden Başka Metaller Sanayiî 
12 — Madeni Eşya Sanayiî 
13 — Makine Yapım Sanayii 
14 — Elektrik Makine ve Gereç. San. 
15 — Elekronik Sanayiî 
16 — Karayolu Taşıt Sanayiî 
17 — Demiryolu Taş. San. 
L8 — Çimento Sanayiî 
19 — Plastik İşleme Sanayiî 
20 :— Lastik Sanayiî 
21 — Tarım Makineleri Yapım San. 
22 — İşlenmiş Kil ve Çimento San. 
23 — Petrol Ürünleri Sanayiî 
24 — Su Ürünleri Sanayiî 
25 — Deniz Taşıt Sanayiî 
26 — Taş Ocağı Ürünleri Sanayiî 
27 — Oyuncak Sanayiî 

1975 Takvim Yılı 

Vergi ladesinden 
Faydalanan İhracat 

(TL.) 

1 638 841 413 
,12 382 314 

2 270 255 695 
60 703 332 
88 961 390 

1 008 016 438 
360 191 429 
303 332 698 
7 670 830 
94 455 405 
364 398 472 
231 503 836 
•75 161 708 
15 916 304 

377 389 
146 405 020 
4 970 491 

275 258 785 
38 021 646 
60 155 928 
13 074 531 
4 436 591 

0 
7 025 974 
4 490 550 
1 519 562 

15 665 

Yapılan 
Vergi ladesi 
(TL.) 

191 963 526 
2 411 523 

496 425 016 
13 170 637 
23 556 753 
'156 546 601 
72 528 779 
83 730 788 
2 540 343 
26 918 760 
81 342 686 
67 297 752 
20 453 071 
3 078 521 

69 347 
47 291 575 
1 488 704 
27 086 599 
7 286 206 
15 840 671 
4 927 279 
691 500 

0 
1 193 770 
224 527 
261 253 
1 083 
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1975 Takvim Yılı 

S E K T Ö R L E R 

28 — Metal Dışı Madenler Sanayii 
29 — Diğer Sanayii 
30 — Turizm Sanayii 
31 — Tıb. İlaç - Araç - Gereçler Sanayii 
32 — Büro Gereçleri Sanayii 
33 — Tarım Ürünleri İşleme Sanayii 
40 — Sarmaç Sanayii 
80 — Güm, Kan. Md. : 118 
90 — Sergi - Fuar 

99 — Geçici İade 
Ara Toplam 

GENEL TOPLAM 

Vergi İiadesinden 
Faydalanan İhracat 

(TL.) 

192 792 
223 563 

1)13 153 848 
8 885 479 

0 
189 155 331 

0 
1 238 534 
1 251 387 

7 401 644 330 
0 

7 401 644 330 

Yapılan 
Vergi İadesi 

(TL.) 

38 558 
55 890 

14 170 293 
1 883 384 

0 
16 859 465 

0 
1 057 464 
388 573 

1 382 780 837 
0 

1! 382 780 837 

T. e 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 6 . 8 . 1976 
Daire : Güvenlik 

Şube : Yık. Faa. C. 
6841 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi Başkanlığının 15.7.1976 
gün ve 7/1314-4563-36729 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık makamının 22 . 7 . 1976 gün ve 
K. ve K. Tet. D. Bşk. 106-202/09754 sayılı emirleri. 

Adana Milletvekili Hasan Cerit tarafından Sayın 
Başlbaikan'a yöneltilip, Bakanlığımızca cevaplandırıl
ması tensip edilen ve .«kimlere ve ne sebeple pasaport 
verilmediği» konusunu havi soru önergesi incelenmiş 
olup, cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

31 Mart 1975 tarihinden bu yana 5682 sayılı Pa
saport Kanununun 22 nci maddesine göre 46 kişiye 
pasaport verilmemiştir. 

Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

27..— Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
Tekirdağ - Saray ilçesinde bir tiyatro oyununun sah
nelenmesinin bazı kişilerce önlenmesi olayına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı 
cevabı. (7/13.15) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tara

fından, yazılı olarak cevaplandırılmasını sağlamanız 
için durumu bilgilerinize sunuyorum. 

Saygılarımla. 
Yılmaz Alpaslan 

Tekirdağ Milletvekili 
Sayın Bakan; 26 . 6 . 1976 günü Saray ilçemizde 

Halkevi tarafından «Yeni Sinema'da» bir tiyatro oyu
nu sahnelemek üzere tüm yasal işlemler yapılmış ve 
Kaymakamlık «403. Kilometre» adlı oyunun oynan
masına izin vermiştir. Ancak, başta Adalet Partisi 
Saray ilçe Başkanı Rasim Erten ve Gençlik Kolu Baş
kanı Remzi Köylüoğlu olduğu halde tiyatronun oy
nandığı sinema salonuna silâhlı bir saldırı düzenlen
miştir. Bu saldırıda yaralananlar olduğu gibi yasala
rın güvencesi altındaki oyunu izleyenler de olay ne
deniyle salonu terketmek zorunda kalmışlardır. 

'Bu arada yasalara saygılı polis A. P.'lileri emni
yete götürdüğü için başka yerlere sürdürülecekleri 
açıkça SarayMa ilân edilmektedir. 
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1. Olayda görev yapan polisler hakkında Bakan
lığınızca her'hangi bir disiplin işlemi yapılmakta mıdır? 

2. Devlet güvenliğini ihlal eden saldırganlar hak
kında ne gibi işlemler yapılmaktadır ya da yapılacak
tır? 

3. Olay hem devlet güvenliğini sarsmaya hem de 
Anayasanın güvencesi altındaki Halkevi Derneğini da
ğıtmaya yönelik olduğuna göre bu konuda Bakanlığı
nızın Devlet Güvenlik savcılıklarına yaptığı müracaat 
ya da ihbar var mıdır? 

T. C, 
İçişleri Bakanlığı 3 . 8 . 1976 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şübd : Top. Ol. (B) 
167154 

Konu : Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Al
paslan'ın önergesi, 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

İlgi : 15 . 7 . 1976 gün ve Genel Sek. Kanunlar 
Müd. 7/1315-4564-35730 sayılı yazınız. 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Yılmaz Alpaslan'ın 
önergesinde yer alan hususlar incelenmiş, cevaplar 
aşağıdaki maddelerde belirtilimiş!tir. 

1. — 26 . 6 . 1976 günü Tekirdağ iline bağlı Sa
ray ilçesinde, Yeni Sinema salonunda «403. Kilomet
re» adlı tiyatro eseri oynanırken salonda bulunan A. P. 
Saray ilçe Başkanı Rasim Erten, A. P. Gençlik Kolu 
Başkanı Remzi Köylüoğlu ve Muharrem Cevizli ile 
Serdar Sarpel adlı şahıslar arasında tartışma çıktığı, 
dışarıda da devam eden tartışmanın caddede kavgaya 
dönüştüğü, bu sırada yumrukla darp edilen Serdar 
Sarpellin Hükümet Tabipliğinden 7 günde iyileşir şek
linde rapor aldığı; tarafların, haklarında tanzim edilen 
evrakla adliyeye sevkedildikleri ve ilgili mahkemece 
yapılan sorgularını müteakip serbest (bırakıldıkları; 
Olayda tabanca kullanılmadığı, temsilin verildiği sa
lona her'hangi bir saldırının vaki olmadığı, oyunun sü
kûnetle oynandığı; 

2. — Olayda görev yapan polisler hakkında her
hangi bir disiplin işleminin yapılmadığı; 

3. — Olay sanıklarının yakalanıp adliyeye şevke-
dildikleri, munakemelerinin lıenüz neticelenmediği; 

4. — Adiyen darp mahiyetinde olan bu hadisede, 
Devlet güvenliğini ihlâl eden ve Halkevi Derneğinim 
dağıtılmasını hedef alan bir cihetin bulunmadığı; 

anlaşılmıştır. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Balkanı 

28. — Hakkâri Milletvekili Mikâil îlçin'in, Hak
kâri - Şemdinli ilçesinde bir vatandaşın jandarma er
leri tarafından gece açılan ateşle öldürüldüğü iddiası
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk' 
Ün yazdı cevabı. (7/1317) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıyle 
rica ederim. 9 . 7 .1976 

Hakkâri 
Mikâil İlcin 

1. _ 19 . 6 . 1976 günü gece saat 2 - 3 raddele
rinde 'ilimizin Şemdinli ilçesi Kayalar Muhtarlığına 
bağlı Seçilmiş Mahallesi kaçakçılığın meni amacıyle o 
civarda açılmış geçici Syy. J. Karakolu erleri tarafın
dan sürekli ateşe tutulmuş, geceyarısı evlerinin önün
de açılan ateşin heyecanı ile don, gömlek katile kapı-; 
sini açan 65 - 70 yaşlarındaki Hacı Kerem Yılmaz vu-; 
rularak öldürülmüştür. Mezkûr mahalle geceyarısı ne
ye müsteniden •basılmıştır? 

2. — Müfreze geceyarısı hangi maksatla mahalle
yi yaylım ateşine tutmuştur? 

3. — Yaylım ateşi açıldığında 5 - 6 haneden ibaret j 
mahalle sakinlerinden silâhla mukabele eden olmuş: 
mudur? 

4. — Maktul yaşlı Hacı öldürüldüğü zaman elinde; 
silâhı var mıydı? Bizzat jandarma ile müsademe et
miş midir? 

5. — Jandarma geceyarısı köye girdiğinde uyuyan 
masum halkın üzerine yaylım ateşi açmaya yetkisi var 
mıdır? 

6. — Sınır boylarında görev yapan jandarmamı
zı bundan böyle dağ ve orman yasalarını uygulamak-j 
tan alıkoymak üzere alınmış veya alınacak tedbirleri-' 
niz var mıdır? 

7. — Doğu ve Güneydoğunun bilhassa sınır ke
siminde yaşıyan vatandaşlarımız ne zaman insan şe-; 
ref ve haysiyetliyle hak ve hürriyetiyle bağdaşmayan! 
tamamen çağ dışı zecri ve antidemokratik uygulama
lardan kurtulup insanca bir yaşamı ve gerçek özgür-: 
lüğü göreceklerdir? \ 
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8. — Kanımca (bunun gerçekleşmesi T. C. Anaya
sası ile diğer yasaların yörede geçerliliğinin gerçekleş
tirilmesi ile mümkün olabilir. Hükümet olarak hunu 
yapmaya mülktedir misiniz? 

9. — Hudut boylarında kendi kaderlerine terkedil
miş, aç, süsüz, ilâçsız, doktorsuz ve fakir bırakılmış, 
üstelik devamlı olarak dövülmüş hakaret edilmiş, hak
kın, adaletin ne olduğunu görmemiş vatandaşlarımız 
ıbügüne delk haram olsun özgürlüğün zerresini tatma-
mışlardır. Bu durum (karşısında hükümetin bir üyesi ve 
İçişleri Bakanı olarak Türkiye'de demokrasiden, öz
gürlükten, Anayasadan hak ve adaletten, eşitlik ve kar
deşlikten söz etme hakkını kendinizde bulabiliyor mu
sunuz? 

T. C 
İçişleri Bakanlığı 30 . 7 . 1976 
Jandarma Genel 

'Komutanlığı 
Ankara 

İSTH. 7503-6-76/Hudut ve 
Kaçak Ş. 

Konu : Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin' 
in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına1 

İlgi : Millet Meclisi Başkanlığının 15 Temmuz 
1976 gün ve Gn. Sek. Kanunlar Md, düğünün 7/1317-
4573-35785 sayılı yazısı. 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikâil llçin'in, 9 Tem
muz 1976 'günlü soru önergesi incelenmiş ve sonucu 
aşağıda belirtilmiştir. 

1. — Mahallinden alınan bilgilere göre; 18 Ha
ziran 1976 günü saat 21.00 sıralarında, Hakkâri - Şem
dinli ilçesi Mağraönü Karakolu bölgesindeki Zevkan 
köyünden çıkış yapılacağı ihbarı üzerine Zevkan kö
yüne bir çavuş, ıbir onbaşı ve iki jandarma erinden (te
şekkül ettirilen müfrezenin gönderildiği, Zevkan kö
yüne yaklaşan müfrezeye meçhul şahıslar tarafından 
ateş açılması üzerine karşılıklı müsademenin başla
dığı, köye gönderilen müfrezenin zamanında dönme
diğini gören karakol 'komutanının yanına aldığı bir 
ohbaşı iki erle Zevkan (köyüne yaklaştığında kaçakçıla
rın bulunduğu evin kapısında bulunan 60 yaşlarındaki 
Şeref Yılmaz adındaki şahsm şüpheli hareketlerde 
bulunduğunun tespit edilmesi üzerine ihtar- ırıahiye-
(fcinde yapılan atıştan isabet alarak öldüğü ve olaya 
Şemdinli Cumhuriyet Savcılığınca el konulduğu ve bir 
çavuş, bir erin (tutuklandığı anlaşılmıştır. 
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2. — Hududun korunması ve kaçakçılığın men ve 
(takibi ile görevli sabit ve seyyar jandarma birlikleri 
kanun, karar, kararname ve (tebliğ hükümlerini titiz
likle yürütmekle yükümlüdür. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan 
halikımızın daha müreffeh bir hale gelmesi için sos
yal, ekonomik ve (kültürel yönlerden gerekli tedbirle
rin aldırılması gerekmektedir. Bu konuyu Bakanlığı-
ımtz Başbakanlığa, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sek
reterliğine ve diğer ilgili Bakanlıklara iletmiştir. Bu 
'tedbirlerin alınmasına ve bölge halkının yaşantıları
nın daha düzenli bir hale getirilmesine çalışılmakta
dır, 

Hudut bölgelerinde yaşayan masum halkımızın halk 
ve hürriyetlerini mevcut yasalar dışında keyfî olarak 
zedeleyici ve kısıtlayıcı hareketlerle müsamaha göste
rilmemektedir. Bu konulardaki ihbar ve şikâyetler ti
tizlikte değerlendirilmekte ve kanunî gereği mutlaka 
yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltüfk 

İçişleri Bakam 

29. — Hakkâri Milletvekili Mikâil İlcin'in, kaçak
çılığın önlenmesi amacıyle çıkarılan 10 sayılı genelge
nin uygulanış sekline ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına içişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün 
yazdı cevabı. (7/1318) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıyle 
rica ederim1. 10 . 7 . 1976 

Hakkâri 
Mikâil ÎİÇ'in 

1. — Kaçakçılığın men'i amacıyle 1956 yılında çı
karılan 10 sayılı tebliğ ile kaçakçılığın men edilmedi
ği ıbir gerçektir. 10 sayılı tebliğ hükmünün yanlış uy
gulanmasında; büyük suiistimaller olmuş mezkûr teb
liğin tatbikatına başlandığı tarihten beri 5 ve 10 km. 
li'k yasak ve tedbirler bölgesi içinde kalan fakir va
tandaşlarımız ıtürlü gayri kanunî ve keyfî muamelelere 
maruz kalmış, dövülmüş, hakarete maruz kalmış ve 
öldürülmüştür. Bu meyanda sözü geçen tebliğin uygu
landığı köylerdeki vatandaşların özgürlükleri de elle
rinden •alınmıştır. 

Defalarca muhtelif vesilelerle dile getirdiğim bu hu
susların mahallinde ve merkezden gönderilecek bir 
heyet marifetiyle tetkik ve tahkiki gerekmez mi? 

2. — ilimizin Çukurca ilçesinin (Çığlı) nahiye mer
kezine bağlı köylerle kaza merkezi, Işıklı, Çimenli -
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Çınarlı ve Uzundere köyleriyle bağlı mahalleleri 5 
km. lik sahanın içinde /bulunmaktadır. Bu saha içinde 
bulunan otlakiye, biçenek ve kültüre elverişli arazile
rinden istifade ödemeyen köylünün feryadına artık son 
vermeyi düşünüyor musunuz? 

3. — Bu antidemokratik uygulama esnasında, jan
darma bana verilen görevi yapıyorum diyor, vatanda
şı öldürüyor, çoğu kez vatandaşta bu uygulama dün
yanın hiçbir yerinde ydktur, tamamen 'keyfî ve mak
satlı olan bu tatbik altla dövülüyorum eziliyorum, hürri
yetim elimden alınıyor, öldürmezsem öldürürler di
yor, canını malını ve namusunu korumakla görevli va
tan evlâdı jandarmayı öldürüyor bu bir gerçektir, 'bu 
acıklı tabloyu ortadan kaldırıp yerine ekonomik bir 
tedbir alınmasını düşünüyor musunuz? 

4. — Uludere İlçesi halkının tamamı .ilk ve sonba
har aylarında hayvanlarını (Elcan) denilen mer'ada ot
latırlar, bu yer 5. ve 10 km. lik sahanın dışında olma
sına rağmen jandarma halkı bu asırlık meralarından 
menedip hayvanlarını aç bırakmaktadır. Kaza halkı 
için hayatî önem taşıyan bu yaylanın serbest edilmesi 
iktiza eder. Bu konuyu 'bir tetkik ve incelemeye talbi 
tutup Uludere halkının bu ıstırabına bir son verecek 
misiniz? 

5. — Sınır boylarında yaşıyan vatandaşlarımız ka
çakçılığın kesin olarak men'i için hükümet tarafından 
her türlü ve etkili tedbirlerin alınmasına taraftar an
cak alınan tedbirler yasal olmalı, bir çok yönleriyle 
Anayasaya aykırı 10 sayılı tebliğ hükümleri gibi uygu
lamada insan şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayan öz
gürlükleri ortadan kaldıran hükümleri ihtiva etmesin, 
vatandaşın bu arzusunu hükümet başkanı olarak nasıl 
karşılıyorsunuz? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 30 . 7 . 1976 
Jandarma Genel 

Komutanlığı 
Ankara 

İSTH. : 7503-5-76/ 
Hudut ve Kaçak Ş. 

Konu : Hakkâri Milletvekili Mika il İlcin' 
in yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisıi Başkanlığına 
İlgi : (a) Millet Meclisi Başkanlığının 15 Tem

muz 1976 gün ve 7/1318-4574-35786 sayılı yazısı. 
(b) Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Tetkik Da

iresi Bşk. -lığının 20 Temmuz 1976 j ü n ve 106-243-
09753 sayılı yazısı. . • 

Hakkâri Milletvekili Sayın Mikail İlçin'in 10 Tem
muz 1976 günlü soru önergesi incelenmiş ve sonucu 
aşağıda belirtilmiştir, 

1. — Kaçakçılığın önlenmesi, men ve takibi bakı
mından zarurî görülen tedbirler 6829 sayılı Kanunun 
ek - 2 nci 'maddesine istinaden 6/5921 sayılı Bakanlar 
Kurulu, kararı ve 10 sayılı tebliğ ile konulmuştur. Bu 
tedbirler insan hak ve hürriyetimi rencide etmeyecek 
şekilde ve hassasiyetle uygulanmakta, bu konuda ih
bar ve şikâyetler Bakanlığımızca sonu alınıncaya ka
dar titizlikle izlenmektedir. 

2. — Mahallinden alınan bilgilere göre; 6829 sayılı 
Kanunla ihdas edilen daimî emniyet ve tedbirler böl
gesi ile engelleme 'bölgesine bitişik bulunan taşınmaz-: 
larda ve otlakiyelerde yaşayan vatandaşların bu böl
gelere jandarma birliklerince sokulmama'ları ve tasar
ruflarına mani olunması gibi bir durumun mevcut ol
madığı, keza; Uludere ilçesi hudutları (içerisinde bulu
nan Elcan yaylasına jandarmaca konmuş hiçbir ya
saklamanın mevcut bulunmadığı, vatandaşların bölge
de istedikleri gibi hayvanlarını rahatlıkla otlattıkları 
anlaşılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan A sil tür k 

İçişleri Balkanı 

30. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, Hü
kümetçe kararlaştırılan büyük yatırımlara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Abdülkerim Doğrunun yazılı cevabı. 
(7/1320) 

'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle rica 
ederim. 1 2 . 7 . 1 9 7 6 

Kırşehir 
Mustafa Aksoy 

Soru : 
MC İktidarını oluşturan partilerin liderlerinin ba

sın ve TRT aracılığıyle verdikleri beyanlardan, çi
mento, şeker, kâğıt, gübre gibi fabrikaların ve demir -: 
çelik gibi imalât projelerinin yatırım kararlarının hü
kümetçe alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. 

1) Bu büyük yatırım kararlarının Dördüncü Plan 
dönemini kapsadığı aşikârdır. Halbuki Dördüncü Plan 
daha henüz hazırlık aşamasındadır ve bu plan bir yit 
sonra yürürlüğe girecektir. Planın özünü teşkil eden 
yatırım hacmi ve bu yatırımları karşılayacak kaynak
lar belli olmadan bu beyanlar nasıl olur da gerçekmiş 
gibi kamuoyuna yanıltıcı 'biçimde yayınlanmaktadır? 
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2) Anayasamızın 41 ve 129 ncu maddeleri yatırım
ları toplum yararının 'gerektirdiği önceliklere yöneltme
nin plan esaslarına göre olacağını amirdir. Plan hazır
lanmadan ve Meclislerden geçmeden yani bu amir hü
küm, hükümet tarafından gözönüne alınmadan nasıl 
ilân edilmektedir? 

3) 12 Haziran 1976 tarih ve 15614 mükerrer sayı
lı Resmî Gazetede yayınlanan YÎPK raporunda kuru
lacak çimento fabrikalarının sözü edilen yerlerde ku
rulmasının bir karar niteliğinde olmadığı, Planlama 
Teşkilâtının görevi olan konuların tekrar Planlama Teş-
lâtına görev olarak verilmesi tutarsızlığını nasıl izah 
edebilirsiniz? 

4) Bu YPK kararlarının yayınlanmasından amaç, 
kamuoyunu bu fabrikalar sanki o illerde gerçekten ku-
rulacakmış gibi aldatmaktan başka ne mana taşıyor? 
Bu fabrikalar hangi verilere, hangi bilknsıel çalışma ve 
raporlara dayanmaktadır? 

5) Yer seçimi ile ilgili kuruluşlarca etüt sonucu 
ekonomik ve so'syal 'kriterlere dayanarak seçilmeyen, 
proje hazırlıklarına geçilmeyen, kaynakları sağlanma
yan ive 'kesinlik kazanmayan bu yatırımlara politik 
nedenlerle neden yer verilerek ilân edilmek 'suretiyle 
halk aldatılmaktadır? Bu ilân edilen vilâyetler gerekli 
çalışmalar sonucu kesinlikle gelecekte değişeceğine gö
re bu fabrikaların da tabiatıyle başlka illerde kurula
cağı aşikârdır. Bu durumda Hükümetiniz, halkı aldat
maktan ötürü topluma karşı suçlu durumuna düşmü
yor mu? 

6) Hükümetçe mademki bu büyük sınai tesisler, 
Anayasaya, planlama kanununa ters düşer biçimde ve 
özünde kamuoyunu yanıltma amacı ile zamanından 
önce ilân edilebilmektedir. O halde aynı Hükümetçe 
neden okul, hastane gibi sosyal refah ile İlgili yatırım
lar düşünülmemektedir. Şayet düşünülüyorsa neden 
'bunlar da aynı bu sınai tesisler gibi zamanından ön
ce ilan edilmemektedir? 

7) 'Bu büyük yatırımların iç ve dış finansmanı ko
nusunda herhangi bir tedbir alınmış mıdır? Maliye 
Bakanlığının bu konuda bir çalışması var mıdır? 

8) Hükümet, böyle hayalî yeni yatırımlar var
mış gibi halka takdim ederken, 1974 - 1975 yıları ya
tırımlarının gerçekleşmesi için neden gerekli hızlan
dırmanın gereğini yapmaktan kaçınmaktadır? 

9) Böl ve yönet politikasını takip eden Hükü
met, ekbnomilk kalkınmanın gereklerini ihmal ede
rek, geleceğe ait bilim dışı hayalî yatırımların düş
lerini 'kurarken neden Türkiye'nin dört bucağında ce
reyan eden elim öldürme olaylarının nedenlerini bu-
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lup gerekli tedbirleri acilen almıyor? 
10) «Ülkede ekonomimiz sağlıklı biçimde .gelişe

cektir» diyen hükümetiniz aslında ne ekonomiye sağ
lık, ne de insanın sağlıklı biçimde yaşamını sürdür
me ortamını bugüne dek bir türlü yaratmamıştır. Bu
nun nedenleri nelerdir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 9 . 8 . 1976 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla 

ilişkiler Müdürlüğü 
Sayı : 363 

'Millet Meclisi Başkanlığına! 
İlgi ; Başbakanlığa muhatap 1 5 . 7 . 1976 tarihli ve 

7/1320-4579-35795 sayılı yazınız. 

Kırşehir Milletvekili Sayın 'Mustafa Aksöy'un ya
tırımlar hakkında Sayın Başbakana müteveccih olup, 
'Sayın Başbakanımızın da Bakanlığımızca cevaplandı
rılmasını istediği soru önergesi hakkında tanzim olu
nan notun 'ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Abdül'kerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Aksöy'un soru 
'önergesi ile ilgili olarak hazırlanan not ; 

1. — Efkârı umumiyeye açıklanan ve kuruluş ça
lışmaları başlatılan çimento, şeker, kâğıt, gübre ve 
demir - çelik fabrikaları Hükümet Programında yer 
aldığı gibi 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ve bu 
Planın dilimi olan 1976 programında da derpiş edil
miş bulunmaktadır. İddia edildiği gibi 4 ncü Plan uy-
gulaimasıyle alakalı değildir. 4 ncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı hazırlıklarına başlanmış bulunulmakta
dır, 

Bu yatırımların süreleri muhakkak ki 4 ncü Plan 
dönemine de sarkacaktır. 4 ncü Plan dönemine sarka
cak daha pek çok yatırım halen 1976 yılı programı
na ek proje kitabında mevcuttur. 

'Efkârı umumiyeye açıklanan yatırımlarla alâka
lı kaynaklarda yine planın ru'huna uygun olarak te
min edilmiş olup bu hususlarda lüzumlu bilgiler müte
addit defalar açıklanmıştır. Açıklanan bilgiler yanıltı
cı değil, hakikatlerin ifadesidir. Bu yatırımlar mille
timizin beklediği, arzu ettiği yatırımlardır. Kimse bu
nun zıddını iddia edemez. 

2. — Birinci sualin cevabında izah edildiği gibi ya
tırımlar 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Planında mez
kûrdur. Planın hangi hüküm ve ifadesine uygun ol-



M. Meclisi B : 132 14 . 9 . 1976 O : 1 

duğunu bilmek Planı tetkik eden herkes için çok ko
laydır. Plan -ise Yüce Meclisten geçmiştir. 

Yatırımların millet menfaatine kullanılması ise he
defimizdir. Bunun için millî, güçlü, yaygın, süratli 
'kalkınmayı tahakkuk ettirmek istiyoruz. Sanayi kuru
luşlarının belli merkezlere toplama yerine Anadoluya 
yayıyoruz. Kalkınmadan 41 milyon memleket evlâdı
nın nasip almasını temine çalışıyoruz. 

3. — Kurulacak fabrikaların yerleri konusunda 
Yüksek Planlama Kurulunun fikri alınmaktadır. Yer
ler kesin olarak tespit edildikten sonra efkârı umu-
miyeye açıkalnmaiktadır. Bu bakımdan bir tutarsızlık 
söz konusu değildir., 

4. — Hangi fabrikanın nerede kurulacağı hakkın
da yapılan açıklamaların aldatma ile bir alâkası yok
tur. Hakikatin kendisidir. Bir fabrikanın kurulacağı 
yerin tespitinden önce lüzumlu incelemeler çok yönlü 
olarak yapılmakta, en uygun yer tespit edildikten 
sionra efkârı umumiyeye açıklanmaktadır. 

5. — Bundan önceki suallerinize verdiğimiz ce
vaplarda belirttiğimiz gibi halkı aldatmak söz konu
su olmadığından hükümetimizin milletimize karşı suç
lu duruma düşmesi söz konusu değildir, 

6. — İzahlarımızdan, hükümetçe yatırım çalışma
larının Anayasa ve planlama kanunlarına uygun ola
rak yürütüldüğü görülmektedir. Okul, hastane gibi 
yatırımlar ise alâkalı bakanlıklarca hassasiyetle takip 
edilmektedir. 

7. — Söz konusu yatırımlarla alâkalı olarak lü
zumlu iç ve dış finansmanlar temin edilmiştir. Bu ko
nuda muhterem Başbakan Süleyman Demirel ve muh
terem Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan basın aracılığı ile efkârı umumiyeye sık sık bil
gi vermektedirler. 

8. — Bahsedilen yatırımlar tamamen memleket kal
kınmasına en uygun ve kabili tatbik projelerdir, kati
yen hayalî değildir ve bu yatırımların hızlandırılması 
için de lüzumlu çalışmalar yapılmaktadır. 

9. — Yatırımlar konusunda ileri sürdüğünüz id
diaların hakikatle bir alâkası olmadığı gibi, anarşik 
olaylarla alâkalı iddialarınızda hilafı hakikattir. Hükü
metimiz olayların önlenmesi için kısa vadeli tedbirler 
yanında uzun vadeli tedbirlere de çok ağırlık vermek
tedir. Bunun için manevî eğitime çok önem vermekte, 
ökül kitaplarındaki materyalist zihniyetin unsurlarını 
temizleme kararı almıştır. 

10. — Hükümetimiz geceli - gündüzlü çalışarak ma
nevî ve maddî kalkınmayı sağlamak için her türlü ted

biri almıştır. En kısa zamanda manen ve maddeten 
kalkınmış yeniden 'büyük Türkiye tahakkuk etmiş ola
caktır. Temennimiz de budur. 

31. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir - Çiçekdağı ilçesi hudutları içerisinde bulu
nan arkeolojik saha üzerinde yapılan inşaatlara ilişkin 
sorusu ve Kültür Bakanı Rıfkı Danışman'ın yazdı ce
vabı. (7/1321) 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından ya< 

zıh olarak cevaplandırılmlasıınia aracılığımızı saygıyle 
rica ederim. 1 2 . 7 . 1976 

Kırşehir Milletvekili 
Mustaıfa Aksoy 

Soru : 
Kırşehir ili, Çiçekdağı ilçesi hudutlairi içinde bu

lunan tarihi Höyük (Çoraktepe), Gayrimenkul eski 
eserler ve Anıtlar Yüksek KuRÜumoa 18 . 10 . 1975 
tarih ve 8695 sayılı karamla eskli eser olarak saptan* 
mıştır. 

1. Arkeolojik ve tarihi SİT olarak kabul edilen 
bu Höyük üzerine inşaat yapan ve teşvik edenler hak- ' 
kunda Bakanftığıımızca, Kırşehir Valiliğine ve Çiçekdağı 
Kaymakamlığına yazıta yiazı üzerine ne gibi bir iş
lem yapılmıştır. Bu işlem yapılmışsa, yapılan işlemin 
tarih ve numarası nedir? 

2. tımar Planında Arkeolojik Saha olarak yer alan 
ve Eski Eserler Kanununun hükümlerine tabi olan 
bu tarihi Höyülk'e maruz müdahaleyle ilgili olarak 
[Bakanlığımızda, imar ve İskân Bakanlığınia da ayrıca 
bir yazı yazılmış mıdır? Yazılmış ise imar ve İskân 
Bakanlığı, bu yazınız üzerine ne gibi bk işlem yap
mıştır? 

T. C. 
Kültür Bakanlığı 

Sayı: 1365 
Konu : Kırşehir Çiçekdağ Çoraktepe 
Höyüğü Hk. 

'Millet Meclisli İBaşkanlığına 
İlgi :10 Ağustos 1976 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü ifadeli 7/1321 - 4580/35796 
sayılı yazınız; 

Kırşehir Mi Çiçekdağ ilçesi hudutları dahilînde bu
lunan ve Çoraktepe adı ile tanınan Hüyüğ'ün, bütünü 
ile koruinması gerekli Arkeolojik ve tarihî SİT olimıası 
nedeniyle, höyük üzerindeki inşai müdahalenin derhal 
durdurulması ve müsebbipleri hakkında kanuni ko-. 
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vuşturmla açılması hususu Kırşehir Valiliğinden ve 
Çiçekdağ Raymakiaımilığından istenilmiştir. 

Ayrıda bu kısımla ilgili olarak im&ır planında gerekli 
'değişikliğin yapılması konusu da İmiar ve iskân Ba-
Ikiahlığıına ileliilmiştir. 

BilgilerlJniize arz ederim. 
Saygılarımda. 

Rıfkı Danışman 
Kültür Bakanı 

32. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Aksoy'un, 
Kırşehir ili ilçe ve köyleri enerji nakil hattı inşaatına 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Salâhattin Kılıç'm yazılı cevabı. (7i 1322) 

'Millet Meclisi ©aslanlığına 

Aşağıdaki sorumun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandiM'lmasına 
aracılığınızı saygıyle rica ©derim. 

12 . 7 . 1976 
Kılrşehir Milletvekili 

Mustafa Aks oy 

Soru : 
Kırşehir - Çiçekdağı - Yerköy - Cepni EN'H. Bn. 

Kösefaikılı - Akçalkent, Apuiuşağı grup il©tiım hattı 
'(Br. 1ar dahil), 6 . 12 . 1974 günü müteahhit Mu
hammet Şahiinoğlu'na 210 işgününde bitirilmek üzere 
Tek Genel Müdürlüğünce ihale edilmiştir. 

1. Yapılan mukaleveye göre 210 işgününde biti-
riılmesli gereken 115. Km. lik bu enerjı'i nakil 'hattının 
yapımınla, iki sene yaklaştığı halde halen başlanılma
mıştır. 36 köyümüzü elektriğe kavuşturacak olan bn 
enerji naikiM hattına ne zaman başlanacak ve bu hat ne 
zaman bitirilecektir? 

2. İşçilik bedeli 1 015 157 TL. oîan ve yapılan 
mukaveleye göre bugüne kadar çoktan bitirilmesi 
gereken bu hatta, henüz başlanılmadı ğın<a göre bu 
'mukavelenin feshi düşünülüyor mu. Feshi düşünülü
yorsa bu hat yeniden ne zaman ihale edilecek, ne za
man bitirilecektir? 

3) Bu hattın mukaveleye göre geçikmesllnden do
layı meydana gelen fiyat artışlarınnn Hazineye verdiği 
zarar ikim tarafından karşianiaeaktır. Bu (konuda mu
kavele ve yasalara gör'e yapılmış veya yapılaoaik blir 
işlem vaır mıdır? 

14 . 9 . 1976 O : 1 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 14 . 9 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı: 112-115/053-136/150 

Konu : Kırşehir iline ait köylerin 
ENH tesisleri Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İlgi : 15 . 7 . 1976 gün 7/1322-4581/35797 sayılı 
yazınız. 

İlgide kayıtlı yazınız ekinde gönderilen, Kırşehir 
Milletvekili Sayın Mustafa Aksoy'un yazılı olarak 
cevaplandırılması kaydı ile verdiği önergenin cevabı 
ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
iBakanı 

Kırşehir Milletvekili Sayın Mustafa Aksoyu'n Kırşe
hir il, ilçe ve köyleri enerji nakil hattı inşaatı hakkın

daki yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Sorul.— 
Kırşehir - Çiçekdağ - Yerköy - Çepni ENH. Br. 

Kösefakılı - Akçakent, Aptiuşağı grup iletim hattı 
(Br. 1ar dahil) 6 . 1 2 . 1974 günü Müteahhit Muham
met Şahinoğlu'na ihale edilmişti. 

Mukaveleye göre 21Q iş gününde bitirilmesi gere
ken 115 Km. lik bu enerji nakil hattının yapımına ha
len başlanılmamıştır. 36 köyü elektriğe kavuşturacak 
bu hat ne zaman bitirilecektir? 

Cevap 1. — 
6 . 12 . 1974 tarihli sözleşme ile yüklenici Mu

hammet Şahinoğlu'na 1 015 157 TL. sı bedelle ihale 
edilen Kırşehir - Çiçekdağ - Yerköy - Çepni ENH. 
Br. Kösefakılı - Akçalkent - Abdiuşağı köy grupu ile
tim hattı, montaj işçiliği, yüklenicinin işlerini ikmal 
etmeyerek şantiyesini kapattığından durmuştur. 

ıSoru 2. — 
İşçilik bedeli 1 015 157 TL. sı olan ve yapılan 

mukaveleye göre bugüne kadar çoktan bitirilmesi ge
reken bu hatta henüz başlanılmadığına göre bu muka
velenin feshi düşünülüyor mu. Düşünülüyorsa bu hat 
ne zaman ihale edilecek, ne zaman bitirilecektir. 
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Cevap 2. — 
Sözleşmenin 14 ncü maddesi gereğince 23 . 6 . 1976 

tarihinde mukavele feshedilmiştir. 
İşlerin yeniden ihalesi için çalışmalar sürdürülmek

tedir. 
.Soru 3. — 
Bu hattın mukaveleye göre gecikmesinden dolayı 

meydana gelen fiyat artışlarının Hazineye verdiği za
rar kim tarafından karşılanacaktır. Bu konuda muka
vele ve yasalara göre yapılmış veya yapılacak bir iş
lem var mıdır? 

Cevap 3. — 
Sözleşmesi feshedilen işler için yasa gereğince yük

lenicinin teminatı irat kaydedilmiştir. Ayrıca kalan iş
lerin de yüklenici nam ve hesaibına yaptırılması ka
rarlaştırılmıştır., 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Ta!biî Kaynaklar 
Bakanı 

33. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, 1976 
yılında Nevşehir ilinde yapılacak yollara ilişkin soru
su ve Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'm yazılı cevabı. 
(7\1323) 

T.B.M.M. Başkanlığına 
. Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 
Nevşehir Milletvekili 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Nevşehir ilinde 1976 yılında yapılacak yollarla, 
Nevşehir Derinkuyu ilçesinden geçecek yolların 

imkânı varsa krokisinin gönderilmesi. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 4 . 8 . 1976 

Özel Kalem 
Sayı : 2772 

Konu : Nevşehir Milletvekili Ragıp 
Üner'in yazılı sorusu. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 7 . 1976 gün ve 7/1323-4584/35887 sa

yılı yazınız. 
Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in yazılı sorusu

na cevap teşkil eden, Nevşehir ilinde 1976 yılında ya
pılacak yol çalışmalarını gösterir program ve bu yol
lara ait harita ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 
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Proje 

70E01 

74E01İ 

No. 

0162 

1190 

Sektör ve Proje Adı 

Ulaştırma Sektörü 
Devam eden işler 
İl yolları yol yapımı ve onarımı 
Avanos --. Kalaba 

Ayr..-. Özkonak 

îşin süresi 

Başlama Bitiş 

1970 1977 

1974 1976 

Revize Proje 1974 yılı sonuna 
bedeli kadar harcama 

Dış Toplam Dış Toplam 

20 000 6 630 

4 000 1 500 
îl yolları bitümlü kaplama yapımı ve 
onarımı 

75E01 0270 Astarlı sathi kaplama yapımı 
Hacıbektaş - Avuç ayr. 

75E01 0280 Astarlı sathi kaplama onarımı 
Topaklı - Kozaklı 
Turizm Sektörü 
Devam eden işler 
Turistik yollar yol yapımı ve onarımı 

73F01 0020 Uchisar - Göreme yolunda 1 Km. lik 
kısmı 

73F00 0050 Kapadokya turistik yolları 

74F00 0020 Derinkuyu - Tilköy - Güzelöz 

1976 1976 

1976 1976 

1 200 

2 000 

1973 

1973 

1974 

1976 

1977 

1977 

3 000 

28 000 

20 000 

2 800 

12 589 

3 500 
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Proje No. 

76E01 0340 

76E01 0450 

76E01 0450 

76E01 0550 

76E01 0590 

Sektör ve Proje Adı 

Ulaştırma Sektörü 
Yeni işler 
Devlet yolları bitümlü kaplama yapım 
ve onarımı 
İhaleli bitümlü sıcak karışım kaplama 
yapımı ve onarımı 

İşin süresi 

Başlama Bitiş 

Revize Proje 1974 yılı sonuna 
bedeli kadar harcama 

Dış Toplam Dış Toplam 

Kırşehir - Himmetdede - Kayseri 
(Yıl içinde ihale ve ihzarat) 
Devlet yollan köprü yapımı ve onarımı 
Nevşehir - Ürgüp yolunda 
Nevşehir Şehir içi (Tev.) köprüsü 
Gülşehir - Hacıbektaş yolunda 

Kızılırmak (Gülşehir) Köprüsü 
İl yolları yol yapımı ve onarımı 

Mucur - Karahasanh - Çılbak İst. 

Ürgüp - Aksalur - İncesu 

1976 

1976 

1976 

1976 

1976 

1978 

1977 

1979 * 

1978 

1979 

70 000 

1 000 

7 500 

8 000 

15 000 
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34. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Frankfurt Fatih Camii imamına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. 
(7/1325) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygılarımla. 14 . 7 . 1976 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 

1. — Frankfurt'taki Fatim Camii İmamı Musta
fa Müftüoğlu ağabeyiniz midir? 

2. — Bu iddiayı Milliyet'te ortaya atan Orsan Öy-
men, İmam Müftüoğlu'nun Sayın Devlet Başkanı
mıza gönderdiği uzun bir mektupta «Şeriat» ı savun
duğunu, mektubu da yayınlayarak açık bir şekilde 
ortaya koymuştur. 

3. — Devlet Başkanına hitabetmenin nezaket ku
rallarından da yoksun olan, âdeta meydan okurcası
na tehdit savuran ve ağabeyiniz olduğu iddia edilen 
Bay Müftüoğlu, bu mektubunda özetle : «Bir daha 
Şeriata karşıyız diyecek olursanız lütfen sebeplerini 
açıklayınız ki biz 40 milyon müslühıan olarak anla
yıp inandığımıza göre şeriatın geleceğinden zatıâliniz 
endişe ediyorsunuz, halbuki şeriat 1480 seneden be
ri mevcut insanların rehberi olup... Bugüne kadar ne 
millete, ne de devlete zararı olmamıştır^ Ve bilhassa 
faydaları olmuştur. Şeriattan korkmak değil, emin 
olmak lâzımdır. Batı Almanya'da kurulan milliyetçi 
derneklerin bu hususta alâkalı onbinlerce imzalı pro
testoları alıp okuduğunuz zaman bakalım bir daha 
Şeriata karşıyım deme cesaretini kendinizde bulabile
cek misiniz?» demektedir. 

4. — Sayın Devlet Başkanlarına yapılan saldırı 
ve hareketlere Adalet Bakanı olarak el koyma göre
viyle yükümlü olduğunuza göre : 

a) Bu mektup nedeniyle Mustafa Müftüoğlu hak
kında dava açılması için şahsen; ya da bakanlık ola
rak harekete geçtiniz mi? 

b) Nezaketen de olsa Cumhurbaşkanlığından bu 
hususta izin istediniz mi? 

c) istediniz ise, verilen cevabı açıklar mısınız? 
5. — «Şeriat» ı övmek ve açık bir şekilde istemek, 

hatta bir «Şeriat devleti» ni kurmayı önermek, açık
ça Türk Ceza Kanununun 163 ncü maddesini ilgi
lendirmesi açısından, gene TCK'nun 4 ncü maddesi
ne göre, Türkiye'de resen takibi gerekli bulunması 
ve basında da yayınlanması nedeniyle, savcılıklar ve 

Adalet Bakanlığınca öğrenilmesi tabiî bulunduğun
dan, bu hususta tabikata geçilip - geçilmediğini, ge-
çilmişse Adalet Bakanlığının takibe geçilmesini sav
cılıklardan isteyip istemediğini açıklar mısınız? 

a) Bu mektubun çoğaltılarak Fatih Camiinin av
lusunda dağıtıldığı iddiaları doğru mudur? 

6. — Başbakanın sık sık tekrarladığı «Silâh çeken
le, tespih çekeni ayırdetmek lâzımdır.» tarzındaki 
sözlerinin, halen görev yapmakta olan Devlet Gü
venlik Mahkemelerince yasalara karşı aşırı sağ bir 
eylem olduğu düşüncesiyle kovuşturulması gerektiği 
görüşünde misiniz, değil misiniz? 

a) Görüşünde iseniz Adalet Bakanı olarak ha
rekete geçtiniz mi? 

b) Değilseniz nedenini açıklar mısınız? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 10 . 8 . 1976 

Ceza İş. G. Müdürlüğü 
Sayı : 38881 

Konu : Ankara Milletvekili Nec
det Evliyagil'in soru önergesinin 
cevaplandırıldîğı H'k. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 19 . 7 . 1976 gün ve Genel Sekretelik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/1325, 4597-35956 sayılı 
yazıları. 

Ankara Milletvekili Sayın Necdet Evliyagil'in, 
Milliyet Gazetesinin 20 . 6 .1976 günlü nüshasında, 
Orsan Öymen imzasıyle yayımlanan «Bir mektup ve 
bir ağabey» başlıklı yazı sebebiyle Bakanlığıma yö
neltmiş bulunduğu yazılı soru önergesinin cevabı aşa
ğıda arz olunmuştur. 

Sayın soru sahibinin önergesinde bahis mevzuu 
edilen ve kardeşim Mustafa Müftüoğlu tarafından 
yazıldığı ifade olunan mektup sebebiyle, keyfiyetin 
Ankara Cumhuriyet Savcılığınca inceleme konusu 
yapılıp, muktezasına tevessül olunduğu, neticesine gö
re kanunî gereğinin takdir ve ifa edileceği, bu yer 
Cumhuriyet Savcılığının cevabî tezkeresi mündere-
catından anlaşılmış bulunmaktadır. 

Öte yandan malumları bulunduğu üzere, Ceza 
Mahkemeleri Usulü Kanunu hükümlerine tevfikan; 
ihbar veya herhangi bir suretle bir suçun işlendiği ze
habını verecek hale muttali olan Cumhuriyet Savcı
ları, herhangi bir makam veya kişiden emir ve tali
mat almadan görevlerini yerine getirmekte bulunduk
larından, gerek bu tahkikat ve gerek önergede Sayın 
Başbakana atfedilen sözler dolayısıyle, Adalet Ba-
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kanı olarak herhangi bir mütalaa serdetmeyi de mu
vafık mütalaa etmemekteyim. 

Keyfiyetin soru sahibine bildirilmesine delâletle
rini saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

35. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Ga
zipaşa Tapu Dairesinin mülkiyetine ve kira bedeline 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa Kemal Er-
kovan'ın yazılı cevabı. (7/1327) 

Meclis Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Devlet Bakanınca 

yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saiygı ile 
arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. -Gazipaşa Tapu Dairesinin mülkiyeti kimin
dir? 

2, Bina kaça icarlan'mıştır. Bugüne kadar kaç 
defa icara zam yapılmıştır? 

3, (Binanın büyüklüğü kaç metrekaredir? 
4. İcarlar hangi tarihlerde artırılmıştır? 

T. C. 
^Başbakanlık 13.8.1976 

Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü 

Donatım ve İkmal Dairesi 
Başkanlığı 

,8876/Q2q/7782 
Konu : T. B. M. M. Genel Sekreterliğine 
ait dilekçe Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 7 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü

nün 7/1327-460)7/36015 sayılı yazı. 

İlgi yazınız üzerine Gazipaşa Tapu Dairesinin 
işgalindeki bina ile ilgili kayıtlar incelenmiştir. 

,1ı Bina Fahri Özçelifc'e aittir, 
2. (Bina, aylığı 30,0 TL. dan icarlanmıştır, icara 

iki defa zam yapılımışitır. 
3. Kira sözleşmesine genellikle kiralanan yerin 

metrekaresi yazılmadığımdan üç oda ve1 müştemilât
tan ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4. İcarlar; 10.3.1973 ve lQ.3.1974'te arttırılmıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

/Mustafa Kemal Erkovan 
Devlet Bakanı 

36. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesinden 
re'sen emekli edilen işçilere ilişkin sorusu ve Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı 
cevabı'(7/l 329) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırnlmasına 
aracılığınızı rica ederim. Saygılarımla. 

,15. . 7 1976 
Aydın Milletvekili 

jŞükrü Koç 
M. C. Hükümetinin okullarda, üniversitelerde, öğ

retmen kuruluşlarında uyguladığı ve son olarak da 
sanayi kuruluşlarıyla sendikalara sıçrattığı bölücü ve 
b kibirline düşürücü faaliyetleri şimdi de, devlet iş
letmelerine yansıtılmış bulunmaktadır. Bu arada, 
Seydişehir ve Tariş - İzmir İplik Fabrikasında işçi 
olmadığı halde M. H. P. tarafından istenilen kon
tenjanlarla işe yerleştirilen birtakım sokak kabadayı
ları, çeşitli olayların ve cinayetlerin kaynağı olmuş
lardı. Bu gerçekler karşısında, Bakanlığınızca Nazil
li Basma Sanayii Müesseselerinde başlatılan işlemlerin 
açıklanması gerekmektedir. 

1. S. S. K. kapsamında bulunan Nazilli Basma 
Sanayii • işçilerinden, 25 yılını doldurduğu halde, 
emekliliklerini istemeyen kaç işçi re'sen emekliye 
sevk edilmiştir? 

2, ıBu işçilerin boşalttığı kadrolara, «komando» 
adı taşıyan M. H. P.'li cinayet araçlarından kaç kişi 
yerleştirilmiştir? 

3.! Yaş haddi bahis konusu olmaksızın, 25 yılını 
doldurduğu için emekliye sevk kararı, hangi yasa

ya dayanmaktadır? 
4. Sümerbank Genel Müdürlüğünce yürütüldüğü 

söylenen bu yasa dışı işlemlerin sorumluları kimler
dir? Bunlar hakkında her hangi bir işlem yapılmış 
mıdır? 

T C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2.9.1976 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 
(Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 13/SB-3/996 

Konu : Aydn Milletvekilli Şükrü Koç'un 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlğına 
İlgi : 23.7.1976 tarihli ve 7/1329-4622/36060 S. Y. 

Aydın Milletvekili Sayın Şükrü Koç'un Nazilli Bas
ma Sanayii Müessesesinde çalışan işçilere mütedair 
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soru önergesi hakkında hazırlanan notun ilişikte su
nulduğumu arz ederim. 

lAbdüllkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Aydın Milletvekili Sayın Şükrü Koç'un Nazili 
Basma Sanayii Müessesesinde çalışan işçilere mütedair 
soru önergesi hakkında not : 

.L Sümıenbank'a bağlı 30 müessese 3 fabrika ile 
idaresi bu teşekküle mevdu 7 iştirak mevcuttur. 1976 
Haziran ayı itibarîyle bu işyerlerinde toplam 38 622 
işçi istihdam edilmıelktedir. 
ı2.; ıSümerbank, İktisadî Devlet Teşekkülleriyle 

müesseseleri ve iştirakler hattında 440 sayılı Kanuna 
(tabidir. Mezkûr Kanunun 2 nci maddesinde ise, «Bu 
(kanunun amacı, İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Mü
esseseleri ve iştiraklerin ulusal ekonomimize fayda
lı olabilmesi için özerk bir tarzda, karma ekonomi
nin kuralllarına ve ekonomik gereklere uygun olarak 
yönetilmelerini, kârlılııik ve verimlilik anlayışı için
de çalışmak ve sermaye birikimine yardım etmek su
retiyle ıdaha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını ve 
bu aimaca ulaşmak için denetlenmelerini sağlamaktır.» 
hlükmü vazedilmiş ve 3 ncü maiddesinde ise «durum -
ıları 2 nci maddenin 1 nci fıkrasında belli edilen 
amaçları başarmaya devamlı olarak elverişli bulun
mayan teşebbüsler, İktisadî Devlet Teşekkülü olarak 
kurulamazlar» denilmek süratliyle amaca verilen ehem
miyet bir defa daha teyit edilmiştir. 

Bu teşekkül çetin ve girift pek çok meseleleri 
millî ekonomiye faydalı olacak şekilde çözüm'lemeye 
çalışırken istihdam politikasını da bu zaviyeden tayin 
etmek durumunda bulunmaktadır. 

.Bünyede istihdam olan 38 622 işçinin yaş ortala
ması 35 civarındadır. Bahse konu Nazilli Basma Sa
nayii Müessesesinde ise yaş ortalaması erkeklerde 
39, kadınlarda 32'dir. Bu ortalamia istetmelerinin 
iştigal konulan bakımından yüksek bir ortalamadır. 

İşyerlerindeki randımanlar, standartlarn çok al
tına düşmüş bulunmaktadır.- Bu bakımdan yönetim; 
işletmelerdeki istihsal, randıman ve kalite düşüklıük-
lerini önleyici, rantabilıiteye ve rasyonel çalışmaya 
menfî istikamette tesir yapan faktörleri izale edici 
tedbirleri almalk mecburiyetinde kalmaktadır. ' 

Gerek bu hususlar ve gerekse Başbakanlık Yük
sek Murakabe Kurulu tarafından tanzim olunan ra
porlarda değinilen temenniler gözönünde bulunduru
larak 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre 
yaşlılık sigortası aylağından istifade edebilecek durum
da olmakla beraber sırf hizmet afetini kendisi fes-
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hetmemiş olmak için bekliyen ve verimli çalışma güç
lerimi de yitirmiş olmaları sebebiyle işyerinde çalış
maya devam etmelerinde fayda umuilmayan bir kı
sım işçinin fuzulen işçi kadrolarını işgale devam et
melerini önlemek gayesiyle, ihbar önellerine ait üc
ret, kıdem tazminatı gibi yardımlarının ödenmesi su
retiyle hizmet akitlerinin feshi cihetine girilmesi, 
alınması gerekli tedbirler meyamında telâkki edil
miştir. Bu hususta da işçiler arasında özet bir tef
rik yapılmamıştır. 

Esasen tevessül edilmek durumunda bulunan bu 
tasarruf ilk defa olmayıp beş - altı yıl evvel de aynı 
tahkikata başvurulmuştur. 

3,| 'Diğer taraftan, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesini tadil eden 1927 sayılı Kanunun kı
dem tazminatı konusunda işverene tahmil ettiği malî 
külfet işletmelerin akıbetini endişeye sürükleyecek 
kadar yüksek seviyededir.- Mezkûr kanuna müsteni
den teşekkül 1975 yılında 98 626 675 TL. kıdem taz
minatı ödemiş bulunmaktadır. 1976 yılı Haziran 
ayı sonu itibariyle 231 826 626 TL. kıdem tazminatı 
ödenmiş olup, bu miktarın yıl sonuna kadar 
400 OiOÛ OOÛ TL. ye varacağı tahmin edilmektedir. 

Her hizmet yılı için milyonlara baliğ olacak kı
dem tazminatı ödeme durumunda bulunan Teşek
külün yaşları ilerlemiş verimliliği azalmış olanlardan 
Sosyal Sigortalar Kurumundan yaşlılık aylığı alma
ya hak iktisap etmiş işçileri, iianihaye ve kaydı hayat 
şartıyla bünyesinde taşuma vecibesi altında bulunduğu 
düşünülemez. 

4, Hizmet akitlerinin feshedilme yetkisi, 1475 
sayılı, İş Kanununun 13 ncü maddesiyle, âkit taraf
lara kanunen verilmiş bir hak olup taraflar, belirli 
ihbar önellerine riayet etmek kaydiyle, hizmet afetini 
feshetmek selâhiyetini haiz bulunmaktadırlar.! Bu 
itibarla işverenlerim'izce yapılan işlem mevzuata ta
mamen uygundur. 

Diğer taraftan, 7 Temmuz 1976 tarihli 15639 
sayılı Resmî Gazetede neşredilmiş bulunan Sayıştay 
Genel Kurulu 10.5.1976 tarih ve E. No. 1976/13, 
K. No. 3830/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında 
«ileri yaş ve hizmette olan işçilerin hiznıet akitleri-' 
nin, işveren idarece ihbar öneli tazminatı ödenmek 
suretiyle feshedilmesinin mevzuata aykırı yanı olma
dığı» İçtihadı nida bulunmuş ve bu suretle İş Kanu-< 
nunda işverene tanınan yetki perçinlenmiş'tir. 

5- Nazilli BaSma Sanayii Müessesesinde yaşlılık 
aylığından istifade etmek suretiyle ayrılan işçilerin 
yerine /hiçbir surette işçi ikamesi yapılmamış yeni 
işçi alınmamıştır. 
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Bu işyerinde yürürlükte bulunan ve Türkiye Teks
til Örme ve Giyim Sanayii İşçileri Senidıiikası (Teksif) 
ile ,alk!teldıil!miş bulunan toplu iş sözleşmesinin «işe 
alma» matlaph 18 nci maddesinde «işveren işçi al
ması gerektiği takdirde; işin mahiyeti, ücreti, im
tihan günü ve işçide aranılan nitelikleri yazılı olarak 
Teksif Şubesine bildirir. işe almada imtihan veya 
test usulü uygulanır» imtihan komisyonu matlaplı 
2Q nci madldesiinide ise, «kadroların dışardan yeni 
işçi alınlması veya terfi yoluyla işyerindeki işçilerden 
döMuırulması için yapılacak imtihanda; imtihan ko
misyonu Teksdif'in taiyin edeceği 2 üye ile işveren ta
yin edeceği 3 üyeden teşekkül eder. İmtihan soru
lan imtihan salonunda ve komisyonca hazırlanır.» 
hükümlerine yer verilmiştir, 

ıMezlkûr müessesede işçi tedarikli ve ikamesi, yü-> 
rürlükte bulunan sözleşme hükümlerinde derpiş edi
len usul ve esaslar dahilinde ve bir Devlet kuruluşu 
olması hasebiyle Balkanlar Kurulunun 7.3.1962 tarih 
ve 6/221 sayılı Kararına müsteniden îş ve îşçi Bulma: 
Kurumu kanallıyla yapılmaktadır. 

37. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ta
rım Satış Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olması ile ilgili genelgeye ilişkin sorusu ve Ti
caret Bakanı Halil Basol'un yazılı cevabı. (7/1330) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret 'Balkanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
rica eldenim.- Saygılarımla. 

15.7.1976 
Aydın Milletvekili 

Şükrü Koç 

(Devlet kuruluşlarının, dkltidar 'organlığı ya da 
/yandaşlığı yapan bazı gazetelerin çiftliği haline geti
rilmesinin giderek yaygınlaştığı, şort günlerde, Ba
kanlığına bağlı kuruluşların çabalarında görülmek
tedir. 

Nitekim T. C. Ziraat Bankası Genel Mıüdürlüğü-
ne bağlı olan Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılan 
bir genelge ile, tüm kooperatiflerin, Son Havadis 
gazetesine abone edilmesi önerilmektedir. 

Bu durum •karşısında : 

L T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü 
aldına Yıardımcısı Özer Kenan Yılmaz ve Koopera- < 
tfifler Müdürü Cevaıt Akyol imzasıyle, 24.4.1976 gün 
ve Kooperatifler 329 No. lu bir genelge yayınlan
mış mıdır? 

2. Yayınlanan genelgede* «Bölgenizdeki koope
ratif yönetim kurullarınca» abone olunması tavsiye 
edilen Son Havadis gazetesinin adresi bildirilmiş mi
dir? 

3J Abone bedellerinin «çeşitli giderler» bölümün
den ödenebileceği konusunda her hangi bir talimat 
verilmiş midir? 

4. Bu gazetenin sahibinin Sayın Başbakan De-
mirel ile arkadaşlarına ziyafetler düzemhiyen, fasıl 
alemlerinde Emel Sayın adlı şarkıcıyı Demİrel'e met
hiye şarkıları okutan bir A. P.'li patron olduğu doğ
ru mudur? 

5. Demire! ve takımına ziyafetler düzenliyen 
bir patronun gazetesine özel şekilde abone sağlamak 
üzere genelge yayınlıyan kişiler hakkında ne gibi bir 
işlem yapılması düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 13.8.1976 

Teşkilâtlandırma Genel 'MU, 
Dosya No. •? 15-12/8 

Konu : Aydın Milletvekili Şükrü Koç'un 
yazılı soru önergesi 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 23.7.1976 

tarihli ve 4623/36061 sayılı yazıları. 
Aydın Milletvekili Sayın Şükrü Koç'un ilgideki 

yazılarına ekli olarak alınan, Tarım Satış Koopera
tiflerinin Son Halvadis Gazetesine albone olması ile 
ilgili 15.7.1976 tarihli önergesi incelenmiş ve Ba
kanlığımla ilgili hususlara ait cevaplarımız sırası ile 
aşağıda belirtilmiştir * 

1 - 2 - Mer'i 1581 sayılı Tarım Kredi Koopera
tifleri ve Birlikleri hakkındaki Kanunun geçici 4 ncü 
maddesi, Merkez Birliği kuruluncaya kadar, Ziraat 
Bankasına Merkez Birliği görev ve yetkilerini verdi
ğinden, T. C. Ziraat Bankasının Tarım Kredi Koo
peratifleri üzerindeki geniş yetki ve sorumlulukları 
devam edegelmiştir., 

Bu yetki kullanılarak , diğer konuların yanında 
yayınlara abone olunması veya saftın alınması ile 
ilgili Bankanın prensibi sürdürülmüş, ilgilisinin mü
racaatı üzerine yararlı görülen yayınlar kooperatif-' 
lere tavsiye edilmiştir. 

Sürdürülen uygulamaya göre; yayın sahibi T. C. 
Ziraat Bankasına, yayınının kooperatifllere tavsiye 
edilmesi isteği ile müracaat etmekte, Bankaca da 
bir genel mektup yayınlanarak Kooperatif Yönetim 
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Kurulları karar aldığı takidirde yayına abone oluna
bileceği veya satın alınabileceği duyurulmaktadır. 

.Nitekim, bugüne .kadar 70 civarında gazete, derlgi, 
•kitap ve benzeri yayınlar kooperatiflere sadece tav
siye edilmiştin 

Bu gazeteler ve diğer yayınlar, T. C. Ziraat Ban
kasına yaptıkları müracaatlarda kooperatif ve koo
peratifçililk sorunlarına özel yer vereceklerini bildir-' 
dikleri için tavsiyeye değer görülmüşlerdir. 

Son Havadis Gazetesinin de bankaya yaptığı 
müracaatta; «Türkiye'nin hızlı kalkınmasında temel 
kuruluşlardan olan Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
kooperaltifçiliklıe ilgili halber ve yazılara gazetelerinde 
geniş yer ayırmak, kooperatiflerin sorumlarına eğil
mek, dert ve şikâyetlerine sütunlarında yer vermek 
istediklerini» belirtmişlerdir. 

3< T. C. Ziraalt Bankası Genel Müdürlüğü 
21.4.1976 tarihli ve 329 sayılı genelgesi ile, Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin Yönetim kurullarınca, tav
siye olunan yayınlara abone olunması veya satın 
alınması için karar alındığı takdirde bedelinin ilgili 
kooperatifin çeşitli giderler hesabından ödenmesinin 
mümkün olduğu belirtilmiştir, Bu hususta hiçbir 
kooperatife herhangi bir yayının satınailınması veya 
abone olunması için baskı yapılmamış ıveya talimat 
verilmemiştir. 

5, Son Havadis Gazetesine özel şekilde abone 
olunması hususu varid bulunmadığından, bu hususta 
her hangi bir işlem yapılması da mümkün görülme" 
mekitedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil! Başol 

Ticaret Balkanı 

38. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Aydın' 
da bekçi tarafından öldürülen bir öğrenciye ilişkin so
rusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı ce
vabı. (7/1331) 

ıMillet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık etmeni
zi rica ederim. Saygılarımla. 15 . 7 . 1976 

Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

M. C. İktidarının işbaşına gelmesinden bu 
yana insanların sokaklarda kurşunlanarak öldürülme
si günlük olaylardan sayılmıştır. Cinayetler dizisine, 
son olarak genç bir öğrencinin bir emniyet görevlisi 
tarafından vurularak öldürülmesi de eklenmiştin İşin 

asıl ilginç yönü, canilerin iktidarın kanatlan altına 
alınarak korunmasıdır. M. C. kendi görüşüne karşı 
olanların temizletme kararında ise, Türkiye halkının 
yarısı, faili meçhul cinayetlerin kurbanı olmak du
rumundadır. 

Bu durum karşısında : 
1. 24-25 Haziran 1976 gecesi saat 02'de Aydın 

şehrinin merkezinde, öğrenci Ahmet Yundu'nun vu
rulmasının sebebi nedir? 

2. Bekçi Ahmet Tosun tarafından vurulduktan 
sonra, kan kaybetmekte olan İstanbul DMMA öğren
cisi A'hmet Yundu 2 saat süreyle niçin hastaneye de-
ğ;! de Polis karakoluna götürülmüştür? 

3.- Hastanede gerekli müdahalenin yapılmasını 
geciktirmek üzere Emniyetçe herhangi bir müdahalede 
bulunulmuş mudur? 

4S Olayı protesto için bildiri yayınlayan C. H. P. 
gençlik kollarından bazı gençler gözaltına alınmış mı
dır? 

5. Bu polis memuru, birtakım sorumsuz ve işsiz 
güçsüz takımından kişileri emniyete yardımcı kuvvet 
olarak eğitime tabi tutmakta mıdır? Eğittiği koman
dolarla birlikte baskınlar yaparak, sokaklarda tedhiş 
yaratma yetkisini hangi yasalardan almaktadır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Güvenlik 

Şube: Top. Ol. B./1717C31 

9 . 8 . 1976 

Konu : Aydın Milletvekili 
Koç'un soru önergesi. 

Şükrü 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 23 . 7 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1331/4624/36062 sayılı yazıları. 
Aydın Milletvekili Sayın Şükrü Koç tarafından 

Bakanlığımıza yöneltilen, Aydın'da bekçi tarafından 
öldürülen bir öğrenciye ilişkin 15 . 7 . 1976 tarihli 
yazılı soru önergesinde değinilen hususlar incelenmiş 
ve cevabımız aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. 

1. 25 . 6 . 1976 günü gecesi saat 03>.CıOı sırala
rında Aydın il merkezinde bulunan Eski Çine Cad
desi üzerinde görevli bekçi Ahmet Tosun ve Ali Acır 
durumlarından şüphelendikleri iki meçhul şahsın hü
viyetlerini sorduklarında, söz konusu şahıslar aniden 
kaçmaya başlamışlardır. Bekçi Ahmet Tosun kısa sü
ren kovalamaca sonunda, bilâhara isminin Ahmet 
Yündü olduğu tespit edilen şahsı yakalamış, adı geçe
nin elindeki file içinde 7,65 mm, çapında bir adet 
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tabanca, 3 adet şarjör ve bir adet mermi zuhur etmiş
tir. Sanık Aihmet Yündü, karakola getirilirken tekrar 
kaçmaya yeltenmiş ve kaçarken de üzerinde bulunan 
ikinci bir tabanca ile ateş etmiştir. Bu sebeple çıkan 
müsademe sonunda, sanık Ahmet Yündü, bekçi Ah
met Tosun tarafından tabanca kurşunuyla yaralanmış 
ve kaldırıldığı hastanede ölmüştür. 

Olayla ilgili soruşturma Aydın C. Savcılığınca yü
rütülmüş, sanık bekçi Ahmet Tosun sorgusunu mü
teakip serbest bırakılmıştır. 

2. Maktul Ahmet Yündü, müsademe sonucunda 
bekçi tarafından saat 03.30 sıralarında vurulduktan 
hemen sonra karakola değil, doğruca Devlet hastane
sine iki polis memuru tarafından 0.9 AA 303 plâkalı' 
polis otosuyla götürülmüştür. 

3. — Yaralı götürüldüğü hastanede nöbetçi dok
torun müdahale etmesine zaman kalmadan ölmüştür. 
Bu sebeple emniyet mensuplarının, doktorun müda
halesini geciktirici bir davranışı söz konusu değildir. 

4. — 29 . 6 . 1976 günü olayı protesto için 
C. H. P. İl Yönetim Kurulunca bir bildiri yayınlan
mıştır. Bildiriyi dağıtan Şefik Selçuk isimli şahıs, 
bir grup tarafından darp edilmiştir. Bir otonun altın
da gizlenmiş halde bulunan mağdur, güvenliği için 
karakola celbedilmiştir. Olay sanıkları tespit edilmiş 
ve evrakı C. Savcılığına intikal ettirilmiştir. Başkaca 
da mevcut değildir. 

5. — Aydın'da bulunan birtakım sorumsuz, iş
siz ve güçsüz kişilerin herhangi bir emniyet mensubu 
tarafından eğitime tabi tutulması gibi bir durum da 
bir durum varit değildir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

39. — Muğla Milletvekili Halil Derenin Köy -
Kopça Romanya'dan getirilen traktörlerin dağıtı
mına ilişkin sorusu ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanı Korkut Özal'm yazılı cevabı. (7/1334) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancı

lık Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
hususunda aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

15 . 7 . 1976 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 
Soru : 

1. — (KÖY - KOP) ca ilk tertip Romanya'dan kaç 
traktör getirilmiştir? 

2. — Traktörlerin illere dağıtımı hangi makamca 
yapılmıştır? 

3. — Dağıtım için saptanan ilkeler neler olmuş
tur? 

4. — İsparta iline 480 traktörün verildiği doğru 
mudur? Doğru ise; 

5. — Bu ilin özelliği nedir? 
6. — Edirne'ye telefon ile emir verilmiş midir? 

Verildi ise, kim tarafından verilmiştir? 

T. C. 
Gıda Tarım ve Hayvancılık 17 . 8 . 1976 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müd. 

Sayı : 1101 

Konu : Sayın Halil Dere'nin soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 . 7 . 1976 gün Kanunlar Müdürlüğü 
7/1334-4627/36065 sayılı yazı. 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere tarafından; 
(KÖY KOP) ca Romanya'dan ithal edilen traktörle
rin dağıtımına ilişkin olarak; Bakanlığımıza yönel
tilen yazılı soru önergesi cevabının iki nüsha olarak 
eklice sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı 

Muğla Milletvekili Sayın Halil Dere'nin Roman
ya'dan getirilen traktörlere ilişkin yazılı soru önerge
si cevabı. 

1. — Köy - Kop, tarafından ilk tertip Romanya' 
dan 1 000 adet traktör getirilmiştir. 

2. — Traktörlerin satış ve dağıtımı 15.11.1975 
tarihli ve 15413 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe konulan iç ticaret işlerine ilişkin 1975/5 sa
yılı sirküler esaslarına göre Köy - Kop tarafından ya
pılmaktadır. 

3. — Soru önergesinin; dağıtım için saptanan ilke
lere ilişkin üçüncü, İsparta iline 480 traktör verildi
ğini ve bu ilin özelliğine dair dördüncü ve beşinci 
ve Edirne'ye telefon emri verilip verilmediği husu
sundaki altıncı maddeler; cevapları ithalâtçı ve da
ğıtıcı kuruluş olan (KÖY - KOP) tan alınmış ve ekte 
fotokopileri sunulmuştur. 
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3. Traktör dağıtımında saptanılan ilkeler : 
a) 'Başlıaingıçtia, Köy - Koop'a üye her birliğe, 50 

traktör tahsis edilerek traktör dağıtımı planlanmış ve 
'b'iırl'Mere duyurulmuştur. 

b) Ayrıca Köy - Koop'a üye kooperatif bİrlikle-
irime bağlı, koperatıilfleıre ve üyelerine traktör verile
ceği özelikle tbelirtilirdiştir. 

c) Traktör alacakılann, tarımla uğraşan koopera
tif ortakları olmasına önem veriiltmişt'ir. 

ç) Gönderilen avans tarihlerine göre alıcı koope
ratif ortakları sıraya konulması dikkatle gözetilmiştir. 

d) Traktör avanslarımın gönderilmesine göre 'bir
iliklere tahsis edlilen traktör miktarları zamanla değiş
tirilmiştir. 

e) Traktör almak için başvurmayan Merkez Bir
liğimize üye doğudaki koperatif birlikleriyle bu ko
nuda pasif kalan birliklere özel tahsisle örnek için 
traktör gönder ilmi şti r. 

Örneğin : Kars'a: 2, Gümüşhane'ye: 1, Kayseri' 
ye: 1, Zonguldaik'a 2, Bursa'ya: 2, traktör verilmiştir. 

f) Traktörün, olanak olanında ucuz fiyatla ihti
yaç sahibine 'verilmesi ömplanda tutulmuştur. 

Örneğin: 65 H. P. gücündeki traktör 85 000 TL. 
fiyattan satılmıştır. 

g) Avansların son durumuna göre ilk tahsis ra
kamları değişmiştir. 

Örneğin : Edirne Brl: 131, İstanbul Brl: 31, Muş 
Brl: 61, Samsun Brl: 60, Balıkesâr B'rl: 45, Denizli Brl: 
48, İsparta Brl: 61, Konya Brl: 85, Nevşehir Biri: 39 
traktör almış, 'bağlı kooperatif ve ortaklarınla dağıt
mıştır. 

h) Görüldüğü dağıtımlar birlikler yoluyla yapıl
mıştır. 

4. İsparta iline verilen traktör : 
a) İsparta iline herhangi 'bir ayrıcalık tanınma

mış, gönderdiği avanslara göre, 61 traktör verilmiştir. 
b) Dolayısıyle 480 traktör verilmes'i söz konusu 

değildir. 

6. Edirne'ye telefon edilmesi : 
a) iBu sora pek açık olmamakla beraber, soranın 

amacının, İsparta'ya özel ti şilem yapılması içim telefon 
editfip edlikneyeoeği şeklinde olduğu kanısına varılmak
tadır. Böyle bir işlem yapılmadığından, İsparta veya 
herhangi bir Kooperatif birliğine özel işlem yapılması 
için telefon edilmemiştir. Özel işlem yapılmasına is-
teyen 'bir yetkili de olmamıştır. 

b) Bunun dışında, lişlerimlizin hakkaniyet ölçüleri 
içinde yürütülmesi için karşılıklı pek çok telefon gö
rüşmesi yapılmıştır. 

Mehmet Önder 
İd. ve Malî İş. Md. Ahmet Altun 
Genel Müdür Velkiii ' Genel Başkan 

40. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, trafik 
kontrollerinin etkin bir şekilde yapılmamasının neden
lerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asil-
türk'ün yazdı cevabı. (711335) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak ceyaplamdırılrnasına aracılğınızı siaygıyle 
rica ederim. 1 5 . 7 . 1976 

îsfcalnb ul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : 
Milliyet Gazetesinin. 7 Temmuz 1976 günlü nüs

hasından itJibâlreln yayımlanan '«Trafik anarşistleri» 
Ibaşlıfclı yazı dla, Türkiye'de millî bliır felâket halime 
gellmtiş olan trafik kazalarınım nedelnlerıi üzeriine eği'ln-
rnıiştir. Bu arada her gün, kırmızı ışık yanlarken ge
çenler, sağ dönülmezde sağ dönemler, oto yoldan ge
çenler, yol vermesi gerekirken. yol vermeyenler, hiç 
durulmazda duranlar, yasak olduğu hailde çevre yo
luna girenler, kazaları önlemek 'için konulan tıngelleri 
iaşianlar, resknılerıiyle plâka num araları yle listeler ha
linde yayınlanmıştır. 

«Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarımın ar
tış sebepleriyle önleme çiarelarimin tespit etmek üze
re Anayasanın 88 nci maddesi geireğliınce kurulan Mec
lis Araştırma Komisyoinu;» tarafımdan verilen 2.5.1972 
günlü raporda da: 

'«Kontroller umulmadık zamanlarda umulmadık 
yerlerde ve glizlli olarak yapılmalıdır. Her yurttaş 
'haran kendisiinüln 'kontrol edildiği duygusuna kapılma-
lıdır» denildiği halde kontrollerin umulan zamanlarda 
umulan yerlerde bile yapılmadığı yurttaşların kontrol 
olmadığı imamcıma vardıkları ortaya çıkmıştır. 

Trafik kontrollerinin etkin bit biçimde yapllımia-
masımun ciddi bir medeni var mıdır? Eğer yok ise bu 
görevleri tam yerine getirmeyen sorumlular kimler
dir? Bu sorumlular hakkında ne gibi yasal işlem 
yapılmıştır? Trafik kurallarını çiğnedikleri listeler ha
linde 'büdMılenlör hakkında ine gibi işlem yapılmış
tır? Trafik kurallarını çiğneme olaylarına karşı yeni
den ne gibi önlemler düşünülmiektedir? Ne gibi ön
lemler alınmıştır? 
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T. C. 
içişleri Bakanlığı 12.8.1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire: Trafik Uygulama 

Şube : Şehiriçi 
Dosya : 62282/80-175504 

Konu : Soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi: 23 . 7 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/1335-4628/36068 sayılı yazı. 
istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in, trafik 

düzensizliği ve daha tesirli trafik kontrolü yapılması 
hususundaki yazılı soru önergesi incelenmiş, gere
ken bilgi ve görüşümüz aşağıda açıklanmıştır: 

Yurdumuzda trafiğin bir problem olduğu, yol
dan faydalananların genellikle kurallara tam uyma
dıkları, altyapı tesislerinin iyi bir trafik akımının 
düzenini sağlamaya salih olmadığı, sık sık can ve 
mal kaybına yol açan kazaların meydana geldiği bi
linmektedir. Trafik zabıtası kazaları önlemek, as
garî hadde indirmek üzere kontrol ve murakabe 
görevini bütün gayreti ile yürütmeye çalışmaktadır. 

Ancak karşılaştığımız mesele tek taraflı değil
dir. Şoför, sürücü,, yaya araç ve yol ile kontrol 
görevlilerini ihata eden bir bütündür. 

Altyapı tesisleri hiç yok veya eksikse, şoförler, 
sürücüler ve yayalar kurallara uymamayı itiyat haline 
getirmişlerse bunları kontrolla görevli trafik polisi
nin görevi çok ağırlaşmış demektir. 

Kanunî yönden âcil ve müessir tedbirler ve mü
eyyideleri getirmek üzere Bakanlığımızca, 6085 sa
yılı Karayolları Trafik Kanununa bazı maddeler ek
leyen ve bazı maddelerini değiştiren bir tasarı hazır
lanmış, Meclislere şevki sağlanmıştır. 

Bu tasarı ile, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
şoför okullarının açılması yanında, bilhassa kontrol 
ve murakabenin müesseriyetini sağlayacak merkezî 
sicil sistemi kurulmakta, para cezaları artırılmakta, 
plâkaya ceza yazma imkânı tanınmakta, ehliyetna
melerin geçici olarak geri alınması için idareye yetki 
verilmektedir. 

Bu âcil kanunî tedbirler yanında, sorunun temel
den çözümü bakımından kontrol görevlilerinin ve 
şoförlerin, sürücülerin ve yayaların eğitiminin çok 
büyük önem taşıdığına inanmaktayız. Bu eğitim müs
pet sonuçlar vermesi, resmî ve özel bütün kuruluş
ların ahenkli bir işbirliği içinde olmasını -gerektir
mektedir. 

Kadronun elverdiği nispette gizli kontrollar ya
pılmakta olup, trafik kesafetinin çok olduğu illerde 
de aynı tatbikat devam ettirilmektedir. 

Bütün bu eksikliklere rağmen kontrolla görevli 
polisimiz, müspet semereleri ortaya koymanın gayre
ti ve şuuru içinde çalışmaktadır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

içişleri Bakanı 

41. — Afyon Milletvekili Süleyman Mutlunun, 
Afyon - Dazkırı - Sarıkavak köyü içme suyuna ilişkin 
sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyrazın yazılı 
cevabı. (7/1337) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorunun Köy işleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını rica eder saygılar 
sunarım. 

19 . 7 . 1976 
Afyon Milletvekili 

Süleyman Mutlu 
Afyon iline bağlı Dazkırı ilçesinin içme suyuna 

ihtiyacı ortada iken ilçeye bağlı Sarıkavak köyünün 
içme suyu gizlilik içinde Denizli'nin Çardak ilçesine 
götürülmek istendiği hatta proje yapımına başlandığı 
söylenmektedir. Buna göre: 

A) Sarıkavak köyünün içme suyu, Çardak ilçe
sine verilecek midir? Proje hazırlığı var mıdır? 

B) Bu hususta iki ilçe arasında geçmişte bu hu
susta anlaşma var mıdır? 

C) Dazkırı ilçesi ve Sarıkavak halkından böyle 
bir proje varsa gizli tutulmasının sebebi nedir? 

T, C. 
Köy işleri Bakanlığı 26 . 8 . 19^6 

Tetkik ve Plan Koord. Kur. 
Başkanlığı 

SAY : 06-04/1049 
Konu : Yazılı Soru Önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'ilgi : Gen. Sek. Kanun. Md. 28 . 7 . 1976 gün 

ve 7/1337 - 4636/36176 sayılı yazı. 
Afyon Milletvekili Süleyman Mutlu tarafından 

yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazımz ekinde Bakan
lığımı/a intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru önergesi 
incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köyişleri Bakanı 
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Afyon Milletvekili Sayın Süleyman Mutlu'nun 
Yazılı Soru Önerge|i Cevabı (M. M.) 

Afyon ili Dazkırı ilçesine bağlı Sarıkavak köyü
nün içmesuyu işi, münferit olarak 1975 bütçe yılı 
istikçafi etüt ve proje programına alınmış olup, 
köyün içmesuyu işine ait etüt raporu henüz mer
keze intikal ermemiştir. 

Program uyarınca hazırlanacak olan etüt raporu 
tamamen köyün içmesuyu ihtiyacını karşılamak 
amacını gütmektedir. 

A — Buna göre Sarıkavak köyünün içmesuyu-
nun Denizli ili Çardak ilçesine verilmesi bahis ko
nusu değildir ve bu konuda bir proje hazırlığı yok
tur, 

B — Afyon ili Dazkırı ilçesine bağlı Sarıka
vak köyü içmesuyunun Denizli ili Çardak ilçesine 
verilmesi ile ilgili olarak bu güne kadar Bakanlı
ğımıza intikal etmiş bir anlaşma mevcut değildir. 

Esasen Dflıizli İli Çardak İlçesinin nüfusu, 1970 
sayımına göre (3000) in üstünde bulunduğundan bu 

•ilçeye içmesuyu getirilmesi konusu - Bakanlığımızın 
görevleri dışında bulunmaktadır. 

C — Sarıkavak köyünde yapılan çalışmalar 
yukarıda arzedildiği üzere yalnız köye içmesuyu 
getirmeye matuftur. Başka gaye ile proje çalışması 
ve halktan gizli tutulan her hangi bir husus bulun
mamaktadır, 

42. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ordu 
ili ve bazı ilçelerinde yapılan Fındık Tarım Satış 
Kooperatiflerindeki seçim sonuçlarının onaylanmama 
nedenlerine ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (711340) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say-
gıyle dilerim. 21 . 7 . 1976 

Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi 

1976 yılında çeşitli tarihlerde Ordu ilinde ve 
bazı ilçelerinde Fındık Tarım Satış Kooperatifi ola
ğan kongreleri yapılmıştır. Bu kongrelerden, Ordu il 
Merkezi ile Fatsa ilçesi 2 şer kez perşembe kongresi. 
seçim sonuçları da 1 defa Bakanlığınızca i-ozulmuş 
bir başka deyimle onaylanmamıştır. Bu durum 
ortaklar arasında, kendi iradelerinin ipotek altına 
alındığı veya istediğiniz sonuç elde edilinceye ka
dar böylesine demokratik olmayan uygulamanın sür
dürüldüğü şeklinde değerlendirilmektedir. 

Ortalıların tutumunuz sonucunda maddeten ve 
manen zarara uğradığı açıktır. 

Hal böyle olunca : 
1. — Adı geçen kongre sonuçlarının onaylan

maması sebepleri nelerdir. 
2. — Bu gibi sonuçların önlenebilmesi için 

Bakanlığınızca hangi tedbirler düşünülmektedir? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 13 . 8 . 1976 

Teşkilâtlandırma Genel Md. 
Dosya No. : 15-12-8-7/1340 

Konu : Ordu Milletvekili Memduh 
Ekşi'nin 21 . 7 . 1976 tarihli ya
zılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğü ifadeli, 28 . 7 .1976 

tarihli ve 4646-36266 sayılı yazıları. 
Ordu Milletvekili Sayın Memduh Ekşi'nin ilgi

deki yazılarına ekli olarak alınan Giresun Fındık Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı Genel Kurul 
toplantılarının bazılarının onaylanmasına ilişkin 
21 . 7 . 1976 tarihli önergesi incelenmiş ve bu konu
daki cevaplarımız sırası ile aşağıda gösterilmiştir. 

1. — 1976 yılında Genel Kurul toplantılarını 
yapan Giresun Fındık Tarım Satış Kooperatiflerine 
(Fisköbirlik'e) bağlı kooperatiflerden bazılarının se
çimleri aşağıda açıklanan nedenlerle Bakanlığımca 
onaylanmamıştır. 

a) Ordu Findik Tarım Satış Kooperatiflerinin, 
1972 - 1973, 1973 - 1974 ve 1974 - 1975 işyıllarına 
ait Genel Kurul toplantısı 23 . 1 . 1976 tarihinde ya
pılmıştır. 

Bakanlığımızın temsilcisinin de hazır bulunduğu 
bu toplantıda, yapılan seçimler sırasında bazı ortak
ların birden fazla oy kullandıkları ve böylece oyla
maya katılanlara nazaran 270 civarında fazla çıkan 
oyların seçim sonuçlarını etkileyeceği dikkate alına
rak Kooperatif Anasözleşmesinin 18 nci maddesi ge
reğince Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin se
çimleri ile ilgili hususlar Bakanlığımca tasdik dışı 
bırakılmıştır. 

Bunun üzerine Kooperatif Genel Kurulu, onay
lanmayan Yönetim Kurulu seçimlerini yapmak üze
re 12 . 4 . 1976 tarihinde yeniden toplanmıştır. 

Bu toplantıya ilişkin Genel Kurul evrakının tet
kikinde; saat 8'de başlayan toplantı 15.00'e kadar 
devam etmesine rağmen taraflar Başkanlık Divanının 
teşkilinde bir anlaşmaya varamamışlar ve toplantının 
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başka bir tarihte yapılması hususunda mutabakat 
temin edilmesi ve bunun bir tutanakla tespit edilme
si sonucu toplantı başka bir güne ertelenmiştir. 

Bu erteleme sonunda 12 . 5 . 1976 günü yapı
lan Genel Kurul toplantısında gündem gereğince Yö
netim Kurulu seçimleri yapılmıştır. 

Ancak, bu seçimlerde Yönetim Kurulu üyeliğine 
seçilen Atabey Manavoğlu ile Sabri Türkyılmaz'ın 
Anasözleşmenin 25 nci maddesinin (A) fıkrasının (b) 
bendi gereğince 3 yıllık ortaklık sürelerini doldurma
dıkları ve taahhüt ettikleri ürünün % 60'ını teslim 
etmedikleri anlaşıldığından adı geçenlerin yerine Yö
netim Kurulu yedek üyeliğine seçilen Ahmet Aydın 
ile Mehmet Ur'un getirilmesi kaydı ile alınan karar
lar tasdik edilmiştir. 

b) Perşemibe Fındık Tarım Satış Kooperatifinin 
1972 - 1973, 1973 - 1974 ve 1974 - 1975 işyıllarına ait 
Genel Kurul toplantısı 29 . 2 . 1976 tarihinde ya
pılmıştır. 

Bu toplantıda Divan Başkanının, Anasözleşme
nin 22 nci ve 25 nci maddelerine göre seçilmediği 
anlaşıldığından alınan kararların hiçbiri Bakanlığım
ca onaylanmamış ve keyfiyet 22 . 4 . 1976 tarihli 
8415 sayılı yazı ile Fiskobirliğe tebliğ edilmiştir. 

Bunun üzerine Kooperatif Genel Kurulu ikinci. 
defa toplantıya çağırılmış ve toplantı 29 . 5 . 1976 
günü icra edilmiştir. Bu toplantıda Genel Kurulca 
alınan kararlar Bakanlığımca onaylanmış ve keyfi
yet 16 . 6 .1976 tarihli ve 11275 sayılı yazı ile anı
lan Birliğe tebliğ edilmiştir. Ancak, Birlik delegeli
ğine seçilen üyelerden Niyazi Şen'in ürün taahhüdü
nün % 60'ını teslim etmediği tespit edildiğinden Ana
sözleşmenin 25 nci maddesi gereğince seçimi tasdik 
dışı bırakılmıştır. 

c) Fatsa Fındık Tarım Satış Kooperatifinin 
1972 - 1973, 1973 - 1974 ve 1974 - 1975 işyıllarına 
ait Genel Kurul toplantısı 24 . 2 . 1976 tarihinde 
yapılmış ise de, anılan günde gerekli nisap sağlana
madığından toplantı 2 . 3 . 1976 tarihine ertelen
miştir. 

2 . 3 . 1976 tarihinde nisap aranmaksızın ikinci 
çağrı üzerine yapılan bu toplantıda, gündemin 7 nci 
maddesindeki seçimlerin açık veya gizli oyla yapıla
cağı hususunda Genel Kurulca herhangi bir karar 
alınmadan, Divan Başkanının kendi ismini ihtiva 
eden listenin seçimi kazandığını ilân ettiği Bakanlı
ğım temsilcisinin raporundan anlaşılmıştır. Bunun 

üzerine gündemin seçimlerle ilgili maddeleri t< sdik 
dışı bırakılarak keyfiyet 5 . 4 . 1976 tarihli ve 7101 
sayılı yazımızla Fiskobirliğe tebliğ edilmiştir. 

Fatsa Fındık Tarım Satış Kooperatifi Genel Ku
rulu gündemindeki seçimlerle ilgili hususları görüş
mek üzere 11 . 5 . 1976 tarihinde toplanmıştır. Bu 
toplantıda gerekli çoğunluk bulunmadiğından toplan
tı 18 . 5 . 1976 tarihine ertelenmiştir. 

1 8 . 5 . 1976 tarihinde yapılan ve yalnız se
çimlerin görüşüldüğü bu toplantıda Divan Başkanlı
ğınca belli bir süre verilmeden bazı ortakların geçici 
olarak dışarıya çıkmalarına müsaade edildiği, top
lantı salonundan dışarıya çıkan üyelerin tamamı tek
rar oy kullanılacak salona dönmeden oylamaya baş
lanıldığı ve "Birlik Delegeliği ile ilgili seçimdeki 
oylamanın kesin olarak tespit edilmemiş olduğu, Yö
netim Kurulu seçimlerine ilişkin mühürlü zarfların 
ve oy pusulalarının ortaklara düzenli bir şekilde da
ğıtılmamış olduğu ve bu nedenle de bazı ortakların 
birden fazla oy kullandıkları, Genel Kurul tutana
ğında ve Bakanlığımız temsilcilerinin düzenledikleri 
müşterek raporunda belirtildiğinden, söz konusu top
lantıda alınan kararların tamamı onaylanmamış ve 
keyfiyet 23 . 6 . 1976 tarihli ve 11670 sayılı ya
zımızla Fiskobirliğe tebliğ edilmiştir. 

Fatsa Fındık Tarım Satış Kooperatifinin seçim
lerle ilgili olarak 27 . 7 . 1976 tarihinde veya er
telenmesi halinde 3 . 8 . 1976 tarihinde toplantı yap
ması belirtilmiş ve 3 . 8 . 1976 tarihinde yapılmış 
bulunan toplantı ile ilgili tutanaklar henüz Bakanlığı
ma intikal etmemiştir. 

2. — Ortak sayısı çok yüksek düzeyde olan Koo
peratiflerde ve Birliklerde Genel Kurul toplantısı ya
pılacak yerin teminindeki güçlük ve açık alanlarda 
bu toplantıların yapılmaları halinde karşılaşılan prob
lemlerin halli için, seçimler hiçbir itiraza mahal bı
rakılmayacak şekilde mevzuata uygun olarak yaptı
rılmaktadır. 

Nitekim sayıları oldukça fazla bulunan Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birlikleri ile bunlara bağlı Tarım 
Satış Kooperatiflerinde 1975 - 1976 yılı içerisinde 
yapılmış olan Genel Kurullar en ufak bir müessif 
olaya meydan bırakılmadan tamamlanmış ve tam 
bir tarafsızlık anlayışı içerisinde tasdik edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 
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43. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Ünye 
Limanı yatırım projesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/1341) 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Balkanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıy-
le dilerim. 

21 . 7 . 1976 
Ordu Milletvekili 

Memduh Ekşi 

Ordu ili Ünye ilçesinde yapılması düşünülen Li
manla ilgili olarak, aynı ilçe halkından Hüseyin Boz-
yur'ta adınıza yazılan ve Deniz Ulaştırma Genel Mü
dürü Adnan Özarar tarafından yazılan L-1/63-1/3CI2Ü-
12317 sayılı cevabî yazıda : 

«Adı geçen limanın proje tutarının 140 ClCıCı OCÖ 
TL. olduğu, 1975 yılında 10 CCO 000 yatırımla işe 
başlanılacağı, 1978 malî yılı sonuna kadar 9OCO00CO 
TL. sarfının planlandığı, belirtilmektedir. 

Durum bu olduğu hailde, bugüne kadar Ünye li
manı ile ilgili herhangi bir yatırım yapılmamıştır. 

Öyle ise; 
1. Ünye limanı yatırım projesi hangi aşamadadır, 

ne zaman başlanıp ne zaman bitirilecektir. 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 3 . 9 , 1976 
Deniz Ulaştırması 
Genel Müdürlüğü 

Dugm. : L-163'-1 /2986ı3130-25227 

Konu : Ünye Limanının geliştiril
mesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
-İlgi : a) 28 . 7 . 1976 gün ve 7/1341/4647/36267 

sayılı yazınız, 

b) Bayındırlık Bakanlığına muhatap, 19 .8 . 1976 
gün ve L-163-1/2986 sayılı yazımız, 

c) 24 . 8 . 1976 gün ve 7/1341/4647/36267 sa
yılı yazınız. 

1974 - 1978 yılları yatırım projeleri listesinde yer 
alan Ünye Limanının inşaatına ne zaman başlanıla
cağı hususunu kapsayan ilgi (a) yazınız eki Ordu Mil
letvekili Memduh Ekşi'ye ait yazılı soru önergesi in
celenmiştir. 

Malumlarınız olduğu veçhile, bu tür inşaatların 
programlanması ve yapımı Bayındırlık Bakanlığı, De
miryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge

nel Müdürlüğü tarafından yerine getirilmekte oldu
ğundan, konu gereği için adı geçen Bakanlığa ilgi (b) 
yazımızla intikal ettirilmiş olup, neticesi alındığında 
ayrıca mialumat verileceğini bilgilerinize arz ederim. 

Nahit Menteşe 
Ulaştırma Bakanı 

44. — Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahraman'ın, 
Tekirdağ - Hayrabolu ilçesinde görevli emniyet men
suplarının tutum ve davranışlarına ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. 
(7/1342) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandınlmaisına delâletinizi saygı ile 
rica ederim. 23 . 7 . 1976 

Tekirdağ Milletvekili 
Ömer Kahraman 

Tekirdağ ilimizin Hayrabolu ilçesinde emniyeti 
sağlamakla görevli olan emniyet mensupları, Sayın 
Türkeş'in gözü dönmüş silâhlı komandolarından da
ha korkunç tutum ve davranışlarıyle Hayrabolu'da 
halikımıza Ortaçağ işkencesi ve yolsuzluklarına devam 
etmektedirler. 

1. Hayralbolu emniyet mensupları, Hayrabolu'da 
tertiplenen panayırda seks filmi oynatılmasına nasıl 
müsaade etmişlerdir?.. 

2. Hayrabolu emniyet mensupları Şakir isimli bir 
vatandaşın ağzına mısır koçanı sokarak dövmüşler 
midir? 

3. Hayrabolu emniyet mensupları, Hükümet ta
bibi Dr. Sami Erkan'ı makamında tartaklamışlar mı
dır? 

4. Hayrabolu emniyet mensupları, geceleri içki 
içerek sokakta gelene, geçene küfür etmişler midir? 

5. Hayrabolu emniyet mensuplarından biri mesai 
arkadaşı bir bekçiyi silâhla vurmuş mudur? 

6. Hayrabolu emniyet mensupları, içki içerek 
zilzurna sarhoş olup güpegündüz Cumhuriyet meyda
nında elinde koskoca bir bıçakla dolaşarak hürmete 
ve huzura lâyık olan halkımızın anasına, avradına kü
für etmiş mddir? 

Hayrabolu emniyet mensuplarının Hayrabolu'da 
kolluk kuvvetlerine gölge düşüren insanlık dışı mes
lek mensuplarını küçültücü bu tür tutum ve davranış
ları daha ne kadar devam edecektir. 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 12 . 8 . 1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Personel 

Şuibe : Atama lşl./B.3-l75340 

Konu : Soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 28 . 7 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü 7/1342-4652/3*6302 sayılı yazıya : 

Tekirdağ Milletvekili Sayın Ömer Kahraman'ın 
Hayrabolu ilçesinde görevli Emniyet mensuplarının 
tutum ve davranışlarına ilişkin 23 . 7 . 1976 günlü 
yazılı soru önergesi incelenmiş ve cevabımız aşağıda 
belirtilmiştir. 

Yazılı soru Önergesinde söz konusu edilen olayla
rın polis başmüfettişine yaptırılan tetkik ve tahkiki 
sonunda; 

1.« Soru önergesinin 1 ve 5 nci maddelerinde zik
redilen panayırda seks filmi gösterilmesi ve Çarşı ve 
Maihalle Bekçisi İsmail Baltacıoğlu'nun dikkatsizlik 
ve tedbirsizlik sonucu yaralanması olaylarında kusur
lu görülen emniyet mensupları hakkında adlî yönden 
gerekli işleme tevessül olunarak muhakemelerinin de
vam ettiği, disiplin yönünden de düzenlenen tahkikat 
evrakının ilgili kurullara intikal ettirildiği; 

2. Soru önergesinin 2 ve 3 ncü maddelerinde söz 
konusu edilen Şa'kir Taş isimli şahsın darp edilmesi 
olayında müştekinin şikâyetinden vazgeçmesi sonucu 
davanın düştüğü, hükümet taibibine vazifede hakaret 
suçundan ise iki emniyet mensubu hakkında adlî yön
den gerekli kamu davası ikame edildiği ve sanıkların 
para cezasına mahkûm oldukları, her iki olayda ku
surlu görülen emniyet mensupları hakkında gerekli 
disiplin işlemine de tevessül olunduğu; 

3. Önergenin 6 ncı maddesinde zikredilen ve 
12 . 5 . 1976 günü ilçede olay çıkaran polis memu
ru hakkında adlî işlem yapılmakta olduğu gibi idarî 
yönden de 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ilgili hükümleri gereğince valilik tarafından görevden 
uzaklaştırma tasarrufunun tatbik edildiği, disiplin yö
nünden de gerekli kovuşturmaya başlandığı; 

4. Kusurlu görülen emniyet mensupları hakkın
da ayrıca idarî tedbirlere de tevessül olunduğu, anla
şılmıştır. 

Arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 

İçişleri Bakanı 

45. —Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
Muş iline bağlı ilçelerde görev yapan Sağlık Savaş 
memurlarına araç tahsisine ilişkin sorusu ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. 
(7/1344) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanı Sayın Kemal Demir tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

26 . 7 . 1976 
Muş Milletvekili 

Ahmet Hamdi Çelelbi 
Soru : 
Seçim bölgem olan Muş ilinde ve bu ile bağlı Bu

lanık, Malazgirt ve Varto ilçelerinde görev yapmakta 
bulunan Sağlık Savaş memurları görevleri icabı köy
leri ve en ücra köşelerdeki mezraları yaya olarak gez
mek suretiyle görevlerini bihakkın ifa ettikleri Bakan
lığınızın da malumudur. 

Bakanlığınız bünyesindeki sağlık memurları ebeler 
resmî arabalarla dolaşmak suretiyle görev ifa ettikleri, 
diğer devlet dairelerindeki görevlilerde motorlu araç
larla köylü vatandaşlarımıza hizmet götürlükleri hal
de sağlık savaş memurlarının bu haktan mahrum bı
rakılarak köyleri yaya olarak gezmeğe ielbar edilmesi 
sosyal adaletle kabili telif değildir. Bu itibarla : 

1. Yirminci asırda insanca yaşamak hakkına 
haiz bulunan sağlık savaş memurlarının sağlık teşki
lâtına ait araçlarla haftanın muayyen günlerinde gö
rev yapmalarının düşünülüp düşünülmediğinin? 

2. Memurlar arasındaki tefrike son vermek üze
re sağlık savaş memurlarının da görevlerini motorlu 
araçlarla ifa ederek çekmekte bulundukları çileye son 
verilmesi hususundaki bakanlığınızın görüşleri neler
dir? 

3. Sağlık savaş memurları ilâ nihaye köyleri ya
ya olarak mi gezeceklerdir?. 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 1 1 . 8 . 1976 

Bakanlığı 
Bakan 
1345 

Konu : Muş Milletvekili Sayın Ah
met Hamdi Çelebi'nin yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
ilgi : 28 . 7 . 1976 tarih ve Kanunlar M d. lüğü 

7/1344-4656-3641 sayılı yazınız. -
Muş Milletvekili Sayın Ahmet Hamdi Çelebi'nin 

Muş iline bağlı ilçelerde görev yapan Sağlık Savaş 
memurlarına araç tahsisine ilişkin yazılı soru önerge
sine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanı 

Muş Ml'ıMietvektiM Saym Ahmet Hamdi Çellebi'niim 
yazıllı soru ölnıergesiıne cevabım 

Bakanlığımız teşkilâtlında çafiıştrrılian Sağlık Sa-
vtaş Memurları 1183 sayılı Kanunî ve bu Kanuna da
yanılarak çıkarıllan yönetmelik hükümlerine göre gö
rev yaparlar. 

Kendlarine görev alanı •olanak verilen yerlerde 
ayda 20 - 24 gün gezici hizmet görmekle yükümlü
dürler. 

Ayrıca gittikleri köyde icabımda birkaç gün <k)al-
mlak zoruınluğuındadiırlıar. Bu nedenle haftanın muay
yen günlerinde ilde tüm fcaanu sağlığı hizmetıleırliinin gö-
rüîmesünde kullanılan anaçlardan yararlanmak için 
beklemeleri omların sahadaki hizmıetleriınti aıksatacak-
•tar. 

Kaldı ki Muş liflinde faal anaç sayısı 28'dıi(r. 
Sağhk Savaş Mamuru sayısı da 28'dir. Bu anaçlar 

haftamın muayyen günülerimde Sağlık Savaş Memuriları-
nia tahsıis edl'lldliği takdirde, kamu sağlığı hizmetleri 
ileri derecede aksayacaktır. Sağlık hizmetlerimin sos
yalleştirildiği Bende tüm sağlık 'hizmetleri entegre 
'edJlmiştiır. 

Entegrasyonu sağlayacak ©kipler araçla sahaya gi-
derierlken, Sağlık Savaş Memurlarına da lihtJiyaç varsa, 
birlikte gitmektedirler. 

Köyde 'ilaçlama yaıpıılacaksia elbette tahsis edilecek 
amaçtan yairiarülalnmialları da yerimde olacaktır. 

Memlâkeüimliziin bugünkü şartlarınla göre Sağlık 
Savaş Memurlarına normal olanak köy gezilerime gi-
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derken ayrıca araç tahsisû limlkânsızdır. Ama hizmet 
gerektiriyorsa !biır değill, birkaç aracın dahî tahsisi ya
pılabilmektedir. 

Bakanlığımızda çalışan personelin yetişme niteli
ği ne olursa olsun analarında mutelllilk farkı gözetilmez 
ve hizemtin gereği yerine getirilir. 

însam haklarına saygımız herşeyjn üstündedir. 
Bakanlığımız, yasalar ve hizmet neyi gerektiriyor

sa tüm öllanlaklarını ıkullananak bumu yerime ge
tirmeye çalışmaktadır. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

46. — Konya Milletvekili Muzaffer Demirtaş'ın, 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöneticilerine ve bazı öğre
tim üyelerine ilişkin Başbakandan sorusu ve Adalet 
Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1345) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşiağıdalki sorularımın ilgili Maliye, Adalet ve 

Millî Eğitim Bakanları tarafından yazılı olarak ce-
vaplandırılmlasını saygılarımla ıarz ederim. 

Konya Mliffiefiveıkffi 
Muzaffer Demiirüaş 

1. 1976'dan ömceM malî yıllarda Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi yöneticilerinin Devlet Bütçesinden hilafı 
hakikat hasta yatak sayısı beyan ederelk tahsisat al
dıkları Maliye Müfettlşlerinliın raporları ille resmen 
kianıtlıanımıştır. Bu durumda hukukî ve cezaî sorum-
lululk yönünden Maliye Bakanlığımca ne giibii lişjlem-
ler yapıiknıştıır? Adlî mercilere durum intikal ettiril
miş mlidiir? 

2. Ayrıca halem Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yöne
ticilerimden ve 1971 - 1973 yılarımda Dekanlık yapmış 
otlan bir Öğretim üyesimlim karısı ve 'kızınım ortak bu
lundukları Tupsıan Adî Kom. Şirıfcetıi'ndıen itâ âmıiri 
bulunduğu devrede Cerrahpaşa Tıp Faküiltesıinim ay
rıca Diıröktörü bulumduğu kürsüye Ikaç mlJlyom liiır'aiıJk. 
malzeme ve tıbbî cihaz siatınlalmıştır? Fakülteyle bu 
firma arasındaki ilişkilerde biir nüfuz suiistimali mev
cut mudur? 

3. Hürriyet Gazetesıilnin 18 Mayıs 1976 günkü 
sayısında «Ümliıvensliteye sahte belge ile giren 18 öğ
rendi kovuldu» başlıklı yazıda, Cerahpaşa Tıp Fakül
tesi Yönıetliımimce Edirne Tıp Falkültesi'me alınan 
öğrencilerim durumu ile ilgili soruşturma halnıgi saf
hadadır? Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrenci bürosu bu 
konuda yegâne sorumlu mudur? 

Daha önceki dönemlerde de öğretim üyeleriinıio 
yakınlarına ayrıcalıklar yapıllmıış mıdır? Bu konuda 
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hasına isntDkiaâ eden olaylar sonucu ne gibi bir işıcm 
yapılmıştır? 

4. Cetrraıhp&şa Tıp Fakültesi Göz Kürsü Profesö
rü hakkınıda yayındanıain broşür ve basındialki neşriyat 
konusunda ifgiierce ne glM bir (işlem yaıpıimışt'.T? 

27 . 7 . 1976 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 1 . 9 . 1976 

Ceza İş. Gn. Müdürlüğü 
Sayı : 3-4-29-1976/37609 

Konu : Konya Milletvekili 
Muzaffer Demirtaş'ın soru 
önergesinin cevaplandırıldığı 
hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığa yazılan, Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü ifadeli 4 . 8 . 1976 gün ve 7/1345-
4659-36408 sayılı yazılarına. 

Konya Milletvekili Sayın Muzaffer Demirtaş ta
rafından, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde vu
ku bulan yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıklarıyle, Bakanlığımıza yönel
tilmiş bulunan ve Millet Meclisi İçtüzüğünün 94/3 
maddesi gereğince Sayın Başbakana müteveccih ya
zılı soru önergesinin, Bakanlığımıza taallûk eden kı
sımlarının Saym Başbakan adına tarafımızdan cevap
landırılması, Başbakanlığın 12 . 8 . 1976 gün, Ka
nunlar ve kararlar tetkik dairesi ifadeli 106-312/ 
11249 sayılı tezkeresiyle tensip kılındığından, mezkûr 
önergenin Bakanlığımla ilgili kısımları hakkında ge
rekli bilgi aşağıda arz olunmuştur. 

Ankaralı bir grup öğrenci adına Millî Eğitim Ba
kanlığına yapılan ihbarda, Faik Kadıkıran isimli bir 
öğrencinin 1974 yılı Üniversitelerarası seçme sınavın
da aldığı puanlar düşük olduğu halde, haksız bir şe
kilde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakülte
sine kaydı yapılarak halen ikinci sınıfta okumakta 
olduğu ileri sürülmesi üzerine; Üniversitelerarası öğ
renci seçme ve yerleştirme merkezince yaptırılan in
celemede; Seçme sınavı sonucunda, Ağırlık puanlan 
diğer öğrencilere oranla çok düşük olan 14 öğrenci
nin, sınav sonuç belgelerinde puanları yüksek göste
rilmek suretiyle sahtecilik yaptıkları, mezkûr belgeler 
ile 1974 - 1975 öğretim döneminde İstanbul Üniver
sitesi Edirne Tıp Fakültesine kaydedildikleri tespit 
olunarak, keyfiyetin Edirne Tıp Fakültesi Dekanlığı
nın 12 . 5 . 1976 tarih ve 1976/76 sayılı yazılarıyle 

İstanbul C. Savcılığına ihbar edilmesi üzerine, isim
leri bildirilen öğrenciler hakkında sahtecilik ve me
mura yalan beyanda bulunmak suçlarından o yer 
C. Savcılığınca soruşturma açıldığı, olayla ilgili de
liller toplanmakta olup 1976/15687 sayılı hazırlık so
ruşturmasının devam etmekte olduğu; Önergede deği
nilen ve 18 . 5 . 1976 tarihli Hürriyet Gazetesinin 
1 nci sahifesinde yayımlanan (Üniversiteye sahte bel
geyle giren 17 öğrenci kovuldu) başlıklı haberinde 
sözü edilen soruşturma ile ilgili bulunduğu, sahte ola
rak düzenlenen Üniversitelerarası seçme sınav belge
lerinin hazırlanmasında öğrencilerden başka kimsele
rin veya görevlilerin iştirakleri tespit olunduğu tak
dirde bu şahıslar hakkında da kanunî gereğine teves
sül olunacağı, 1750 sayılı Üniversiteler Kanunun 65 
nci maddesi hükmüne göre Üniversite öğretim üye
leri, öğretim yardımcıları ve diğer memurların gö
revlerinden doğan veya görevlerini yaptıkları sırada 
işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı haklarında 
soruşturma yaptırmak yetkisi, rektöre ait bulundu
ğundan, daha önceki dönemlerde öğretim üyelerinin 
yakınlarına yaptıkları ayrıcalık iddiaları sebebiyle 
herhangi bir işleme tevessül olunmadığı ve bu konuda 
Üniversite rektörlüğünden bir ihbar da vaki olmadı
ğı, İstanbul Cumhuriyet Savcılığının 24 . 8 . 1976 
gün ve 1976/987 sayılı cevabî tezkeresi mündereca-
tmdan anlaşılmıştır. 

Keyfiyetin Sayın önerge sahibine bildirilmesine 
delâlet buyurulmasını saygılarımla arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

47. — Rize Milletvekili Südi Reşat Saruhan'ın, 
Sümerbank Genel Müdürlüğüne alınan memurlara 
ilişkin sorusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ab-
dülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. (7/1346) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Rize Milletvekili 

Sudi Reşat Saruhan 

1. — 1 Mart 1973 tarihinden bugüne kadar Sü
merbank Genel Md.ne kaç memur alınmıştır 

2. — Hangi derecelere alınmışlardır? 
3. — Bu memurların kaçı erkek kaçı kadındır? 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 . 9 . 1976 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı. : 13/SB-3-982 

Konu : Rize Milletvekili Sudi Re
şat Saruhan'ın soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4.8.1976 tarihli ve 7/1346-4664/36433 sayı

lı yazınız. 

Rize Milletvekili Sayın Sudi Reşat Saruhan'ın 
1.3.1973 tarihinden bugüne kadar Sümerbank Genel 
Müdürülüğüne alınan memurlarla ilgili soru önergesi 
hakkında hazırlanan notun ilişikte sunulduğunu arz-
ederim. 

Abdulkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

1 Mart 1973 tarihinden 1 Temmuz 1976 tarihine 
kadar Sümerbank Teşkilâtına alınan memurların de
receler itibariyle dağılımı ile bunlardan ne kadarının 

erkek ve kadın olduğunu gösterir cetvel 

Derece Adet 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Erkek 
Kadın 

8 
6 
14 
28 
12 
14 
43 
307 
235 
405 
50 
160 
522 
166 
599 
66 

2 114 
521 

Toplam 2 635 

14 . 9 . 1976 O : 1 

48. — Rize Milletvekili Sudi Reşat Saruhan'ın, 
Bakanlığa bağlı hastanelerde açık bulunan dahiliye 
mütehassısı kadrolarına tayin edilen doktorlar ile İs
tanbul Vakıf Guraba Hastanesinde görevli bir dokto
ra ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Kemal Demir'in yazılı cevabı. (7/1347). 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki suallerimin Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına delâletlerini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Rize Milletvekili 

Sudi Reşat Saruhan 

1. 1972 yılından bugüne kadar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı hastanelerde münhal da
hiliye mütehassıslığı kadrosu kaç tanedir ve hangi 
hastanelerdedir? 

2. Mezkûr tarihler arasında münhal kadroların 
ne kadarı doldurulmuştur ve kimler nerelere tayin 
edilmiştir? 

3. Halen münhal dahiliye mütehassıslıklarının 
sayısı ve yerleri ile aynı tarihler arasında vazife ta
lebinde bulunan dahiliye mütehassıslarının miktarı 
nedir? 

4. Sağlık ocaklarına tayin edildikleri halde sağlık 
müdürlüklerinin izni ile sağlık ocaklarına gitmeyen 
ve il merkezlerinde vazife ifa ettirilen tabibler var 
mıdır varsa bu şekil istihdam mevzuata uygun mu
dur? 

5. Bakanlık Müsteşarı Hicran Gözüm hakkında 
14 Nisan 1976 ve 17 Mayıs 1976 tarihli gazetelerde 
çıkan ve mevkiinin vekarını rencide eden hadise ve 
haberler üzerine ne muamele yapılmıştır? 

6. İstanbul Vakıf Guraba Hastanesi 1 nci dahili
ye servis şefi iken izinsiz ve mazeretsiz vazifesini ter-
keden ve 1 . 5 . 1973'den 31 . 12 . 1973 tarihleri ara
sında bir ay yurt dışında bulunduğu halde vazifede 
imiş gibi hastaneden para alan ve yine bu tarihler 
arasında Vakıf Guraba'da vazifeli olduğu halde Tıp 
Fakültesi Endokrinoloji Seksiyonuna devam etmiş 
gibi JEndoktrinolog belgesi alan ve bu halleri Bakan
lığa bildirilen Dr. Bedii Beler hakkında ne muamele 
yapılmıştır? 
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T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Bakanlığı 18 . 8 . 1976 
Bakan 1470 

Konu : Rize Milletvekili Sa
yın Südi Reşat Saruhan'm ya
zılı soru önergesi hk. 

Millet Meclisi Başkanlığı 
İlgi : 4 . 8 . 1976 tarih ve 7/1347-4665/36434 sa

yılı yazı. 
Rize Milletvekili Sayın Südi Reşat Soruhan'ın, 

Bakanlığa bağlı hastanelerde açık bulunan dahiliye 
mütehassısı kadrolarına tayin edilen doktorlar ile İs
tanbul Vakıf Guraba Hastanesinde görevli bir dok
tora ilişkin yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Kemal Demir 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 

Rize Milletvekili Sayın Südi Reşat Saruhan'ın yazılı 
soru önergesine cevabım. 

Soru : 1 - 3. — 1972 yılından bugüne kadar Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı hastanelerde 
münhal dahiliye mütehassıslığı kadrosu kaç tanedir 
ve hangi hastanelerdedir? Mezkûr tarihler arasında 
münhal kadroların ne kadarı doldurulmuştur ve kim
ler nerelere tayin edilmiştir? Halen münhal dahiliye 
mütehassıslıklarının sayısı ve yerleriyle aynı tarihler 
arasında vazife talebinde bulunan dahiliye mütehas
sıslarının miktarı nedir? 

Cevap : 1 - 3. — Bakanlığımıza bağlı devlet hasta
nelerinde münhal dahiliye mütehassıs kadrosu 140 ci
varındadır. Bu münhallerin çoğu Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'daki il ve ilçe merkezlerindedir. Münhal 
kadrolar her yıl değiştiğinden 1972 yılından bu yana 
münhal kadro toplamı olarak bir rakam vermek ola
nak dışıdır. Her sene ortalama olarak 30 civarında 
dahiliye mütehassısı Bakanlığımızdan görev almakta
dır. Tayinler standart kadroya göre münhal görevle
re yapılmaktadır. Ancak yeni tayinlere karşılık daha 
iyi şartlarda iş bulan veya çeşitli nedenlerle Bakanlı
ğımızdan ayrılanlarda olduğundan münhal kadro sa
yısındaki azalma çok ağır bir tempoyla kapatılmak
tadır. 

Soru : 4. — Sağlık ocaklarına tayin edildikleri 
halde sağlık müdürlüklerinin izni ile sağlık ocakları
na gitmeyen ve il merkezlerinde vazife ifa ettirilen 
tabibler var mıdır, varsa bu şekil istihdam mevzuata 
uygun mudur? 

Cevap : 4. — Sağlık ocağı tabibliklerine tayin edi
len doktorların Valilik müsaadesiyle başka yerde ça
lışması mümkün değildir. Ancak 224 sayılı kanunun 
25 nci maddesine göre Valilikçe ocak tabiblerine bir 
ay süreli geçici görev verilebilmektedir. 

Soru : 5. — Bakanlık Müsteşarı Hicran Gözüm 
hakkında 14 Nisan 1976 ve 19 Mayıs 1976 tarihli ga
zetelerde çıkan ve mevkiinin vekarını rencide eden 
hadise ve haberler üzerine ne muamele yapılmıştır? 

Cevap : 5. — Dr. Hicran Gözüm Bakanlığımız 
Zatişleri ve Muamelât Genel Müdürüdür. 

Kendisi hakkında herhangi bir neşriyat tespit edi
lememiştir. Dolayısıyle bu yolda herhangi bir işlemi 
gerektirir durum yoktur. 

Soru : 6. — îstanbul Vakıf Guraba Hastanesi 
1 nci Dahiliye servis şefi iken izinsiz ve mazeretsiz 
vazifesini terkeden ve 1 . 5 . 1973'den 31 . 12 . 1973 
tarihleri arasında bir ay yurt dışında bulunduğu hal
de vazifede imiş gibi hastaneden para alan ve yine 
bu tarihler arasında Vakıf Guraba'da vazifeli oldu
ğu halde Tıp Fakültesi Endokrinoloji Seksiyonuna 
devam etmiş gibi Endoktrinolog belgesi alan ve bu 
halleri Bakanlığa bildirilen Dr. Bedii Beler hakkında 
ne muamele yapılmıştır? 

Cevap : 6. — Dr. Bedii Beler'in Bakanlığımıza 
verdiği belgelerden 1 . 5 . 1973 ile 31 . 12 . 1973 ta
rihlerinde 8 ay süre ile îstanbul Tıp Fakültesinde 
Endokronoloji çalışması yaptığını kanıtlaması sonu
cu, 18 Nisan 1973 tarihli tababet uzmanlık tüzüğü
nün geçici 4 ncü maddesine istinaden beslenme ve 
metabolizma hastalıkları uzmanlık belgesine Endok-
ronolog unvanının ilavesi Bakanlıkça uygun görül
müştü. Sözü geçenin 1 . 5 . 1973; 31 . 12 . 1973 ta
rihleri arasında görevini ne şekilde ifa ettiği tahkik 
konusu olup evrakı muamelededir. 

49. — Manisa Milletvekili Hasan Zenginin, Manisa 
ili cezaevlerinde görevli gardiyanların çalışma saat
lerine ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/1348) 

Millet Medlisi Başkanlığına 
Aşağıdıakli sorumum Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olanak cevaplandırılması içdn aracı oHmamızı say
gılarımla rioa ederim. 29 . 7 . 1976 

Manisa MiiHetvdc'iHi. 
Hasan Zengin 

Mamisa ili hudutları dahûlnde cezla evleıninde ça
lıştırılan gardiyantan durumu çok üzücüdür. Gün
de 12 saat çahştıırılmalkıfcadHİlar. Diğer illerıim'lzde dıe 
aynı şeklide gardiyanların 12 saat çalışturiildıMari tes-
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pi't edilmiş buiumrnıa'ktadıır. Çalışma saatleri sabah 8 
den akşam 20'ye ve akşam 20 den sabah 8'e kadar 
12 saatlik çift vardiye şeklindedir. 

Türkiye'de memur ve işçi çalıştırma saatleri beli 
bir kanuna bağlı iken Cumartesi ve Pazar tatili dahi 
yaptıırılmiadan çalıştırılan bu insanlarım haklarımın 
korunması kanun emri olduğu halde : 

1. Günde 12 saiat çalıştınlmıalairı doğru mudur? 
Hangi kanunla göre çalıştMİrnraktadiîrlar? 

2. Fazla çalışmaları karşılığımda mesaileri öden
mekte midir? 

3. Cumartesi Pazar ve bayramlarda /izin kulDan-
landırılmıadıkları doğru mudur? İzinli olmaları gerek
tiği günler karşılığında izin veriılımernesi halimde ne 
giibi 'işflem. yapılmaktadır? 

4. Ceza evi gardiyanları bütün halkımız gibi ha
yat pahalılığı altında ezilmektedirler. Bumûaır için 
yeni sosyal haklar düşünülüyor mu? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı 18 . 8 . 1976 

28920 

Mıilet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genöl Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü ifa

deli 4 . 8 . 1976 gün ve 7/1348 - 4673/36474 Sayılı 
yazı : 

Manisa MillefcvekDlIi Siayun Basan Z e n g i n gar
diyanların mesiali saıatati ve izinleri ile iıgiİ yazılı so
rusuna cevabımı arz ediyorum: 

Gardiyanlarım haftalık !Mm ve çalışma usulleri 
1721 ve 647 sayılı kanunlara istinaden çıkarılmış bu
lunan Geza İnfaz Kurumlan ile Tevkifevlerlimıim Yö
netimcine ve cezaların infazına dair tüzüğün 25, 26 
ve 27 noi maddelerinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bu nıiaddeletr gereğince gardiyanlarım haftamda 84 
saat izinleri Olup, bu süreler dışında kuramda kala
cakları ve nöbet çizelgeleri gereğince de nöbet tuta
cakları hüküm altına alınmıştıır. 

Tüzüğün bu hükümlerii halen yürürlükte bulundu
ğuma göre gardiyanlar mevzuatın 'kendilerine tahmil 
etmediği munzam bâr görevi değil, aslî görevlerini 
yerine getirmektedirler. 

Bu itibarla da şartlarını bilerek giırdüMeri bu mes
lekte asıl görevlerini yerline getirmekte olduklarından 
'kendilerine fazla mesai ödenmesine, haftalık ve bay
ram tatillerinden istifadelerine mevzu/at yönünden 
imkân bulunmamaktadır. 

Danıştayım bu yolda tekarrür etmiş içllilhatliaın gö
rüşümüzü teyit etmektedir. 

14 . 9 . 1976 O : 1 

Esasen gardiyanlar iş riski ve iş güçlüğü zamOnırm-
dan yararlandırılmakta, iüaşe bedelli, elbise, palto ve 
yakanı- verilerek bazı soyal ha'klaırdan fjaydlalaındırıl-
mıaktıa ve vardiye usulü çalıştırılarak harf tan in yarı
sını evlerimde geçirme fırsatını da bülrnıaktadıırillair. 

Bu nedenlerlle, gardiyanların hali hazır ça/hşmıa sis
tem ve usultei 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 99 ncu maddesinin 3 ncü fıkrasına uygum bulun
maktadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ismiaıil Müftüoğlu 

Adalet Balkanı 

50. — Manisa Milletvekili Hasan Zenginin, Ma
nisa Tekstil Fabrikasında çalışan işçilere yasa dışı 
baskılar yapıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Sa
nayi ve Teknoloji Bakanı Abdiilkerim Doğrıı'nun 
yazılı cevabı. (7/1349) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için aracı 
olmanızı saygılarımla rica ederim. 29 . 7 . 1976 

Manisa Milletvekili 
Hasan Zengin 

Sümerbank Genel Müdürlüğüne bağlı Manisa 
Tekstil fabrikasında keyfî ve partizanca tultuımları ne
deni ile hem fabrikanın çalışma randımanı dü
şürülmüş hem" de işçi huzursuz kalmıştır. Memur ve 
işçi kıyımı yapılmaktadır. Selelerdir zarar eden ,bu 
fabrika son bir kaç yıldır durumunu düzeltmiş olup, 
fabrika yönetimi ile işçi arasındaki tesanüt tam sağ
lanmıştı. 

Partizanca tutumla Tariş Seydişehir ve İskende
run Demir - Çelik fabrikalarındaki... ve bazı iş yer
lerindeki kanlı işçi olayları burada da yaratılmak 
istenmektedir. İşçi haklı olarak bu durumu pretesto 
etmekte, basın bu partizanca tutumu dile getir
mektedir. Soruyoruz? 

1. — Manisa tekstil fabrikasında işçi ile ya
pılan toplu sözleşme anlaşmasına uyacak mıısınız? 

2. — Manisa tekstil fabrikası yöneticilerinin ve 
işçilerinin M. S. P.'li olmaları için hangi yasanın 
verdiği hakla baskı yapmaktasınız? 

3. — Toplu sözleşme anlaşmasına uyulması 
için yöneticilere yazılı veya sözlü mesaj gönderdi
niz mi? Telefon ile baskı yaptınız mı? 

4. — Fabrikaya nasıl işçi alınacağı toplu sözleş
mede belirtildiği halde, bu anlaşmanın dışında işçi 
alınmış mıdır? 
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5. — Manisa pamuk üretim bölgesi olduğuna 
göre Manisa piyasasından ve müstahsilinden ve ay
rıca diğer illerden son üç sene içerisinde, her se-
neninki ayrı ayrı belirtilerek ne kadar pamuk alınıp 
işlenmiştir7 

6. — Son üç sene içerisinde her yıl rn{ kadar 
kâr sağlanmış ve işçiye ne prim ödenmiştir? 

7. — Fabrika İdari Müdür Muavini M. S. P.'ii-
dir. lğdırlı'dır. Ve Tğdır'dan pamuk alımı yaptığt 
doğru mudur? 

8 — Fabrikanın verimli bir şekilde çalışmasını 
isteyen, sendika başkanı Ahmdlt Demirezen işçinin 
Jıalkkını aradığı keyfî ve partizanca tutuma karşı 
çıktığı ve toplu sözleşme anlaşmasının tatbikatını is
tediği için hiç bir esasa dayanmadan, yöneticilerin 
keyfî tutumu ile iş akdi fesilh edilerek işine son ve
rilmesinin sebebi nedir? Buna hakkınız varmı? 

9. — Hayat pahalılığının ve işsizliğin hüküm 
sürdüğü ülkemizde yasalar çiğnenerek memur ve| 
işçiyi tayin ve eziyet etmek hukuk devleti anlayışıyle 
bağdaşmıyacağı gibi demokrasinin yıkımı delmek de
ğimlidir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1 . 9 . 1976 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 13 - SB - 3 - 981 

Konu : Manisa Millet
vekili Hasan Zenıgin'in 
soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 8 . 1976 tarihli ve 7/1349 - 4674/36475 

sayılı yazınız. 
Manisa Tekstil Fabrikasında çalışan işçilere bas

kı yapıldığına dair Manisa Milletvekili Sayın Hasan 
Zengin'in soru önergesiyle ilgili olarak hazırlanan 
notun ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in Manisa 
Tekstil Fabrikasında çalışanlarla ilgili soru önergesi 

hakkında not 

1. — Manisa Pamuklu Mensucat A. Şirketi, İda
resi Sümerbarikça tevdi edilmiş olan bir iştiraktir. 

Bu işyerinde, Türkiye Tekstil Örme ve Giyim 
Sanayii İşçileri Sendikası ile aktedilmiş olan VI ncı 
dönem toplu iş sözleşmesi yürüdüktedir. 
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Bu sözleşmeye Sümerbank her zaman uymuştur 
ve uymaya devam edecektir. 

2. — Manisa Teikstil Fabrikası yöneticilerinin ve 
işçilerinin şu veya bu partiye girmeleri hususunda 
baskı yapıldığı iddiası tamamen asılsızdır. 

3. — Sümerbankça toplu iş sözleşmelerine uyul
maması için değil, bilakis titizlikle uyulması ve mer'i 
mevzuata göre hareket olunması hususunda Teksif 
sendikalarının muhatap olduğu işyerlerinin dışındaki 
işletmelerde dahil olmak üzere 40 işletme ve fabri
kaya gerek şifahen ve gerekse yazılı olarak mütead
dit talimat verilmiştir, 

Manisa Pamuklu Mensucat Anonim Şirketinde 
işçi tedarik ve ikamesi; sermayenin yarısından fazla
sının İktisadî Devlet Teşekkülüne ait bulunması ha
sebiyle taşıdığı resmî hüviyetine binaen Bakanlar 
Kurulunun 7 . 3 . 1962 tarih ve 6/221 sayılı kararı
na müsteniden İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalıyle 
ve işyerinde yürürlükte bulunan Toplu Sözleşme hü
kümlerinde derpiş edilen usul ve esaslar dahilinde 
yapılmaktadır. 

4. — Türkiye Tekstil Örme ve Giyim Sanayii İş
çileri Sendikası (teksif) ile aktedilmiş bulunan toplu 
iş sözleşmesinin «fişe alma» matlaplı 18 noi maddesin
de, «işveren, işçi alması gerektiği takdirde; ücretli, 
imtihan günü ve işçide aranılan nitelikleri yazılı ola
rak teksif şubesine bildirir. İşe almada imtihan veya 
test usulü uygulanır.» İmtihan komisyonu matlaplı 
20 nci maddesinde ise, «Kadroların dışardan yeni iş
çi alınması veya terfi yoluyle işyerindeki işçilerden 
doldurulması için yapılacak imtihanda; imtihan ko
misyonu teksifin tayin.edeceği 2 üye ile işverenin ta
yin edeceği 3 üyeden teşekkül eder. 

İmtihan soruları; imtihan salonunda ve komisyon
ca hazırlanır.» Hükümlerine yer verilmiştir. Böyle 
bir uygulama dışında Sümerbanka bağlı hiçbir işye
rinde işçi alımı yoktur. 

5 — Manisa Fabrikasına mahallî piyasa ve müs
tahsilden veya diğer illerden son üç yıl içindeki pa
muk alımları ayrı ayrı aşağıda gösterilmiştir. 

1974 yılında 1 159 449 kg. (21.6 milyon TL.) 
1975 :» 1 399 110 kg. (25.4 milyon TL.) 
1976 » 460 662 kg. ( 9.0 milyon TL.) 

6. — a) Son üç yılın kâr durumu: 
1973 yılında 4 528 516 71 Lira 
1974 * 7 30(5 644 73 » 
1975 ;» 35 894 987 42 » 
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b) Son üç yıl içinde işçiye ödenen prim. 
1973 yılında 2 151 711 26 Ora 
1974 :» 3 166 593 17 :» 
1975 ı» 3 179 451 32 ,» 
Prim Toplu Sözleşmeye göre kâr üzerinden de

ğil randıman ve kalite üzerinden yapılmakta olup a 
ve b paragraflarında bir paralellik aramak cari toplu 
sözleşmeye göre mümkün değildir. 

Birim 
Alım Tarihi Miktarı Fiatı (kg) 

8.12.1975 9 511 kg. 19 601 
12.12.1975 16 908 :» 19 75 
17.12.1975 15 967 :» 20 25 
29.12.1975 31 907 ;» 21 75 

Yukardaki listede yer alan pamukların Birin (Kg.) 
fiatları nakliye masrafları dahil fabrika teslim fiatla-
rıdır. Manisa'daki borsa rayici ile alım fiatları kar
şılaştırıldığı takdirde kg. başına asgarî 50 kuruş kâr 
sağlandığı görülecektir. Alınan pamuklar Ege tipi 
standart 1. kalitesindedir. Kaldı ki; İğdır pamuğu 
elyaf özelliği itibariyle fabrikanın ürettiği mamuller 
(örnek* : Parkalık) için daha müsait ve uygun evsaflı-
dır. Fabrika ise özel hukuk hükümlerine göre, üret
tiği mamule uygun düşen pamuğu en ucuz fiyatla sa-
tmalmaya mecbur olup kârlılık ve verimlilik ilkeleri
ne uygun hareket etmektedir* 

8. — İşyerinde yürürlükte bulunan toplu iş söz
leşmesinin işyeri Sendika Temsilciliği matlaptı 12 nci 
maddesinin (F/a) bendinde, «işyerinde çalışan Teksif 
işyeri, temsilcilerinin iş akitleri, (1475 sayılı tş Ka
nunun 17 nci maddesinin 11 nci fıkrasına giren fiil
leri işlemeleri veya emekliye ayrılma hali veya 275 
sayılı Grev ve Lokavt Kanunun 29 ncu maddesine 
göre hüküm giymesi hariç) işbu toplu iş sözleşmesi 
süresince feshedilemez» hükmü derpiş edilmiş, bu su
retle sendika temsilcilerinin hizmet akitlerinin feshi 
hali muayyen şartların tahakkukuna bağlı kılınmıştır. 

Bahse konu işyerimin Sendika Başkanı Ahmet De-
mirezen imtihan kâğıtlarını yırtmak, sevk ve idare 
kademesinde bulunan bir işveren vekiline müessir 
fiili ika etmek suretyle 1475 sayılı iş Kanununun 
17 nci maddesinin iyi niyet ve ahlâk kurallarına uy
mayan hallerin düzenlendiği II nci bendinde yer alan 
fiillere tevessül etmiştir. Adı geçenin hizmet akti iş
veren tarafından bu sebeplere binaen feshedilmiştir. 

Ayrıca bu sebeplere müsteniden Ahmet Demireze-
ne ait deliller toplanılmış ve hakkında ceza mahke
mesinde dava açılmış bulunmaktadır. 

7. — Fabrika İdari Müdür Muavinin bir partiye 
mensup olması, Devlet Personel Kanunu gereğince 
mümkün değildir. 

Manisa Fabrikası İğdır'dan sadece 74.2 ton pa
muk alımı yapmıştır. İğdır'dan alınan pamuğun alım 
tarihi, miktarı, birim fÜatı ve borsa rayid ile karşı
laştırılması aşağıda yapılmıştır. 

Manisa Borsa rayicine 
Borsa rayici Göre fark 

20 50 — 90 Krş. 
19 70 — 2Gı 25 — 50 ı» 
21 00 — 21 5Q — 125 ı» 
21 50 — 22 75 — 100 |» 

Hizmet aktinin feshi işlemi ise gerek toplu iş söz
leşmesinin ve gerekse iş kanununun yukarda belrtilen 
hükümlerine tamamen uygun bulunmaktadır. 

İşverenin aslî vecibelerinden biri de işyerinin di
siplinini sağlamaktır. Bir sendika başkanınca ahlâka 
uymayan davranışlara tevessül olunduğuna muttali 
olan bir işverenin zecri tedbir almaya mevburiyeti 
esastır 

9. — İşçiyi tayin etmek mer'i mevuat muvace
hesinde mümkün olmadığı gibi herhangi bir tayinde 
yapılmış değildir. Memur tayinleri mer'i mevzuatın 
idareye tanıdığı yetkiler dahilinde ve lüzum halinde 
yapılmaktadır. 

51. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onafın, Es
kişehir Cumhuriyet Savcı Yardımcısının tayinine iliş
kin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/1350) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Adalet Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 29.7.1976 

Eskişehir Milletvekili 
Niyazi Onal 

Soru : 
Eskişehir C. Savcı yardımcısı Celâl Erdör'ün, 

Bartın'a tayinin sebebi nedir? 
Bu savcı yardımcısı hakkında M.H.P. ve Ülkü 

Ocakları tarafından yapılan şikâyetler sebebiyle mü
fettiş tahkikatı tamamlanmadan tayin kararı alınması 
nasıl açıklanabilir? 

8 - 9 Mart günleri Eskişehir'de M.H.P. ve Ülkü 
Ocaklı kişiler tarafından yapılan kanunsuz hareket, 
tecavüz ve toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa 
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aykırı davranış nedeniyle bu savcı yardımcısının gö
revini yaparak suç işliyenler hakkında kanunî kovuş
turmaya başlamasının ve suçlular hakkında Eskişehir 
Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmasının 
bu tayine sebep olduğu doğru mudur? 

Suç işleyenler hakkında işlem yapması, eğer bu 
suçların faalleri MC mensubu ise bir savcı için ku
sur olarak mu kabul edilmektedir? 

T. e, 
Adalet Bakanlığı 23 . 8 . 1976 

Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : 40188 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Kanunlar Müdürlüğü 4/8/1976 tarihli ve. 
7/1350 - 4677/36549 sayılı yazıları : 

Eskişehir Milletvekili Sayın Niyazi Ünal'ın yazılı 
soru önergesi aşağıda cevaplandırılmıştır. 

CEVAPLAR 

1. — Eskişehir Cumhuriyet Savcı Yardımcısı Ce
lâl Erdör, o yerdeki tutum ve davranışları, müfettiş 
raporları, Anayasamızın 137 nci maddesi gereğince 
teşekkül etmiş bulunan Yüksek Savcılar Kurulunca 
değerlendirilerek Bartın Cumhuriyet Savcı Yardım-. 
cılığına atanmıştır. 

2. — Atamada, münferit olaylarla ilgili şikâyetler 
değil, tüm olarak faaliyetler ele alınmıştır. Adalet 
Müfettişi idarî bakımdan nakil lüzumunu tespit etti
ği takdirde bu hususu şikâyet konularının incelen
mesi bitmeden de bildirebilir. 

3. — 8 - 9 Mart 1976 günleri Eskişehir'de mey
dana geldiği soru önergesinde bildirilen olaylar hak
kında kamu davası açıldığı yine önergede de kabul 
edildiğine göre, ağırceza mahkemesine intikal eden 
bir dava dolayısiyle nakil yapılmış olmasının dava 
sonucu ile ilgisi bulunmıyacağı aşikârdır. Bu itibar
la, nakil sebebi olarak mezkûr davayı tek başına 
ileri sürmek sıhhatli bir değerlendirme olamaz. 

4. — Suç işliyenler hakkında kanunî gereğini 
yine kanunların verdiği yetki dahilinde vakar ve cid
diyetle mevzuata uygun şekilde yerine getirmek suç 
değil, Cumhuriyet Savcılarının aslî vazifeleridir. 

Bilgilerine cevaben saygı ile arz ederim. 
Islmail Müftüoğlu 

Adalet Bakanı 

52. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, Ma
nisa - Alaşehir ilçesi Girelli köyü halkının yerleşimi
ne ilişkin sorusu ve Köy İşleri Bakanı Vefa Poyraz' 
in yazılı cevabı. (7/ 1351) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Köy işleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevapladınlmasına aracı olmanızı rica 
ederim. 

Saygılarımla. 
30 . 7 . 1976 

Manisa Milletvekili 
Hasan Zengin 

Bütçe müzakerelerinde 25 . 2 . 1976 tarihinde 
Köy tşleri Bakanlığı bütçesi konuşulurken ve 
10 . 3 . 1976 tarihinde Mecliste yaptığım gündem 
dışı konuşmamda değindiğim hususlara cevap veril
mediği için yazılı olarak cevabını istediğim husus 
şudur: 

Manisa ili Alaşehir ilçesinin Girelli ve Avşar köy
lerinin arazileri, Avşar Baraj göl sahası içerisinde 
kaldığı için Devlet tarafından kamulaştırılmıştır. 
Köy halkı çok perişan halde bulunmaktadır. 172 ha
neli Girelli köy halkının yeni bir yere yerleştirilmesi 
için Alaşehir'deki Faik Bey Çiftliğinin kamulaştırıl
ması için Köy tşleeri Bakanlığında bütün kanunî ve 
teknik muameleler bittiği halde: 

1. 10 . 7 . 1975 tarihinde Köy işleri Bakanlığı 
Toprak iskân Genel Müdürlüğünden Manisa Valili
ğine Faik Bey Çiftliğinin 6830 sayılı istimlâk Kanu
nunun 5 ve 6 ncı maddelerine göre amme yararına 
kamulaştırılması kararının alınması istendiği halde 
bugüne kadar ne için bu durum gerçekleştirilme
miştir? 

2. Basında çıkan yazılara ve halk arasındaki 
söylentilere göre bazı Manisa A. P. parlementerleri, 
Vali ve Bakan üzerinde baskı yaparak işin olmama
sına çalıştıkları duğru mudur? 

3. Girelli köy halkının C. H. P.'ye oy verme
sinden dolayı işlerinin olmadığı ve olmayacağı yo
lundaki haberleri nasıl izah edersiniz? 

4. inanmak istemememize rağmen işin gecikti
rildiği dikkate alındığında basında çıkan yazılara ve 
halk arasındaki söylentilere göre toprak sahipleri 
tarafından milyonlar harcanarak bu işe mani oluna
cağı doğru mudur? 

5. Amme yararına istimlâk kararı alınması için 
faraza söylediğinize göre, Bakanlığın emrini dinle
meyen Manisa Valisi hakkında bir kovuşturma ya-
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pılmış mıdır? Yapılmadıysa ne düşünülmektedir? 
Bakanlığı temsilen vazife gören vali bu durumu is

tediği zamana kadar uzatabilir mi? 
6. Sekiz aydır vilâyetten çıkmayan kararın 1976 

yılında yeni arazi vergi beyannamelerinin verilmesi 
ile, arazinin değeri yükseltildikten ve ağaların keyfi 
sağlandıktan sonra, Hazinenin ve fakir halkın yüz 
milyonlara varacak zararı göze alarak istimlâk ka
rarı alacak olanların maddî menfaat sağlayacakları 
yolundaki söylentileri nasıl izah edebilirsiniz? Buna 
meydan vermeden gereğini yapacağınızı söz verip, 
neticeden bilgi veribilir misiniz? 

7. Yukarıdaki suallerimde belirttiğim hususların 
varit olmadığına söylenmesi halinde, sayın Bakan 
Girelli köy halkını kurtarmak için iki senedir bütün 
teknik ve hukukî çalışmaları bitmiş, sekiz aydır ne
ticelenmeyen bu işi şu ada hazırlanan şartlarla 10 
gün içerisinde halletmeye söz verebilir mi? 

Yukarıdaki sorularıma yeni bir soru daha ilâve 
ediyorum: 

8. Arazi vergi beyanları beş senede bir yenile
neceği hususu kanun gereğidir. Faik Bey Çiftliğinin 
kamulaştırılmasını istemeyenler, karar almayanlar ve 
geciktirenler, çiftlik sahibininden 10 milyon lira ci
varında para aldıkları halk arasında söylenmektedir. 
Yine söylenenlere göre bu iddianın arkasında is
timlâk edilecek arazinin vergi beyanındaki değeri 
20 milyondan 120 milyona çıkarılmıştır. 20 milyon 
iken kamulaştırma kararı almadınız? 120 milyon 
olunca kamulaştırma kararı alacak mısınız? Bu hu
susta ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Köy İşleri Bakanlığı 17.8.1972 

Tetkik-Plan. Koord. 
Kur. Bşk. lığı 

Sayı: 06-04/1009-008566 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Genel Sekreterlik Kanunlar Müdürlüğü 

4 . 8 . 1976 gün ve 7/1351.-4678-3655 sayılı yazınız. 
Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin tarafın

dan yöneltilen ve ilgide kayıtlı yazınız ekinde Ba
kanlığımıza intikal ettirilmiş bulunan yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, istenilen bilgiler ilişkite su
nulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Vefa Poyraz 

Köy İşleri Bakanı 

Manisa Milletvekili Sayın Hasan Zengin'in yazılı 
Soru Önergesi cevabı (M. M.) 

1. Konutları ve tarım arazileri Avşar Barajı göl 
alanında kalan Alaşehir ilçesinin Girelli köyünde 
172 ailenin tarımsal iskânlarına lüzum görülen ara
zinin bulunması için 19 . 8 1974 tarihinde Manisa 
Valiliğinden kaynak araştırması istenmiş, alınan 
9 . 10 . 1974 tarihli yazıda Dereköy'de 11 parçada 
toplam 63 345 m2 Hazine arazisi olduğu ve satınah-
nabilecek başka arazinin bulunmadığı buna karşılık 
bu yere 2 - 5 Km. mesafede satın alma veya kamu
laştırma suretiyle arazi temin edilebileceğinin anla
şılması üzerine Bakanlık makamının 14 . 2 . 1975 
tarihli olurlarına istinaden Alaşehir yöresinde ihtiya
ca yeter arazinin satınalınması 24 . 2 . 1975 tarihli 
yazımızla valilikten istenmiş, alınan 13.5.1975-28.5.1975 
tarih ve 580-663 sayılı cevabî yazılarda Manisa 
Merkez ve 12 ilçede yapılan ilâna rağmen satış tek
lifinde bulunanın çıkmadığı belirtildiğinden bu defa 
da önceki yazılarımızla ilgi gösterilerek 10.7 . 1975 
tarih ve 45/7240 sayılı yazımızla gerekli arazinin 
6830 sayılı Kanun ile 1306 sayılı Kanun yönetmeli
ğinin III ncü bölümü esaslarına göre kamulaştırıl
ması talimatı verilmiştir. 

Bu konudaki çalışmalar devam etmekte olup, ta
rımsal iskân hizmetlerinde gerekli arazi temini, bunun
la ilgili yönetmelik hükümleri dolayısiyle, ancak be
lirli bir süre içinde mümkün olabilmektedir. 

Bakanlığımız konu üzerinde önemle durmakta
dır. Kamulaştırma işlemlerinin biran önce sonuçlan
dırılması için ilgililere gerekli talimat verilmiştir. 

2. Emlâk Vergisi Beyannamesi 1972 yılında 
alınmıştır. Yeni beyanname alımına 1977 yılı Mart 
ayında başlanacaktır. Beş yılda bir alman beyanna
menin öne alınması kanun değişikliğini gerektirmek
tedir. 

3. Faik Kırgız vereselerine ait çiftliğin istimlâki 
kesinlik kazanmadığından kaç liradan satılabileceği 
bilinmemektedir. 

4. Önergenin 8 nci maddesi konusunda Ba
kanlığımıza bugüne kadar intikal etmiş bir ihbar 
bulunmamaktadır. 

53. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, An
kara Belediyesince hazırlanan Akkondu projesinin 
onaylanmama sebeplerine ilişkin sorusu ve İmar ve 
îskân Bakanı Nurettin Ok'un yazılı cevabı. (7/1353) 
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Millet Millet Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
29 . 7 . 1976 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru: 
Ankara Belediyesi tarafından hazırlanan, Anka

ra - Macunköy ve çevresinde, kente 9-10 kilometre 
mesafede halen gecekondularda yaşayan ve yeniden 
gecekondu yapmak durumunda kalacaklar için ha
zırlanmış 15 milyon metrekare arazi üzerinde 100 000 
yoksul aileye konut sağlayabilecek 400 000 nüfusun 
barınabileceği Akkondu Projesi Ağustos 1974'de 
Ecevit Hükümetinin İmar ve İskân Bakanı tarafın
dan onaylanmıştır. O zaman Bakanlık 20 milyon 
ayırmış, ayrıca Belediye Zafer Çarşısını ipotek ede
rek Emlâk Kredi Bankasından da 20 milyon lira 
kredi almıştır. Gene o zamanın Maliye Bakanı Ha
zine yardımı yapmak için söz vermiştir. (Şimdi bu 
sözden cayılmıştır.) 

Gerekli kamulaştırmalara başlanmış toprakların 
bir bölümü de kamulaştırılmıştır. Kamulaştırmaların 
tamamlanması diğer özel kaynaklardan da para sağ
lanması bu yere ait l/50C0'lik imar planı ve uygu
lama projelerinin İmar ve İskân Bakanlığının onay
lamasına bağlıdır. 

Bu projeler 9 . 12 . 1975 gününde İmar ve İs-r 
kân Bakanlığına gönderildiği halde bugüne kadar 
onaylanmamıştır. Aradan 8,5 ay geçmiştir. Bu ara
da yapılan bütün başvurmalar ve kamuoyunda yayın 
yoluyle de yapılan uyarmalar cevapsız kalmıştır. 

Onaylamama nedeni olarak ortaya çeşitli söy
lentiler çıkmıştır. Bunlar arasında onaylamanın ve 
kamulaştırmaların gecikmesi halinde bazı arsa spe
külatörlerin yeni değer bildirimi veya yasa değişik
liği yoluyle milyarlarca lira fazla kamulaştırma be
deli almak istedikleridir. Bu takdirde proje maliyeti
nin çok yükselmesi, projenin gecikmesi, veya aka
mete uğraması olanaklarıda doğabilecektir. 

Akkondu projesinin 8,5 aydır Bakanlığınızca onay
lanmamasının sebepleri nelerdir? 

Bu tutumunuz Demirel'in Bursa'da «Türkiye'de 
her vatandaşın başını sokacak bir yuvası olacaktır» 
sözleriyle ters düşmekte değil midir? 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 26 . 8 . 1976 

Bakanlık Müşavirliği 
Dosya : 55 

Sayı : C/3 - 55/3092 
Konu : İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in ya
zılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 4 . 8 . 1976 gün ve Kanunlar Müdürlüğü 

| 7/1353, 4680/36552 sayılı yazı. 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Ankara Bele-
' d'iyesince hazırlanan Akkondu Projesinin onaylan

mama sebeplerine dair yazılı soru önergesine karşı
lık olarak hazırlanan cevaptan iki nüsha ilişikte su-

i nulmuştur. 
Gereğini müsaadelerine arz ederim. 

Nurettin Ok 
İmar ve İskân Bakanı 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in yazılı soru 
önergesine cevaptır : 

Konu ile ilgili olarak yaptırılan incelemede, An-
' kara Belediyesince Akkondu Projesi adı altında ha

zırlanmış bir projenin Bakanlığıma intikal etmediği, 
buna mukabil adı geçen belediyece Ergazi Köyü ci-

; varı için düzenlenmiş ucuz konut alanlarına ait 1/5000 
i ölçekli imar planlarının incelenmek üzere Bakanlığı-
j ma gönderilmiş bulunduğu anlaşılmıştır. 
j Bu planların, isim değişikliği ile önergede mev-
' zuübahis edilen projeye ait olduğu kanaatine varıla-
; rak cevabımız hazırlanmıştır. 

j Ucuz konut alanları projesi takriben 400 000 nü-
j fusu barındıracak 100 000 konutlu bira kent planla-
î 
1 ması olup Ankara'nın dörtte biri büyüklüğünde, Ada

na, Bursa, Konya, Kayseri, Yozgat gibi büyük şehir
lerimizden büyük veya onlara denk bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Ucuz Konut Alanları adı ile plan-
j lanan adı geçen yer Ankara Metropoliten sahası için-
i de bulunmaktadır ki, bu da konuya ayrı ehemmiyet 
ı kazandırmaktadır. 
ı 
i İmar planları Bakanlıkta incelenirken «İmar ve 
| yol istikamet planları tanzim tarzları ile teknik şart-
| larına ve bu işleri yapacak uzmanlarda aranacak eh-
] liyete dair yönetmelik» in 3.01 maddesinde belirtildi-
i ği üzere planlar : 

— Bölge planı, (Metropoliten Plan) esaslarına 
j göre hazırlanıp hazırlanmadığı, 
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— Genel gelişme yönlerinde isabetli, şehrin ken
disine has yaşayış ve karakterine uygun olup olma
dığı, mahallî istekleri değerlendirip değerlendirmedi
ği, 

— Ayrı amaçlara ayrılmış alanların yer, büyük
lük ve konumlarında bu alanların müstakilen veya 
birbirlerine nazaran fonksiyonlarını, münasebetleri
ni, nüfus ile alan ve yapı ilişkilerini gözönünde tutup 
tutmadığı ve esnek olup olmadığı, 

— Planlanan belde veya mahallin kapsayacağı 
nüfusu ve karakterine göre gerekli sosyal ve kültü
rel donatımı ihtiva edip etmediği, 

— Ulaşım şebekelerinin beldemin çevresi ile muh
telif alanları arasında olan bağlantılarının nüfus, ya
pı ilişkilerinin gözönünde tutulup tutulmadığı, 

— Hukukî, idarî, teknik yönlerden uygulama ka
biliyeti olup olmadığı, uygulamanın genellikle kısa 
sürede ve bir elden yapılamayacağı düşünülerek tat
bikatta kolaylık' sağlayacak çözüm yollarını getirip 
getirmediği, 

— Halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının, emni
yet ve sağlığının nazari dikkate alınıp alınmadığı, 

— Tabiatın ve beldenin güzelliğinin, şehir esteti
ği ve rahatlığı yönünden uygun olup olmadığı, 

Bakımından incelendikten sonra 6785 sayılı İmar 
Kanununun 29 ncu maddesine tevfikan • aynen veya 
tadilen tasdik edilmekte veyahut tadil edilmek üzere 
belediyesine iade edilmektedir. 

Takdir olunur ki, Anıkara Metropoliten Alanı 
içinde kurulması istenilen böylesine büyük, ehemmi
yetli ve kent nüvesi de bulunmayan bir yerleşme ye
rinin planlaması münasebetiyle yapılacak inceleme
lerin uzun zaman süreceği ve daha titizlikle yapıla
cağı tabiîdir. 

Ucuz Konut Alanlarına ait 1/5000 ölçekli imar 
planlarının incelenmesi bu sebeple bugüne kadar sür
müş bulunmaktadır. 

Yapılmakta olan çalışmaların devam etmekte ol
duğunu saygılarımla arz ederim. 

Nurettin Ok 
îmar ve iskân Bakanı 

54. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün muh
tarların televizyon bildirim beyannameleri karşılığı 
aldıkları ücretin artırılmasına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. 
(7/1355) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 29 . 7 . 1976 

istanbul Milletvekili 
Metin Tüzün 

Bir süredir Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve bu 
arada istanbul'da yurttaşların televizyon bildirimi 
yapmaları istenmektedir. 

Bu bildirim sayesinde ruhsatsız televizyonlar sap
tanmakta ve düşünülenden çok gelir sağlanmaktadır. 
Ancak bu görev her zaman olduğu gibi yine angar
ya yüklediğimiz muhtarlar aracılığı ile yapılmakta
dır. 

1. — Yüz milyonları aşan bu gelir muhtarlar ara
cılığı ile sağlanırken yaptıkları masraf ve hizmet kar
şılığı kendilerine verilmesi düşünülen miktar söylen
diği gibi bir lira mıdır? 

2. — Bayramlarda yardım kutularına bile. artık 
atılmayan az para ile bu hizmeti en ileri ölçüde yeri
ne getirdiğinize inanıyor musunuz? 

3. — Muhtarlara bu hizmetleri ve masrafları kar
şılığında hiç değilse masraflarını karşılayacak ve ken
dilerini rencide etmeyecek bir ücret düşünülmekte 
midir? 

T. C, 
Ulaştırma Bakanlığı 6 , 9 . 1976 

Haberleşme Genel M d. lüğü 
HGM : 113CCPİ4660-25421! 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : M. Meclisi Başkanlığının 4 . 8 . . 1976 tarih

li ve 7/1355-4686/36610 sayılı yazısı. 
İlgide açıklanan, Millet Meclisi İstanbul Milletve

kili Sayın Metin Tüzün'ün Bakanlığımıza tevcih eyle
diği yazılı soru önergesi ile ilgili (2) nüsha cevap ekte 
sunulmuştur. 

iŞaygı ile arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
Sorular ve Cevaplar 
Soru : Bir süredir Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ve 

bu arada İstanbul'da yurttaşların televizyon bildirimi 
yapmaları istenmektedir. 

Bu bildirim sayesinde ruhsatsız televizyonlar sap
tanmakta ve düşünülenden çok gelir sağlanmaktadır. 
Ancak bu görev her zaman olduğu gibi yine angarya 
yüklediğimiz muhtarlar aracılığı ile yapılmaktadır. 
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1. Yüz milyonları aşan bu gelir muhtarlar aracı
lığı ile sağlanırken yaptılkları masraf ve hizmıet karşı
lığı kendilerine verilmesi düşünülen miktar söylendiği 
gibi bir lira mıdır? 

2- Bayramlarda yardım kutularına bile artık atıl
mayan az para ile bu hizmeti en ileri ölçüde yerine 
getirdiğinize inanıyor musunuz? 

3. Muhtarlara bu hizmetleri ve masrafları karşı
lığında hiç değilse masraflarını karşılayacak ve ken
dilerini rencide etmeyecek bir ücret düşünülmefcte mi
dir? 

Cevap : Bakanlar Kurulunun 26 . 3< . 1975 gün 
ve 7/9736 sayılı karar ıyle, muhtarlara televizyon bil

dirgelerini dağıtmak ve toplamak görevi verilmiş, ay
nı kararın ek birinci maddesinde de, muhtarlara bu 
hizmetleri karşılığında ödenecek ücretin TRT Kuru
munca tespit edileceği belirtilmiştir. 

TRT Yönetim Kurulu da 25 . 4 . 1975 tarih ve 
1975/121 sayılı kararıyle, her bildirim formu için tas
dik ücreti 75, harcamalar karşılığı için de 25 kuruş 
olmak üzere lCİCı kuruş, bildirimde bulunmayanların 
her biri için de 25 kuruş ödenmesini tespit etmiştir. 

Ücretlerin tespiti TRT Kurumu Genel Müdürlü
ğünce saptanmakta ve saptanan esaslara göre de PTT 
Genel Müdürlüğünce muhtarlara ödeme işlemi uygu
lanmaktadır. 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

132 NCİ BİRLEŞİM (Olağanüstü) 

14 . 9 . 1976 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — A. P. Grupu Başkanvekili Oğuz Aygün ile 

M. S. P. Grupu Başkanvekili Şevket Kazan ve 142 
milletvekilinin, Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Ku
ruluş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun Tek
lifini görüşmek için olağanüstü toplantı önergesi. 
(4/184) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

• SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 


